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Përmbledhje 

Laguna e Karavastasë është më e madhja lagunë që formohet nga thyerja e vijës bregdetare në brigjet shqiptare. 

Ajo është një sipërfaqe e cekët e ujit të kripur, mjaft komplekse. Kompleksi i lagunave, është i përbërë nga katër 

laguna me një sipërfaqe rreth 5,000 ha, duna rëre dhe një grykë lumore prej 10,000 ha. Sipërfaqja ujore e lagunës 

është e kompozuar nga laguna e brendshme dhe nga një lagunë e vogël e jashtme, Të dyja kanë një shtrirje 10.6 

km gjatësi dhe 4.38 km gjerësi dhe një sipërfaqe prej 4,200 ha. Thellësia maksimale prej 0.7m dhe 1.3m, 

respektivisht. Kufinjtë veriorë të këtij kompleksi lagunor prekin lumin e Shkumbinit dhe ato jugor të tij prekin 

kanalin e Myzeqesë. Në pjesën lindore ajo është e rrethuar nga kodrat e Divjakës, që pasojnë zonën bujqësore që 

shtrihet poshtë tyre. Laguna lidhet me detin Adriatik me anë të tre kanaleve komunikuese. Shkëmbimi ujorë 

lagunë-det është në varësi të dy faktorëve përcaktues: 1) diferencës së niveleve të ujit midis lagunës dhe detit, 

gjatë periudhave baticë-zbaticës; 2) forcës dhe drejtimit të erës. Disertacioni ka si objekt studimi Lagunën e 

Karavastasë, që është laguna më e madhe në hapësirën bregdetare shqiptare dhe për shkak të vlerave të të rralla 

të biodiversitetit që kjo zonë mbart, gëzon statusin e zonës natyrore në mbrotje nga konventa Ramsar. Paraqitja e 

gjëndjes aktuale të lagunës në lidhje me parametrat fiziko-kimikë dhe kimikë të përzgjedhur për t'u matur. 

Përftimi i tablove të shpërndarjes së ndotjes në lagunë, pas përdorimit të një modeli të përshtatshëm për trajtimin 

e këtij problemi. Hapat që duhen ndërmarë për të arritur objektivin, janë: 1) Mbledhja e të dhënave ndihmëse në 

lidhje me: hidrodinamikën e lagunës, meteorologjinë e zonës dhe përpilimi i këtyre të dhënave në formate të 

përshtatshme për t'i përdorur më pas në paketën modeluese; 2) Krijimi i hartës dixhitale të zonës, referuar 

sistemit shqiptarë të kordinatave gjegrafike WGS84 duke i konvertuar këto kordinata në sistemin UTM; 3) 

Mbivendosja e të dhënave batimetrike në hartën dixhitale të krijuar; 4) Vizualizimi i kësaj harte digitale me anë 

të programit komjuterik AUTOCAD 2010; 5) Integrimi i të dhënve batimetrike, meteorologjike dhe 

hidrodinamike në paketën modeluese Mike 21 _Eco Lab; 6) Përftimi i të dhënave kimike të marra nga analizat e 

kryera në laborator; 7) Optimizimi dhe testimi i paketës modeluese Mike 21 – Ecolab; 8) Përdorimi i paketës 

modeluese Mike 21- ECO Lab për të përftuar të dhënat për secilin parametër pas aplikimit të modelit; 9) 

Vizualizimi i këtyre të dhënave duke përdorur GIS/ArcMap 10 dhe përftimi i tablove të shpërndarjes së ndotjes. 

Fjalë kyçe: Laguna e Karavastasë,  Mike 21  Eco Lab, Shpërndarje e ndotjes, Hidrodinamika e lagunës së 

Karavastasë, Vizualizim GIS. 

 

 

Abstract 

 

The Karavasta is the largest lagoon formed by refraction of coastline on the Albanian coast. It is an area of 

shallow salt water, quite complex. Complex of lagoons, is composed of four lagoons with an area of about 5,000 

ha, sand dunes and river jaws of 10,000 ha. Surface water of the lagoon is composed of the inner lagoon and a 

small lagoon outside. Both have a 10.6 km of length,  a 4,38 of width and an area of 4,200 ha. The maximum 

depth of  each  lagoon is 0.7m and 1.3m, respectively. The northern boundaries of the wetland complex reach 

Shkumbini  river and its southern touch Myzeqe drainage channel. In the eastern part it is surrounded by hilly 

area of Divjaka, following by agricultural area that lies below them. The lagoon is connected to the Adriatic sea 

through three channels of communication. Exchange lagoon-sea water is depending on two determinants: 1) the 

difference of water levels between the lagoon and the sea, tidal periods; 2) wind strength and direction. 

Dissertation has as its goal, the study of Karavasta Lagoon, which is the largest lagoon in the Albanian coastal 

area, and, because of the rare values of biodiversity  that this area carries out, the status of protected natural area  

from Ramsar Convention. As it is mantioned above, one of  goals of dissertation is presentation of the current 

state of the lagoon regarding physico-chemical parameters and selected chemical substances to be measured. The 

acquisition of lagoon pollution distribution modeling views, after using a suitable model for handling this 

problem. Steps to pass through, for reaching the goal, are as follows: 1) Auxiliary data collection regarding with: 

the lagoon hydrodynamic, meteorology of the area and the compilation of these data in  proper formats for being 

used later in the modeling package; 2) Area digital map built, referred to the Albanian system, Geographic 

WGS84 coordinates; 3) Overlapping bathymetric data on this built digital map; 4) Mapping visualization through 

computerized program AUTOCAD 2010; 5) Bathymetric, meteorological and hydrodynamic data integration 

into MIKE 21 EcoLab modeling package;  6) Usage of chemical data obtained form laboratory analysis; 7) 

Optimization and testing of MIKE 21 Eco Lab modeling package; 8) Usage of MIKE 21  ECO Lab modeling 
package to obtain data for each parameter, after the application of it; 9) Visualization of results  using GIS / 

ArcMap 10  program and acquisition of  pollution distribution views. 

Fjalë kyçe: Karavasta lagoon,  Mike 21  Eco Lab, Pollution distribution, Karavasta lagoon  hydrodynamics, GIS 

Visualization.  
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Objekti i studimit 

 
Disertacioni ka si objekt studimi Lagunën e Karavastasë, që është laguna më e madhe në 

hapsirën bregdetare shqiptare.Për shkak të vlerave të rralla të biodiversitetit që kjo zonë 

mbart, ajo gëzon statusin e zonës natyrore në mbrotje nga konventa Ramsar. 

 

Qëllimi i studimit 

 
Paraqitja e gjëndjes aktuale të lagunës në lidhje me parametrat fiziko-kimik dhe kimike të 

përzgjedhur për t'u matur. Përftimi i tablove të shpërndarjes së ndotjes në lagunë, pas 

përdorimit të një modeli të përshtatshëm për trajtimin e këtij problemi. 

 

Metodika e përdorur 

 
 Mbledhja e të dhënave ndihmëse në lidhje me: hidrodinamikën e lagunës, 

meteorologjinë e zonës dhe përpilimi i këtyre të dhënave në formate të përshtatshme, 

për t'i përdorur më pas në paketën modeluese. 

 

 Krijimi i hartës dixhitale të zonës, referuar sistemit shqiptar të kordinatave gjeografike 

WGS84 duke i konvertuar këto kordinata në sistemin UTM.  

 

 Mbivendosja e të dhënave batimetrike në hartën dixhitale të krijuar. 

 

 Vizualizimi i kësaj harte digitale me anë të programit komjuterik AUTOCAD 2010. 

 

 Integrimi i të dhënave batimetrike, meteorologjike dhe hidrodinamike në paketën 

modeluese Mike 21 _Ecolab. 

 

 Përftimi i të dhënave kimike të marra nga analizat e kryera në laborator. 

 

 Optimizimi dhe testimi i paketës modeluese Mike 21 – Eco Lab. 

 

 Përdorimi i paketës modeluese Mike 21- ECOLab për të përftuar të dhënat për secilin 

parametër pas aplikimit të modelit. 

 

 Vizualizimi i këtyre të dhënave due përdorur GIS/ArcMap 10 dhe përftimi i tablove të 

shpërndarjes së ndotjes. 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

1 
 

Kapitulli 1 

HYRJE 

 

1.1.  Përshkrim i përgjithshëm 

Laguna e Karavastasë është më e madhja lagunë, që formohet nga thyerja e vijës bregdetare 

në brigjet shqiptare. Ajo është një sipërfaqe e cekët e ujit të kripur, mjaft komplekse. 

Kompleksi i lagunave, është i përbërë nga katër laguna me një sipërfaqe rreth 5,000 ha, duna 

rëre dhe një gryka lumore prej 10,000 ha. Sipërfaqja ujore e lagunës është e kompozuar nga 

laguna e brëndshme dhe nga një lagunë e vogël e jashtme. Të dyja lagunat së bashku, kanë një 

shtrirje 10.6 km gjatësi dhe 4.38 km gjërësi dhe një sipërfaqe prej 4,200 ha. Thellësia 

maksimale prej 0.7 metra dhe 1.3 metra, respektivisht. Kufinjtë verior  të këtij kompleksi 

lagunor prekin lumin e Shkumbinit dhe ato jugor të  tij prekin kanalin e Myzeqesë. Në pjesën 

lindore ajo është e rrethuar nga kodrat e Divjakës, që pasojnë zonën bujqësore që shtrihet 

poshtë tyre. 

 

Laguna lidhet me detin Adriatik me anë të tre kanaleve komunikuese. Shkëmbimi ujorë 

lagunë-det është në varësi të dy faktorëve përcaktuesë:1) differences së niveleve të ujit midis 

lagunës dhe detit, gjatë periudhave baticë-zbaticës; 2) forcës dhe drejtimit të erës. 

Temperatura mesatare e ajrit është rreth 16.1
o
C. Janari është muaji më i ftohtë i një vtiti.  

 

Temperatura mesatare e periudhës së ftohtë është rreth 8.2
o
C. Korriku dhe Gushti janë muajtë 

më të nxehttë të vitit. Temperatura mesatare e periudhës së nxehtë është rreth 24.4
o
C. Sasitë 

mesatare vjetore të reshjeve janë rreth 962 mm në vit. Kjo vlerë është relativisht e ulët në 

krahasim me mesataren vjetore të reshjeve për të gjithë vendin tonë (1200 mm në vit). 

Korriku është muaji më i thatë i vitit, me një mesatare mujore prej 24.7 mm reshje. Nëntori 

është muaji më i lagësht i vitit, me një mesatare mujore prej 143.5 mm reshje. Temperatura e 

ujit është në korrelacion me temperaturën e ajrit. Vlerat minimale dhe maksimale të 

temperaturës së ajrit janë 30
o
C dhe 6

o
C, respektivisht. 
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Figura 1.1: Harta  e vendodhjes relative të lagunës së Karavastasë dhe e dy lumenjve Seman  

                   dhe Shkumbin  

 

 

1.2.  Rëndësia e lagunës dhe rezerva  natyrore ezonës së Divjakës 

 
Me një sipërfaqe që shtrihet në kordinatat gjeografike  N 40

0
55

'
 dhe EO 19

0
30', laguna e 

Karavastasë përbën thelbin e formimit të një habitati unikal për të gjithë zonën e Divjakës. 

Karavastaja është një nga dy zonat në republikën e Shqipërisë, e mbrojtur nga konventa 

Ramsar. Zona tjetër natyrore e mbrojtur nga konventa Ramsar është liqeni i Shkodrës. 

Kjo zonë është një vendstrehim për një numër të madh, rreth 51,000 individësh shpendë uji, 

për çdo vit, njëkohësisht është vend për ndërtimin e foleve për speciet e rrezikuara në ruajtje. 

Të paktën gjashtë lloje shpendësh gjenden në Karavasta dhe që përbëjnë një rëndësi 

kombëtare. Mund të përmendim, praninë e specieve të kërcënuara në nivel global, si psh; 

Pelikani Dalmacian, Shqiponja e madhe me pullë etj. Në hapësirën e Karavastasë gjënden tre 

kategori të zonave të mbrojtura: a) Rezervat natyror rigorozisht i  mbrojtur, b) Parku kombëtar 

i Divjakës, c) Kulari-rezervat natyror në menaxhim. 
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a) Revervati natyror rigorozisht i mrojtur,është trupi ujorë më i madh në kompleksin 

e lagunave. Sipërfaqjae tij është rreth 4,200 ha. Ky rezervat nga perëndimi ndahet me 

detin nga një brez pyjor pishash. Ai kufizohet nga lindja me një sipërfaqe bujqësore 

relativisht të madhe. Po ashtu, ai përfshin edhe zonën përreth tre kanaleve bashkuese, 

që lidhin lagunën me detin; 

 

b) Parku Kombëtar i Divjakës, me një sipërfaqe prej rreth 1,200 ha. Ai pozicionohet në 

pjesën veriore të kompleksit lagunor dhe ndan pjesën veriore të lagunës nga deti. Ky 

park është i përbërë, kryesisht, nga një pyll pishash, ku dominojnë llojet: Pinus 

halepensis dhe Pinus pinea. Specie të tjera të bimësisë që gjenden në këtë hapësirë 

pyjore janë: Fraxinus angustifolius, Ouercus spp., Ulmus spp., Alnus glutinosa, 

Populus alba, etj; 

 

c) Kulari-Rezervat Natyror në Menaxhim, zë një sipërfaqe prej 850 ha. Ky rezervat  

ka të njëjtat karakteristika të vegjetacionit, sikurse edhe Parku Kombëtar i Divjakës. 

Speciet bimore dominante mbesin  Pinus halepensis dhe Pinus pinea.  

 

Kompleksi i Karavastasë përfshin habitate të ndryshme natyrore: 

 

1. Dunat e rërës, ndajnë kompleksin lagunor nga deti. Në to rriten specie të tilla, si; 

Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Juncus spp., Carex spp., etj; 

 

2. Kompleksi i lagunave,ka një sipërfaqe rreth 5,000 ha. Ky  kompleks është i dominuar 

nga specie të tilla  si; Rupia cirrhosa, etj; 

 

3. Zona pyjore,ka një sipërfaqe reth 1,200 ha. Kjo zonë dominohet nga specie të tilla, si; 

Pinus pinea dhe Pinus halepensis. Të tjera specie që gjenden në këtë zonë pyjore janë: 

Fraxinus angustifolius, Quercus spp., Ulmus spp., Alnus glutinosa, Populus alba, etj; 

 

4. Brezi i shkurreve, formon një brez të dytë bimësie, poshtë brezit të drurëve. Speciet 

që ndeshen më shpesh në këtë zone janë; Rosa spp., Ligustrum vulgare, Myrtus 

communis, Erica napuliflora, Cornus sanguinea, Juniperus oxicedrus, etj. Në veri të 

kanalit të Tërbufit, shtrihet një sipërfaqe e madhe e mbuluar nga Tamarix parviflora; 

  

5. Brezi i pestë, është një sipërfaqe e madhe e mbuluar nga bimësi e llojit psamophytic 

dhe halophytic, të cilat janë të përhapura, pothuajse, në të gjithë kompleksin. Speciet 

dominante të këtij brezi janë; Limonium vulgare, Halimnione portulacoides, Juncus 

maritimus, Suaeda maritima, Arthrocnemum glaucum dhe A. fruticosum. 

 

Për shkak të diversitetit të lartë të natyrës dhe veprimtarisë njerëzore janë krijuar habitate, ku 

përfshihen një numër i madh speciesh ujore dhe tokësore. Në pyje gjenden gjitarë të tillë, si 

psh;  Lepus europaeus, Meles meles, Capreolus capreolus, Canis aureus dhe Vulpes vulpes. 

Në zonë gjënden reptilë dhe amfibë të ndryshëm, si psh; Hyla arborea, Bufo bufo, Bufo 

viridis, Rana ridibunda, Rana dalmatina, Rana shqiperica, Natrix natrix, N. tessellata, Elaphe 

quatrolineata, Coluber jugularis, Vipera ammodytes, Testudo hermanni, etj. Peshqit përbëjnë 

pjesën më të rëndësishme të habitatit ujorë të lagunës së Karavastasë. Llojet e peshqve që gjënden 

më shpesh në këtë zonë janë; Aphanius fasciatus, Atherina boyeri, Mugil spp., Syngnathus spp., 

Dincentrarchus labrax dhe Sparus spp.  
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Molusqet nuk mund të mos ishin pjesë e këtyre habitateve kaq të pasura. Llojet më të përhapura të 

molusqeve, në këtë zonë  janë: Cardium edule, Ensis ensis dheMytilus galloprovincialus. 

 

 

1.3.  Zhvillimet e zonës së Divjakës dhe rreziku i ndotjes mjedisore 

Aktivitetet kryesore ekonomike në këtë zonë janë: a) bujqësia, b) peshkimi dhe c) turizmi. Nga të 

dhënat e disponueshme për demografinë e zonës së Karavastasë, vihet re se, në vitin 1996 në këtë 

zonë numri i popullsisë arrinte rreth 10,000 banorë. Divjaka është qyteti më i madh në zonë më 

rreth 6,500 banorë. Duke u nisur nga karakteristikat e përgjithshme të kësaj zone, sipërfaqe e 

konsiderueshme fushore, kushtet e përshtatshme klimaterike, cilësitë e tokës bujqësore, mund të 

kuptohet lehtë që aktiviteti kryesor ekonomik i popullsisë së zonës është bujqësia. Ky aktivitet 

është i zhvilluar mbi modelin e sipërmarrjes vetiake. Produktet bujqësore kryesore janë: shalqir, 

domate, misër, grurë, etj. 

Gjithashtu, mund të themi se, mundësia për të peshkuar nuk është lënë pa e shfrytëzuar nga 

popullsia e kësaj zone. Pra, peshkimi është një aktivitet tjetër i rëndësishëm për këtë zonë. Numri 

total i peshkatarëve vlerësohet rreth 300-400 persona. Peshkimi bëhet kryesisht në lagunën e 

Karavastasë dhe ujrat bregdetare. Nga të dhënat e arkivave shtetërore gjëndet se, sasia vjetore e 

peshkut të kapur, vlerësuar për periudhën  1992-1995, ishte 106 ton/vit. Për vitet e fundit nuk ka të 

dhëna për sasinë e peshkut që kapet. 

Kohët e fundit, në zonën e Divjakës është zhvilluar vrullshëm turizmi. Në zonë janë ndërtuar me 

një shpejtësi të lartë hotele dhe vila pushimi. Kapaciteti akomodues arrin shifrën  prej 1,600 

vëndesh. Gjatë periudhës së verës zona vizitohet kryesisht nga turistë lokal, të cilët gjatë 

fundjavave të muajit Gusht mund të arrijnë  deri në 8,000 vizitorë në ditë. 

Karavastaja ka qenë subjekt i një sërë projektesh të vogla mjedisore, të mbajtura nga shoqata jo 

qeveritare mjedisore me qendër në Divjakë dhe në Tiranë.  

Këto projekte kanë qenë të përqendruar, në ruajtjen e diversitetit të specieve, si dhe në rritjen e 

kapaciteteve turistike të zonës. Në periudhën 1995-1996, Karavastaja ka qenë subjekt i programit 

PHARE. Ky program kishte si qëllim kirjimin e një Plani menaxhimi për lagunën e 

Karavastasë. Gjithashtu, janë riparë disa fusha të ndryshme të veprimit, por asnjëra prej tyre nuk 

është implementuar. 

Aktiviteti i kryer në këtë zonë nga njeriu, ushtron një presion të vazhdueshëm në ekuilibrat 

natyror, të kësaj zone kaq komplekse, duke tentuar t'i zhvendosë këto ekuilibra nga gjendja e tyre 

shumëvjeçare. Karavastaja është nën efektin e një sërë faktorësh të ndryshëm, që mund të 

dëmtojnë biodiversitetin dhe vlerat ekoturistike të saj, në qoftë se nuk ndërmerren veprime 

urgjente menaxhimi. Të tillë faktorë përfshijnë: 

 

1. Eutrofikimin e lagunës së Karavastasë; 

2. Popullimin urban; 

3. Prerjen e paligjshme të pyjeve; 

4. Ndërtimet e paligjshme; 

5. Rritja e nivelit të  ndikimit të veprimtarisë njerëzore; 

6. Pjesëmarrjen e dobët të komuniteteve lokale në vendimarrje. 
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Kapitulli 2 

PESTICIDET  DHE PCB-TË 

 

2.1. Ndotja. Problem aktual dhe akut 

 
Rritja e shpejtë e industrisë botërore solli dhe rritjen e menjëhershme të popullsisë, proces i 

cili sjell akumulimin e një game të gjerë substancash kimike. Kështu që, përdorimi i gjërë dhe 

i vazhdueshëm e substancave kimike të sintetizuar nga njeriu, "ksenobiotikët", ka çuar në 

rritjen e përpjekjeve të njeriut për të implementuar teknologji të reja për të reduktuar ose  

eleminuar këta ndotësa nga mjediset natyrore.  

 

Tashmë janë të aplikueshme të tilla teknologji të trajtimit të ndotjes, siç janë inceneratorët, 

vend-grumbullimet e mbeturinave urbane (landfildet), pirroliza dhe riciklimi, por largimi i 

tyre i plotë nga mjedisi dhe rehabilitimi i zonave të ndotura, në shumicën e rasteve ka pasur 

efekte negative në mjedis. Këto efekte negative janë të lidhura me formimin e substancave 

kimike të ndërmjetme, të cilat janë toksike. Po ashtu, mund të thuhet se shumë prej këtyre 

metodave janë të kushtueshme dhe në disa raste edhe të vështira për t'u aplikuar. Situata 

vështirësohet më shumë kur metodat e trajtimit të ndotjes duhet të aplikohen në sipërfaqe të 

mëdha bujqësore, për shembull rasti i pesitcideve (Jain et al., 2005). 

 

Një nga teknologjitë të trajtimit  më premtuese në të ardhmen është shfrytëzimi i aftësisë së 

mikroorganizmave, për të larguar ndotësat nga zonat e kontaminuara. Kjo teknologji 

alternative është një strategji më efektive, me rrezikshmëri minimale, ekonomike dhe 

miqësore me mjedisin dhe njihet me termin procesi i biodegradimit (Finley et al., 2010). 

 

 

2.2. Strukturat kimike të pesticideve  

 
Pesticidet e marra në konsideratë në këtë studim janë pesticide kloroganike. Në strukturën e 

tyre këto komponime përmbajnë disa atome Klori. Pesticidet klororganike janë substanca 

shumë të qëndrueshme në mjedis. Ato ndahen në disa klasa të ndryshme: 

 

 Derivate të kloruara të difenil etanit, ku hyjnë; DDT- DiklorDifenilTrikloretani dhe 

metabolitët e tij; DDE- DiklorDifenildikloroEtileni, DDD- DiklorDifenilDikloretani 

 Hekzaklorbenzeni (HCB) 

 Hekzaklorciklohekzane, ku hyjnë; α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, ose Lindani) 

 Ciklodienet, ku hyjnë; Aldrinë, Dieldrinë, Endrinë, Heptaklor dhe Heptaklorepoksidi 

 

Strukturat përkatëse të këtyre komponimeve jepen në figurën 2.1. 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

6 
 

 

 

 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

7 
 

Figura 2.1: Strukturat përkatëse të  pesticideve të marra në shqyrtim 

 

2.3. Vetitë kimike,  fizike dhe toksiciteti i pesticideve 
 
Pesticidet klororganike absobohen nga lëkura e njeriut. Sëmundjet e kancerit, të 

riprodhueshmërisë, endokrinologjisë dhe imunologjisë janë të lidhura me këto substanca 

kimike. Të tilla substanca janë të listuar si Ndotësa Organik të Qëndrueshëm (POP-Persistent 

Organik Pollutants) dhe përbëjnë Konventën e Ndotësave Oganik të Qëndrueshëm (POPs 

Convection), në kuadër të Programit Mjedisor të Kombeve të Bashkuara (UNEP- United 

Nations Environment Program). Kjo konventë ndalon përdorimin e këtyre  substancave 

kimike në mjedis dhe është nënshkruar në Stokholm, në Maj 2001. 

 
 

2.3.1. Lindani dhe izomerët e Hekzaklorhekzanit 
 

Lindani bën pjesë në klasën e pesticideve klororganike. Lindani ka pesë izomerë: alfa (α-

HCH), beta (β-HCH), gama (γ-HCH), delta (δ-HCH) dhe epsilon (ε-HCH). Vetëm izomeri γ-

HCH ka veti të forta insekticide dhe ky është dhe izomeri që quhet edhe Lindan. Përdorimi i 

Lindanit është i kufizuar dhe i sanksionuar nga agjencitë e mbrotjes mjedisore të shumë 

vendeve në botë dhe mund të përdoret vetëm nga subjekte të çertifikuar për të aplikuar 

pesticide. Lindani mund të prodhohet me një shkallë pastërtie prej 99.8 %, pasi i nënshtrohet 

proceseve të pastrimit. Shpesh, ai shoqërohet nga izomerët e tij α-HCH dhe β-HCH. Izomerët 

α-HCH dhe β-HCH  kanë një kohë gjysëm-zbërthimi prej 7 deri në 8 vjet, kurse izomeri γ-

HCH metabolizohet shumë më shpejt, sepse koha e gjysëm-zbërthimit të tij është më pak se 

një ditë. Ky fakt tregon se, metabolitët që mund të gjenden në urinë kanë origjinë nga 

zbërthimi i Lindanit. Metabolitët më të zakonshëm e gjetur tek trupi i njeriut janë 

triklorofenol-2,3,5; triklorofenol-2,4,5; triklorofenol-2,4,6 dhe diklorofenol-2,4 (Angeer et al., 

1983). 

 

Lindani përdoret në bujqësi dhe shëndet publik dhe mund të sigurohet në trajtën e emulsionit, 

pudrës, suspensionit koloidal, emulsionit etj. Tretshmëria e Lindanit në ujë është 7800 µg / L 

(në25
O
C) dhe  doza letale, LD50 (aplikuar tek brejtësit, nga goja) është 88 mg / kg. 

 

 

 

 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

8 
 

2.3.2. Heptaklori dhe Heptaklorepoksidi (izomeri a) 
 

Heptaklori  është i njohur për vetitë e tij të frenimit të gjëndrave endokrine. Ky proces ka të 

bëjë me pengimin e lirimit të hormoneve në trupin e njeriut. Ai është përdorur për luftën ndaj 

insekteve të tokës dhe termiteve.  

 

Po ashtu, ai është përdorur në luftën kundër malaries. Kjo substancë  ka përdorim të kufizuar 

në 52 shtete dhe është rreptësisht e ndaluar në shtatë prej tyre. Heptaklori është i patretshëm 

në ujë. Si rrjedhojë, lidhet me sedimentet ujore dhe bioakumulohet  në yndyrnat e 

organizmave të gjallë. Veti e kësaj substance është avullimi i ngadaltë i saj dhe kalimi në 

atmosferë. Koha e gjysëm-zbërthimit të heptaklorit në sedimente është deri në 2 vjet. 

Vetitë toksike të Heptaklorit konsistojnë në dëmtimet e sistemit nervor të kafshëve dhe të 

njerëzve (Exonet,1993).  Shumë studiues që kanë pasur në fokus përdorimin e Heptaklorit dhe 

Endrinës në agrokulturë, kanë vërejtur një rritje të dukshme të numrit të rasteve të prekura nga 

leuçemia ( kanceri i gjakut).  

 

Heptaklori mund të absorbohet përmes lëkurës, mushkërive dhe traktit gastrointestinal. Nivele 

të dukshme të Heptaklorit janë gjetur në disa raste edhe  në qumështin e gjirit të nënave, gjë 

që ka ardhur nga  proceset që lidhen me përthithjen e kësaj substance nëpërmjet placentës. 

Njëkohësisht, është vërtetuar që Heptaklori është i lidhur me pakësimin e disa popullata të 

shpendëve të egër, si p.sh: Rosa kanadeze, ...etj. 

 

Heptaklorepoksidi është produkt i degradimit të Heptaklorit. Mbetje të Heptaklorepoksidit 

janë gjetur tek truri dhe tek vezët e disa klasave të ndryshme shpendësh. Si rrjedhojë, 

shkaktohet ulja e riprodhueshmërisë tek këta shpendë. 

 

 

2.3.3. Aldrinë, Dieldrinë dhe Endrinë 

 
Të tre këto substanca janë insekticide të prodhuara nga njeriu dhe që kanë ngjashmëri 

strukturore me njëra-tjetrën. Aldrina metabolizohet në Dieldrinë në gjallesa dhe në mjedise 

natyrore. Arsyeja e përdorimit të tyre ka qenë e lidhur me kontrollin e insekteve të tokës, siç 

janë termitet, krimbat e rrënjëve të misrit, orizit  dhe karkalecave. Aldrina dhe Dieldrina 

klasifikohen si substanca të rrezikshme. Aldrina dhe Dieldrina lidhen fort dhe shpejt me 

tokën, avullojnë ngadalë dhe kalojnë në atmosferë. Bimët i marrin këto substanca kimike dhe i 

akumulojnë ato. Tashmë, Dieldrina ndodhet kudo në mjedis, por nivelet e saj janë shumë të 

ulëta. 

 

Gjithashtu, Aldrina dhe Dieldrina kanë vetinë të ndërpresin funksionin e gjëndrave endokrine.  

Shpesh, Aldrina metabolizohet në Dieldrinë, si tek njeriu, ashtu edhe tek kafshët. Aldrina 

është toksike për njerëzit. Doza letale e Aldrinës tek të rriturit është vlerësuar të jetë 5 gr, një 

sasi ekuivalente me 83 mg kg
-1

 peshë trupore (Ritter et al.,1995). Ka pasur viktima, si rezultat 

i konsumit të grurit të trajtuar me Aldrinë (Smith, 1991). 

 

Endrina është një pesticid i përdorur për kontrollin e insekteve të dëmshme të misrit, orizit, 

pambukut dhe kontrollit të minjve. Në fakt, kjo substancë nuk prodhohet më dhe mendohet që 

nuk aplikohet më në mjedis.  
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Megjithatë, Endrina ndodhet si mbetje në ushqime të ndryshme që konsumohen nga njeriu 

dhe doza ditore e rekomanduar nga takimet e përbashkëta midis  Organizatës së Agrokulturës 

dhe Ushqimit, FAO (Food and Agriculture Organization) dhe Organizatës Botërore të 

Shëndetësisë, WHO (World Health Organization), është 0.0002 mg kg
-1

. Konsumi i bukës të 

gatuar me miell të kontaminuar me Endrinë shkakton helmim të fortë, me ngjasa mund të 

shkaktoj vdekjen. Simptomat mund të jenë spazma, koma, temperaturë e lartë dhe kongjestion 

(ngjeshje) të mushkërive. 

 

 

2.3.4.  4,4
'
-DDT dhe derivatet e saj 

 
DDT ishte i pari pesticid sintetik i prodhuar në botën moderne. Kjo substancë besohej të ishte 

ndyshe nga të tjerat, po shumë shpejt ajo u përhap dhe u bë rrezik akut për mjedisin natyror. 

DDT vepron si helm që godet sistemin nervor. Mekamizmi i veprimit të saj në sistemin 

nevorë nuk është kuptuar ende mirë. Produkti teknik "DDT" është përzierje e izomerëve të 

saj, me sasi të vogla të izomerit 2,4
'
-DDT. Sasi e vogël e DDT shndërrohet në produkte DDD 

dhe DDE. Pesticidi DDT është përdorur gjatë luftës së dytë botërore për të kontrolluar tifon, si 

një kërcënim që vinte nga viktimat e luftës.  

 

Po ashtu, ajo është përdorur kundër malaries dhe një përdorim të gjerë ka pasur si insekticid 

agrokulturor. Problemet serioze me resistencën e mikroorganizmave ndaj kësaj substance, si 

dhe problemet e mprehta me mjedisin e kanë ulur ndjeshëm përdorimin e saj. Studimet e 

fundit kanë treguar se DDT-ja ka një persistencë mjedisore shumë të lartë dhe ka aftësi të 

theksuar për t'u bioakumuluar, veçanërisht tek organizmat e lartë. Sikurse, pjesa më e madhe e 

pesticideve edhe DDT-ja ka vetinë të pengojë punën e gjëndrave endokrine tek kafshët dhe 

me shumë ngjasa edhe tek njerëzit. DDT-ja ka efekt toksik të lehtë deri në mesatar për 

gjitarët. Doza orale akute LD50 shtrihet nga 113-118 mg kg
-1

 deri në 500-750 mg kg
-1

tek qentë 

dhe mbi 1000 mg kg
-1

 tek delet dhe dhitë. Tek njerëzit efektet toksike  janë të lehta deri tek 

mesatare dhe shenjat klinike janë hemoragji nga hundët, diare dhe aktivitet të rritur të 

enzimave të mëlçisë, irritim të syve, të hundëve dhe fytit.Vdekjet nga ekspozimi ndaj DDT-së 

janë të rralla, madje në vendet e zhvilluara, ka shumë pak raste të raportuara krahasuar me 

insekticidet fosfo-organike. 

 

DDT-ja është një nga 9 ndotësat oganik më persistent (Persistent Organik Pollutants - POPs), 

i cili ka aftësi të bioakumulohet dhe mund të transportohet nëpërmjet ajrit dhe ujit, nga vëndet 

e nxehta drejt brezit të temperimit (ku ndodhet edhe Shqipëria), ku ajo (së bashku me 

metabolitët e saj),  nuk është përdorur kurrë më parë. Procesi i degradimit ulet dukshëm në 

klimë të ftohtë.  

 

Komuniteti ndëkombëtar ka mandatuar UNEP (United Nation Environment Programme) për 

të riparë konventën e ndotësave organik persitent, me qëllim për ta hequr nga përdorimi dhe 

për të ndaluar prodhimin e DDT-së kudo në botë. Megjithëse, janë ndërmarrë disa takime dhe 

diskutime për këtë çështje, ndalimi i plotë i përdorimit të saj nuk është bërë ende dhe me 

ngjasë nuk do të ndërmerret edhe në të ardhme të afërt. Shkak për këtë është bërë roli i saj i 

pazëvendësueshëm për kontrollin e vektorëve të disa sëmundjeve epidemike, ndaj shumë 

agjenci shtetërore kudo në botë janë autorizuar për të ndërmarrë programe speciale, që shpesh 

kanë si qëllim  në vetvete kontrollin e vektorëve të shpërndarjes së disa sëmundjeve të 

ndryshme, si: malarja, tifo e zorrëve, etj. 
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2.3.5. Endosulfani dhe Endosulfan sulfati 

 
Endosulfani është një insekticid dhe askaricid me spektër të gjerë. Ai është përdorur për të 

kontrolluar insektet e dëmshme në perime, fruta, drithëra, pambuku, çajra dhe të tjera kultura 

bujqësore. Endosulfani është i disponueshëm në trajtën e emulsionit, pudrës, lëngjeve me 

volume ultra të vogla dhe tabletave tymuese. Gjithashtu, mund të thuhet se, Ednosulfani është 

kompatibël me shumë nga pesticidet e tjera. 

 

Ai ka shkallë mesatare të avullueshmërisë dhe mund të transportohet nëpërmjet ujrave 

sipërfaqësore, nëpërmjet pluhurit në atmosferë dhe të ridepozitohet në hapësira të ndryshme. 

Kështu që, endosulfani është gjetur në zona ku ai nuk është përdorur për qëllimet e mbrojtjes 

ndaj insekteve të dëmshme. Koha e gjysëm-zbërthimit të tij llogaritet të jetë nga 50-80 ditë. 

Degradimi i Endosulfanit mund të kryhet nëpërnjet proceseve biotike dhe abiotike dhe në 

kushte aerobike dhe anaerobike.  

 

Ndër proceset kryesore të degradimit të Endosulfanit janë oksidimi dhe hidroliza. Produkti i 

oksidimit nëpërmjet metabolizmit biotik është Endosulfan sulfat. Aiështë shumë më i 

qëndrueshëm krahasuar me parardhësin e tij. Endosulfan sulfati ka një kohë gjysëm-zbërthimi 

prej 100-150 ditësh, dy ose më shumë herë më persistent se Endosulfani. Endosulfani 

shkakton efekte negative në sistemin nervor qëndror dhe sistemin respirator.  

 

Doza letale e vlerësuar e endosulfanit tek njerëzit është 50 deri 500 mg kg
-1

 (Gosselin et al., 

1984). Shenjat klinike të nxjerra nga rastet aksidentale të raportuara janë të vjella, diarre, 

trazime, spazma, cianozë dhe humbje të ndjenjave (Hayes, 1982). Në qoftë se, krijojmë një 

kombinacion të dy izomerëve të Endosulfanit (α-endosulfani dhe β- endosulfani) dhe 

Endosulfan sulfatit koha e gjysëm-zbërthimit shtrihet në një zonë nga 9 muaj deri në 6 vjet, 

sikurse toksiciteti i përzierjes, (EPA,2002). 

 

 

2.3.6. Mireksi 

 
Mireksi është një insekticid sintetik, që normalisht nuk ndodhet në mjedise natyrore. Mireksi 

është një substancë e bardhë, pa erë, që nuk digjet lehtë. Kjo substancë mund të kontaminojë 

ujin dhe tokën, por Mireksi nuk është shumë i avullueshëm në ajër. Gjithashtu, tretshmëria e 

tij në ujë është shumë e vështirë. Shumica e Mireksit që ndodhet në ujë, atakojnë grimcat e 

ngurta në suspension, ose sedimentin. Kur Mireksi lidhet me grimcat e ngurta në ujë, ai mund 

të udhëtojë në distanca shumë të largëta.  

 

Mireksi mund të metabolizohet shumë shpejt në foto-mireks, i cili ka efekte shumë të 

dëmshme për shëndetin. Ai prodhohet kur drita bashkëvepron me Mireksin. Ky metabolit 

është helm shumë më i fortë se vetë Mireksi. 

 

Mireksi nuk ndodhet në ajër. Nivelet e detektuara të Mireksit në ajër janë shumë të ulëta, deri 

nënjë pjesë për kuadrilionë (1,000,000, 000,000,000) pjesë të ajrit. Mieksi është një substancë 

kimike që atakon stomakun, gjëndrat intestinale, mëlçinë, sytë, tiroide, sistemin nervor dhe të 

riprodhueshmërisë dhe veshkat. Shenjat klinike që janë nxjerrë nga eksperimentet me kafshët  

janë: lodhje, dobësim dhe dridhje.  
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Nivelet e Mireksit në organizmin e njeriut nuk duhet të kalojnë dozën ditore 200 pikogramë 

kg
-1

 peshë trupore, për të mos pasur efekte të dëmshme (kacerogjene) në shëndet. Norma të 

rrepta të përmbatjes së Mireksit në mjedise ujore kanë përcaktuar nivelin kritik 1 ppt  në ujrat 

sipërfaqësore, për të mbrojtur botën e gjallë ujore. 

 

 

2.4. Përshkrim i përgjithshëm i BTEX-ve  dhe PAH-ve 

 
MTBE përdoret si shtesë në karburante  për motorrat me djegie të brendshme, që punojnë me 

benzinë. Mbi këtë substancë është rritur vëmendja, për shkak të rezikshmërisë së përhapjes së 

saj në mjedis nga rrjedhjet e tankerave të nëndheshëm ku  mbahen karburantet. TBA  është 

një produkt i ndërmjetëm i degradimit të MTBE, i cili përdoret gjithashtu si shtesë tek 

karburante.  MTBE konsiderohet si substanca me efekt të mundshëm kancerogjen mbi njeriun 

(USEPA, 1998). BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen dhe Ksilen), janë përbërësit kryesor të 

benzinës.  

 

 
 

Figura 2.2: Strukturat përkatëse të  BTEX-ve të marra në shqyrtim 
 

Shkarkimet dhe avullimi i benzinës, transporti, rrjedhjet e tubacioneve të naftës,  janë burimi 

kryesor i BTEX në atmosferë. Për shkak të qëndueshmërisë së tyre të lartë në atmosferë, këto 

substanca treten dhe mund të kalojnë në mjedise ujore. Megjithatë, ato janë të pranishme në të 

gjitha mjediset, ajër, tokë, ujë dhe sedimente. Në atmosferë BTEX përfaqësojnë një burim jo-

pikësorë ndotjeje, me pëqendrim të ulët në ciklin hidrologjik, si rrjedhojë e efektit të lartë 

shpërhapës. Avullueshmëria e tyre nga sipërfaqet ujore është relativisht e ulët. Gjithashtu, 

mund të thuhet se BTEX janë solventë kyç për shumë industri.  

 

Përcaktimi i BTEX  dhe të tjerë komponimeve organike volatile në mostrat e ujit, mund të 

kryhet me ndihmën e disa teknikave të ndryshme, përfshirë gazkromatografinë dhe mas-

spektrometrinë (USEPA, 1996). Teknikë që mund të përdoret në përcaktimin e tyre është  

teknika P&T (Teknika e pastrimit  dhe futjes në kurth), por kjo teknikë ka interferenca të larta 

në kohët e mbajtjes së komponimeve me interes. Kohët e majtjes së këtyre komponimeve janë 

në një sfond të lartë hidrokarburesh.  

 

Teknika e mikroekstraktimit në fazë të ngurtë (HS-SPME) është një metodë me ndjeshmëri të 

lartë për përcaktimin e BTEX në kampione uji (Menendéz, 2000). Kjo metodë karakterizohet 

nga një proces i shpejtë dhe i automatizuar. 

 

PAH (Poli Aromatik Hidrokarbure) janë një grup i madh komponimesh, struktura e të cilëve 

përmban dy ose më shumë cikle aromatike. Origjina e tyre në mjedis mund të jetë 

antropogjen, si rrjedhojë e djegies jo të plotë e materialeve organike dhe proceseve 

industriale. Gjithashtu, mund të jetë natyrore, si rrjedhojë e disa proceseve natyore, siç janë 
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zjarret në pyje, etj. Bazuar mbi frekuencën probabël të shpërhapjes në mjedis, 

gjashtëmbëdhjetë prej tyre janë shpallur  si ndotës me prioritet të lartë nga USEPA (United 

States Environmental Protection Agency), pasi është provuar  natyra e tyre mutagjenike dhe 

kancerogjene (Hartmann et al, 2004; Gustafson et al, 1997).  

 

 

 

Figura 2.3: Strukturat përkatëse të  PAH-ve të marra në shqyrtim 

Ekstraktimi lëng-lëng (LLE) dhe ekstraktimi në fazë të ngurtë (SPE) janë teknika që përdoren 

shpesh për të analizuar POPs (Prersistent Organic Pollutants) në kampionet e ujrave të ndotur 

dhe ujrave sipërfaqësorë, ku përfshihen edhe PAH-t. Për të detektuar nivele të ulëta të 

përqendrimit është e nevojshme sasi e madhe kampioni. Në shumë laboratore përdoret si 

analizë rutinë ekstraktimi lëng-lëng. 

 

 

2.5. Poliklorbifenilet 

 
Poliklorbifenilet (PCB-të) janë komponime kimike organike sintetike, që ndeshen shpesh si 

ndotës të mjedisit. Ato gjenden gjithandej, në tokë, në ajër, në mjedise ujore, në sediment, në 
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të gjithë globin. Termi PCB-ë nuk përfaqëson  vetëm komponime të veçanta kimike, por ai 

përfaqëson  një përzierje komplekse të klorbifenileve të veçanta, që përmbajnë 2 deri në 10 

atome Klori të lidhur në ciklet e bifenileve. Në përgjithësi, poliklorbifenilet  paraqiten me 

strukturën e përgjithshme të mëposhtme: 

 

 

Figura 2.4: Struktura e përgjithshme e PCB-ve 

Nga struktura vihet re se pjesëtarët e kësaj klase janë një numër shumë i madh komponimesh. 

Të 209 komponimet e mundshme janë me natyrë kancerogjene. Kategorizimi i 

poliklorbifenileve bëhet duke u bazuar tek numri i atomeve Klor që përmbahen. Termi 

"homolog" i referohet të gjithë PCB-ve me të njëjtin numër atomesh Klori në strukturë (p.sh., 

triklor-bifenilet). Homologët me pozicione të ndryshëm zëvendësuesish në cikël quhen 

izomerë (p.sh., homologët e diklorbifenile përmbajnë 12 izomerë. Pozicionet 2, 2', 6 dhe 6' 

janë pozicione –orto, pozicionet 3, 3', 5 dhe 5' janë pozicione –meta dhe pozicionet 4 dhe 4' 

janë pozicione –para. Të dy unazat e benzenit mund të rrotullohen përreth lidhjes, që i mban 

të bashkuar ato.  

 

Nga ky rrotullim përftohen dy konfiguracione planare (të dy unazat e benzenit janë në të 

njëjtin plan) dhe konfiguracione joplanare kur unazat e benzenit janë në kënd 90
o
 me njëri-

tjetrin. Zëvendësimi i atomeve të Hidrogjenit me atome Klori, të cilët janë më shumë 

voluminoze i detyron unazat e benzenit të rrotullohen jashtë planit dhe të kalojnë në 

konfiguracion joplanar. PCBs me zëvendësues jo në pozicionet –orto, ose të 

monozëvendësuar në pozicionet –orto, mund të kenë konfiguracion planar. Prodhimi 

industrial i PCB-ve  ka filluar në vitin 1920 dhe në fund të vitit 1970 prodhimi i tyre ra shumë, 

për shkak të shqetësimeve publike dhe shkencore. Prodhimi total i tyre vlerësohet prej 1.5 

milion tonë.  

 

Karakteristikat e tyre i bëjnë të përdorshëm në shumë fusha të industrisë, si p.sh., ftohës në 

transformatorë të ndryshëm, kapacitorë, shkëmbyes nxehtësie dhe pompa vakumi. Gjithashtu, 

ato janë përdorur edhe në sisteme të hapura si  plastifikues, agjentë kundra ujit, guarnicione 

izoluese, fikës zjarri dhe pesticide (de Voogt and Brinkman, 1989). Kudo nëpër botë janë 

evidentuar raste të rënies në kontakt me këto substanca në mënyrë aksidentale dhe efektet 

shëndetësore që ato shfaqin tek njeriu janë quajtur  "sëmundja e vajit". Simptomat mjekësore 

janë lotim i tepërt i syve, fryrje të kapakëve të sipërm të syve, ethe dhe të vjella. Organi 

kryesor,  ku ato shkaktojnë kancer është mushkëria dhe sitemi respirator, por jo vetëm. Këto 

substanca shkaktojnë kancer në lëkurë (melanoma), prostatë dhe fshikëz urine, tëmth, aparatin 

tretës dhe leuçemi. 
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Reaktiviteti i ulët i tyre dhe qëndrueshmëria e lartë kimike, i bën ata të domosdoshëm në një 

sërë fusha të industrisë, në mënyrë specifike në transformatorët dhe përçuesa elektrikë. 

Aftësitë e tyre kimike, qëndrueshmëria e lartë dhe reaktiviteti i ulët bëjnë që shumë 

poliklorbifenile të veçantë të degradohen ngadalë në raport me shumicën e komponimeve të 

tjera organike, në momentin që ato lirohen në mjedis (Erikson 2001). 

 

Këto komponime kimike kanë aftësi për t'u kopuluar me grimcat organike që ndodhen në 

mjediset natyrore. Gjithashtu, këto kopulime mund të depozitohen dhe të kalojnë nga ajri në 

ujë, nga ajri në tokë dhe nga uji në sediment, duke krijuar kështu linjat e migrimit të tyre në 

mjedisin natyror. Ky migrim është bazë e procesit të akumulimit të tyre në sediment dhe në 

tokë. Njëkohësisht këto substanca mund të bëhen pjesë e zinxhirëve dhe rrjetave ushqimore, 

duke gjeneruar bioakumulimin dhe metabolizimin e tyre.  
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Kapitulli 3 

METODAT E NDARJES KROMATOGRAFIKE 

 

3.1.   Historiku i kromatografisë 

 
Ishte botanisti Rus Mikhail Semyonovich Tsvet, i cili zbuloi për herë të parë teknikën 

kromatografike më 1900 gjatë një kërkimi të tij për klorofilën. Ai përdori kolona të mbushura 

me karbonat kalciumi për të ndarë ngjyruesit e bimëve. Kjo metodë u përshkrua për herë të 

parë më 30 Dhjetor 1901 në kongresin e 11-të të Natyralistëve dhe Mjekësisë, mbajtur në 

Shën Petersburg. Për herë të parë ai përdori termin kromatografi në vitin 1906, në dy artikuj të 

tij botuar në buletinin e Botanistëve Gjermanë në lidhje me kërkimet e tij tek klorofila. Ishte 

interesant fakti se mbiemri i tij "Tsvet" do të thotë ngjyrë në rusisht dhe emërtimi që ai përdori 

procedurën kromatografike (“ngjyrë shkrues”) ishte i papërshtatshëm për Rusinë Cariste të 

asaj kohe, sepse do të thoshte që emri i tij të ishte i pavdekshëm.  

 

Në parim si metodë është përshkruar më 1941, por 10 vjet më vonë u demostrua 

eksperimentalisht. Më 1952, Archer John Martin dhe Richard Laurence Millington Synge 

morën çmimin Nobel në kimi për zbulimin e teknikës kromatografike. Që atëherë, teknologjia 

ka ecur me ritme shumë të shpejta. U pa që parimet e Tsvet gjenin aplikimet e tyre në rrugë të 

ndryshme dhe kjo është dhe arsyeja pse kromatografia e ditëve të sotme është e 

shumëllojshme dhe e larmishme. Mund të përmëndim, teknikat kromatografike në sisteme të 

hapura, në sisteme të mbyllura, në shtresë të hollë etj. Lehtësia në dyjëzimin me detektorë të 

ndryshëm e bën këtë teknikë edhe më të përdorshme, me hapësira aplikimi shumë më të 

mëdha. 

 

 

3.2. Parimi i ndarjeve kromatografike 
 

Në qoftë se një përzierje substancash injektohet në kreun e një kolone kromatografike (në një 

sistem të hapur apo të mbyllur), që nga momenti i parë përbërësit e ndryshëm shpërndahen në 

mënyra të ndryshme midis fazës stacionare dhe asaj të lëvizshme. Shpërndarja për secilin 

komponim jepet nga ligji i shpërndarjes: 

 

     Ki=Cip/Cil                  (3.1) 

  

Ki-Koeficenti i shpërndarjes për përbërësin i 

Cip-përqendrimi i komponimeve në fazën e palëvizshme 

Cil- përqendrimi i komponimeve në fazën e lëvizshme 

 

Kur koeficientët e shpërndarjes janë të ndryshëm, atëherë ndryshon edhe shpejtësia e 

shtegtimit të tyre. Në përqendrime të vogla, të zakonshme për kromatografinë, vlerat e 

kostanteve të shpërndarjes nuk varen nga përqendrimet. Procesi i shpëlarjes, nga një fazë 

lëvizëse (zakonisht një gaz inert, një solvent apo përzierje e tyre), bën që përbërësit me K më 

të madhe, pra, me tretshmëri të lartë në fazën e palëvizshme lëvizin më ngadalë dhe e 

kundërta.Për studime teorike të proceseve kromatografike merret si model ekstraktimi me 

rryma të kundërta, me ndryshimin e vetëm se në këtë proces kontakti ndërmjet fazave bëhet 
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në hapa diskrete, ndërsa në kromatografi kontakti është i vashdueshëm. Pra, ekuilibrat që 

vendosen këtu nuk janë të vërtetë. 

 

Për mënjanimin e këtij ndryshimi është futur koncepti i pjatave teorike. Ky përafrim është 

futur për të ndërtuar një model, që të përshkruajë zhvillimin e proceseve që ndodhin në 

sistemet kromatografike, duke supozuar kolonën të ndarë në një numër seksionesh të veçantë 

(pjata teorike). Në çdo pjatë ndodhen dy fazat në kontakt me njëra-tjetrën dhe midis tyre kemi 

të vendosur një gjëndje ekulibri të qëndrueshëm. Duhet patur parasysh se përbërjet e fazave 

në pjatat e njëpasnjëshme ndryshojnë. Pra, për çdo kalim të fazës së lëvizshme në kolonë 

kemi një rishpërndarje dhe vendosjen e një ekuilibri të ri. Në këtë model një pjatë teorike 

identifikohet me gjatësinë e kolonës së nevojshme për të shkaktuar atë ndryshim të gjëndjes së 

përbërjes që duhet të ndodhë në pjatën hipotetike përkatëse. Kjo madhësi e gjatësisë së 

kolonës quhet lartësi ekuivalente ndaj pjatës teorike (LEPT). Ky është një nocion hipotetik 

dhe jo real, sepse vetë pjatat janë imagjinare. Zbatimi i ketij modeli në kromatografi kryhet 

vetëm nëse kihen parasysh këto kushte kufizuese: 

 

 Kemi supozuar se gjatë kalimit të fazës së lëvizshme në çdo pjatë vendoset ekuilibri, 

që është një kusht ideal. 

 Të zvogëlohet shpejtësia e fazës së lëvizshme por që do të shkaktonte rritjen e 

difuzionit të lëndës nga një pjatë në tjetrën. 

 Të zvogëlohen shtresat në kontakt me njëra-tjetrën që do kërkonte grimca sa më të 

imta të cilat do shkaktonin një rezistencë hidraulike të kolonës. 

 

Si rrjedhim, mosarritja e gjëndjes së ekuilibrit në çdo pjatë dhe difuzioni i lëndës ndikojnë në 

zgjerimin e shiritave dhe efikasitetin e ndarjes së kollonës. 

 

 Pranuam se kostantja e shpërndarjes nuk varet nga përqendrimi i lëndës. Ky kusht nuk 

plotësohet gjithmonë, gjë që shkakton prishje të rregullsisë së formës së pikeve duke u 

shtrirë më shumë sipas një drejtimi, apo dhe duke u mbimbuluar në ndonjë rast. 

 Përbërsit e mostrës mund të mos sillen në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri, pra, 

kostantet e shpërndarjes së tyre pësojnë ndryshime në prani të një lendë tjetër në 

tretësirë. 

 Sasia e mostrës në praktikë e kalon kapacitetin e një pjate teorike, pra, procesi i 

shpërndarjes fillon njëkohësisht në disa pjata që çon në zgjerimin e shiritave të 

përbërsve të mostrës.  

 

 

3.3. Analiza  gaz kromatografike   

 

Kromatografia e gaztë është metoda analitike me përdorim më të gjerë nga metodat e tjera të 

ndarjes. Me anë të saj bëhet ndarja e përzierjeve të ndërlikuara në fazë të gaztë të 

komponentëve përbërës. Këta analitë në gjëndje të gaztë kalojnë në një kolonë të 

përshtatëshme dhe shtyhen përgjatë saj nga një eluent në fazë të gaztë. Me anën e kësaj 

teknike kryhet analiza cilesore dhe sasiore e tyre, sepse komponentët përfundojnë të ndarë nga 

njëri-tjetri tek një detektor i përshtatshëm. 

 

Në kromatografinë e gaztë komponentët e mostrës ndahen nga njëri-tjetri si rrjedhojë e 

shpërndarjes së tyre ndërmjet një faze të gaztë të lëvizshme dhe një faze të palëvizshme që 

ndodhet në kolonë. Kur faza e palëvizshme është e ngurtë, proceset e shpërndarjes bazohen në 
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ekuilibrat e ndajthithjes. Kur faza e palëvizshme është një lëng (që mbartet nga një lëndë e 

ngurtë inerte), proceset e shpërndarjes bazohen në ekuilibrat gaz-lëng dhe mbi këto ekuilibra 

bazohet dhe metoda e kromatografisë së gaztë. Ndarja kromatografike bazohet në lëvizjen me 

shpejtësi të ndryshme në fazën stacionare të shpëlarë nga faza e lëvizshme të komponimeve 

në varësi të koeficenteve të shpërndarjes. Aftësia ndarëse e sistemit gazkromatografik 

shprehet me lartësinë ekuivalente të pjatës teorike (LEPT) dhe matematikisht jepet nga 

ekuacioni i Van Demterit: 

 

   H = 2λdp + [2γDm / Um] + [8K’ef
2
 / π

2
(1+K’)2Df]Um            (3.2) 

 

ku: λ-parametër është pa dimension dhe me të pëshkruhet ç'rregullsia e mbushjes së kolonës; 

dp-diametri mesatar i mbushësit të kolonës; Dm-koeficenti i difuzionit molekular në fazën e 

gaztë; Um-shpejtësia lineare e gazit mbartës; K’ = K*Fs / F1 koeficienti i shpërndarjes; ef-

trashësia mesatare efazës stacionare; Df -koeficenti i difuzionit molekular në fazën stacionare. 

 

Ky ekuacion mund të paraqitet në formë të thjeshtuar: 

 

    H = A + B / Um + CUm                                    (3.3) 

 

ku: A = 2λdp; B = 2γDm; C = [8K’ef
2
 / π

2
(1+K’)2Df]Um 

 

Në qoftë se A, B dhe C do të merren konstante, atëherë LEPT do të varet nga shpejtësia e 

gazit mbartës dhe kjo varësi  do të jetë hiperbolike, siç edhe tregohet në figurë. 

 
Figura 3.1:Paraqitja grafike e Ekuacionit të Van Demterit 

 

 

Në figurën 3.1, mund të shihet ndikimi që ushtrojnë termat A,B dhe C në lartësinë 

ekuivalente të pjatës teorike: 

 

Termi “A”:Lidhet me difuzionin turbulent. Sikurse, shihet ky term mbetet konstant dhe me 

ndryshimin e shpejtësisë së gazit, gjë që flet për një lëvizje laminare të gazeve nëpër kolonat 

gazkromatografike, pavarsisht nga shpejtësi të ndryshme që ai mund të ketë. Ky term 

zvogëlohet me zvogëlimin e diametrit të kokërrizave. Kjo e fundit është e kufizuar, sepse për 

kokërriza me diametër shumë të vogël diferenca e presioneve në hyrje dhe në dalje të kolonës 
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(raporti Pd/Ph) bëhet shumë i madh, fakt që nuk merret parasysh nga ekuacioni i Van 

Demterit. Rrrjedhimisht vështirësohet shumë puna në aparat.  

 

Termi “B”: Për shpejtësi të vogla të gazit vlerat e këtij termi janë mjaft të larta, sepse në këto 

kushte difuzioni molekular është relativisht i madh kundrejt shpejtësisë lineare të gazit. Ky 

term zvogëlohet me rritjen e shpejtësisë lineare të gazit. Vlera e këtij termi varet nga lloji i 

gazit. Për gazet me densitet të lartë si, Argon dhe Azot, ai është i vogël por zakonisht përdoret 

Helium, ose Hidrogjen. Ndërkaq, ulja e difuzionit molekular ndikon negativisht në procesin e 

shkëmbimit të masës. 

 

Termi “C”: Lidhet me shkëmbimin e masës, dmth: me koeficentin e shpërndarjes, si dhe 

ndikohet drejpërsëderjti nga trashësia e fazës stacionare. Sa më e hollë të jetë kjo shtresë, aq 

më i madh bëhet koeficenti i difuzionit në fazën stacionare.  

 

Nga interpretimi i ekuacionit të Van Demterit mund të nxirret si përfundim se, për të arritur 

numrin maksimal të pjatave teorike, në mënyrë që të kemi ndarjen më të mirë të 

komponimeve duhen marrë parasysh disa faktorë, që shpesh kanë ndikim të kundërt me njëri-

tjetrin. Këto faktorë duhen optimizuar në mënyrë të tillë, që të kemi kompromisin midis 

këtyre faktorëve dhe një ndarje të kënaqshme të përbërjes. Faktorët kryesorë të cilët duhet të 

optimizohen dhe ndikimi i secilit prej tyre jepet më poshtë: 

 

1. Përmasat dhe uniformiteti i kokërrizave të mbushjes: Sa më të vogla dhe uniforme 

të jenë kokërrizat e mbushësit në kolonën kromatografike aq më i vogël bëhet termi i 

difuzionit turbulent. Praktikisht, limiti i dimensionit të kokërrizave nuk duhet të jetë 

më i vogël se 60 mikron, sepse rritet mjaft presioni hidraulik i gazit në kolonë. 

 

2. Trashësia dhe uniformiteti i fazës stacionare: Sa më e hollë dhe uniforme të jetë 

shtresa e fazës stacionare, aq më shumë zvogëlohet termi i difuzionit molekular në 

këtë fazë. Shpërndarja e fazës stacionare me uniformitet dhe me trashësi sa më të 

hollë, do të rrezikonte të ngeleshin seksione të veçanta të kolonës të pa mbuluara nga 

kjo fazë. 

 

3. Lloji dhe shpejtësia e gazit mbartës: Densiteti i lartë (Ar, N2) i gazit mbartës 

zvogëlon termin B. Në këto raste duhet të punohet me shpejtësi lineare mjaft të 

përcaktuara, që i korrenspondojnë minimumit në diagram. Kjo do të shkaktonte 

zgjatjen e kohës së procesit të ndarjes. Gazet e lehta si H2 apo He mund të përdoren 

me shpejtësi më të madhe lineare në një interval të caktuar, pa ndikuar në madhësinë e 

“h”. Ndërkaq, numri maksimal i pjatave teorike për një kolonë të caktuar në kushte 

optimale arrihet me gaze me densitet të lartë. Figura 3.2, sqaron faktet e mësipërme, 

të cilat duhet të merren parasysh në zgjedhjen e llojit të gazit mbartës si edhe në 

shpejtësinë lineare për të (http-www: restek_com-graphics-guide_head_pr). 
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Figura 3.2: Shpejtësia lineare optimale e gazeve mbartës N2, He, H2 në   

                    gazkromatografi. Lidhja e saj me pjatat teorike 

 

 

3.4.  Teoria e shpejtësisë në gazkromatografi. Madhësitë më të rëndësishme   

   kromatogafike 
 

Kjo është një teori e thjeshtë, e cila përshkruan termat më të rëndësishëm në analizën 

gazkromatografike, kohë mbajtjes (retensionit), forma e pikut dhe rezolucionin. Komponimet 

të cilët kanë depërtuar në kolonë të shtyrë nga faza lëvizëse do të treten në fazën stacionare të 

lëngët prezente në gjatësinë e kollonës. Komponimet e tretura do të tentojnë të vendosin një 

ekuilibër midis fazës stacionare dhe asaj lëvizëse. Ky ekuilibër vendoset kur raporti i 

përqendrimit të komponimit të tretur në fazën stacionare (Cs), ndaj përqendrimit të tij në 

fazën lëvizëse (Cm) është konstant. Kjo kostante (Ks) njihet si koeficenti i shpërndarjes së 

fazës stacionare. 

 

    Ks = Cs / Cm                                                             (3.4)       

 

 

3.5.  Koha e mbajtjes 
 

"Retention Time" apo koha e mbajtjes është raporti mesatar, me të cilën një komponim 

shtegton përgjatë kolonës. Termi tR është proporcional me fraksionin e kohës në të cilën ai 

shpërndahet në fazën stacionare. Gjithashtu, kjo varet edhe nga koeficienti i shpërndarjes.  

 

V = u * (fraksioni i kohës të komponimit të tretur në fazën stacionare) 

V = u * (N moleve të komp. Në fazën lëvizëse / N moleve total) 

V = u * [CmVm / CmVm + CsVs]                                                                                             (3.5)                                                       

V = u * [CmVm / 1 + Cs / Cm (Vs / Vm)] 

V = u * [CmVm / 1 + Ks (Vs / Vm)] 

 

Po të zëvendësohet produkti Ks (Vs / Vm) me k’, i cili përfaqëson parametrin faktor i 

kapacitetit, do të përftohet ekuacioni i mëposhtëm: 
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V = u * [CmVm / 1 + k’](3.6) 

Kështu që: 

V = u * [1 / 1 + k’] (3.7) 

 

Nga ekuacionet e mësipërm mund të nxirren tR dhe tm: 

 

tR = L / V dhe  tm = L / u              (3.8) 

 

ku: tm është koha e qëndrimit të  fazës së lëvizshme në kolonë.  

 

Duke zëvendësuar përkatësisht tR dhe tm, merret ekuacioni i mëposhtëm: 

 

     (3.9) 

 

Nga ku mund të nxirret: 

 

 


k
t t

t

R m

m                 

 t
L

u
kR   1

                                                          (3.10) 

 

Koha e ndenjes në fazën e lëvizshme mund të matet lehtë nga koha e daljes së pikut të 

solventit, i cili zakonisht mbahet shumë pak nga faza stacionare. Gjithësesi, faktori i 

kapacitetit mund të përcaktohet drejtpërsëdrejti nga kromatogramat. Ekuacionet e mësipërme 

tregojnë që, koha e mbajtjes duhet të jetë në përpjetim të zhdrejtë me shpejtësinë e rrjedhjes së 

gazit mbartës dhe në përpjetim të drejtë me gjatësinë e kolonës, trashësinë e fazës stacionare 

dhe koeficientin e mbajtjes. 

 

 

3.6. Rezolucioni dhe ndarja e piqeve 
 

Teoria e pjatave tregon se eficiensa e ndarjeve kromatografike bëhet më e mirë për një numër 

optimal të pjatave teorike. Numri i tyre llogaritet nga: 

 
N L

H


                                                                           ( 3.11) 

ku:  

N – numri i pjatave teorike; 

L – gjatësia e kolonës; 

H – lartësia ekuivalente e pjatës teorike (HEPT);    

  

Injektorët idealë depozitojnë mostrën në një infinit bandash të vogla në kokën e kolonës gaz 

kromatografike. Pasi gazi mbartës hyn, difuzioni dhe shpërndarja bëjnë që banda të 

shpërndahet. Sa më shumë të udhëtojë aq më shumë ajo shpërhapet. Shpërndarja ideale e 

përqendrimit të një komponimi që ka udhëtuar në gjatësinë e kolonës, shfaqet në 

kromatogramë në formën e një piku Gausian. Kjo kurbë Gausiane (figura 3.3) karakterizohet 

nga parametri i gjerësisë (ζ
2
), një variancë e normalizuar, lartësia e pikut dhe pozicioni 

përgjatë kolonës (L). Efiçensa e kolonës (H) jepet nga: 

  

L 

t 

L 

t k R m 

 
  

 

 
 

 

 
 

1 

1 
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H

L


2

    (3.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Profili Gausian i përqendrimit 

 

 

Duke kombinuar të dy ekuacionet e mësipërme numri i pjatave teorike jepet si: 

N L
2

2                                                                       (3.13) 

 

Praktikisht kjo shpërndarje nuk vërehet në kolonë, por duke shtuar në fundin e kolonës një 

detektor të përshtatshëm. Kështu, bëhet e mundur të shihet dalja e komponimit dhe 

përqendrimi i tij. Në qoftë se, vizatohen dy vija tangente nga të dy anët në gjysëm lartësinë e 

pikut dhe i presim ato me vijën bazë "baseline", atëherë mund të shkruajnë se: 

 

 



















W L

tR4
                                                (3.14)

  

 duke kombinuar: 

 

H
LW

tR


2

216                                                    (3.15) 

si përfundim, numri i pjatave teorike jepet si: 

 

N
t

W

R








16

2

                                               (3.16) 

 

Rezolucioni më i mirë apo ndarja e komponimeve realizohet për një numër të lartë të pjatave 

teorike, N. Në përgjithësi numri i tyre në kolonë mund të rritet nga: 

 

 Rritja e gjatësisë së kolonës; 

 Zvogëlimi i shtresës së fazës stacionare; 

 Ulja e viskozitetit të fazës stacionare; 

 

Rezolucioni apo aftësia ndarëse e kolonës jepet nga ekuacioni: 

 

w 
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Rs = 2 (t’r2 – t’r1) / (w2 – w1) 
  
 

 
 

Figura 3.4: Skema e një kromatograme. Madhësitë më të rëndësishme dhe lidhjet që  

        egzistojnë midis tyre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

23 
 

 

Kapitulli 4 

KONCEPTE BAZË PËR MODELIMIN E  SHPËRNDARJES SË 

NDOTJES 

 

4.1. Koncepti  i  ndotjes 

 
Për vite me radhë, trupat ujorë natyror janë përdorur në mënyrë sistematike për të derdhur të 

gjitha llojet e mbeturinave. Vetëm pak dekada më parë njerëzimi u vu në alarm për rrezikun e 

sjellë nga qëndrimi i tij ndaj ujrave të lumenjve, liqeneve, deteve dhe oqeaneve. Rritja e 

interesit për problemet mjedisore dhe në ruajtjen e cilësisë së ujërave në veçanti, ka çuar në 

vendosjen e politikave “pioritet-parandalimi”.  

 

Për një efekt që zgjat në kohë, është më mirë të parandalosh sesa të kontrollosh.Poashtu, kohët 

e fundit ka pasur një zhvillim të shpejtë të shkencave dhe fushave inxhinierike që lidhen me 

mjedisin. Përqasja eduhurndaj fenomeneve fizike të përfshira në konceptin e shpërndarjes (në 

të dy mjediset: trupaujorë dhe atmosferë) është pasuar menjeherë nga zhvillime në 

inxhinierinë bregdetare dhe mjedisore.  

 

Për pasojë, janë zhvilluar  modele numerike që përdoren në simulimin e proceseve reale. 

Tashmë, kjo konsiderohet hapi i parë  dhe më i rëndësishmi në përpunimin e të dhënave dhe 

ndërtimin e çdo projekti miqësor me mjedisin. 

 

Ndotja e mjediseve detare, përkufizohet si: ndërhyrja nga njeriu me masë substance ose 

energji, direkt ose indirekt, në mjediset detare (përfshirë grykëderdhjet), duke resultuar në 

efekte të dëmshme të tilla si; dëmtimin e burimeve jetësore,  rreziqet të jetës humane, 

pengimin e aktiviteteve detare përfshirë peshkimin, dëmtimin e cilësisë së ujit të detit dhe 

reduktimin e pajisjeve” (Komisioni Ndërqeveritar Oqeanografik-KNO, cituar në 

Albaigès,1989). 

 

Sipas Buceta (1995), Shkarkimi i një substance ndotëse në mjediset detare, natyrale (ose 

gjeokimike) dhe antropogjenike, është në varësi të origjinës së saj. Një numër i madh 

substancash klasifikohen si ndotësa, që shkarkohen në det nga fenomene natyrore. Të tillë 

janë:  shpërthimet e kratereve vullkanike nënujore, të cilët nxehin ujin dhe shkarkojnë një sasi 

të madhe metalesh të rëndë. Po ashtu, shkarkimet e lumenjve me të freskët dhe të ëmbël. Ky 

kontribut në ndotjen detare është asimilueshëm nga sistemi dhe mund të konsiderohet thjeshtë 

një faktor normal mjedisor. 

 

Ndotja humane shkarkohet në det nëpërmjet tre rrugëve të ndryshme: 

 

a) Atmosferës, ku përfshihen shkarkimet e gazeve mbetëse të djegies së motorrëve të 

aeroplanëve, anijeve kozmike, mbetjet radioaktive nga eksperimente bërthamore, ose 

pesticidet; 
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b) Oqeani, ku përfshihen shkarkimet e derivateve që vijnë nga ndërhyrjet në tabanin e  

detit, lundrimi detar, operacionet e drejtimit të anijeve, etj; 

 

c) Toka, që konsiderohet si kontribuesi kryesor në ndotjen detare. Këtu futen shkarkimet 

urbane, ujrat e ndotur industrialë, të transportuar nga rrjedhat e lumenjve; 

 

Parashikimi i transportit të një substance në oqean, sikurse, përcaktimi i përqendrimit të saj në 

një pikë të dhënë është një detyrë e vështirë. Ai kërkon një njohuri në lidhje me ligjësitë që 

drejtojnë një numër të madh faktorësh që influencojnë procesin. Ndër faktorët më kryesor, 

janë proceset biologjike (akumulimi dhe degradimi i substancave nga organizmat e gjallë), 

kimike (shkatërrimi kimik i substancave, kombinimi i tyre me substanca të tjeraj), fizike 

(koagulimin adsorbimin, shkatërrimin bërthamor). Së fundmi, përmendim  procesin mekanik 

(transporti nga lëvizja e ujit të oqeanit). 

 

Për të llogaritur transportin advektiv janë të nevojshme të dhënat e fushës vektoriale, të dhënat 

e mesatares së shpejtësive të rrymave, sikurse dhe informacioni në lidhje me 

ndryshueshmërinë e kësaj fushe në kohë. Të dhënat e mësipërme  mund të merren nga hartat, 

nga eksperimentet në terren, modelet numerike, ose nëpërmjet përllogaritjeve, duke përdorur 

fushat e densitetit të ujit ose fushat e erës dhe flukset e nxektësisë përmes oqeanit. Mjedisi ose 

parametizimi i komponentëve të lëvizjes turbulente përfaqëson një problem tjetër, përshkak të 

karakteistikave të turbulencës së oqeanit.  

 

Turbulenca e oqeanit është në varësi të parametrave të gjëndjes dinamike të oqeanit, gradienti 

i shpejtësisë mesatare të rrymës, valët e brendshme e sipërfaqësore, shtresëzimi për shkak të 

densitetit, etj. Për shembull, nën një shtresëzim të qëndrueshëm të ujit të oqeanit, turbulenca 

vertikale dhe difuzioni bëhet faktor kushtëzues në përcaktimin e modelit të  shpërndarjes dhe 

transportit. Në përgjithësi, në stimulimin numerik të shpërndarjes së ndotësave pasivë në një 

trup ujorë, përdoren dy modele (Dimou, 1992): modeli hidrodinamik dhe modeli i cilësisë së 

ujit. Modelet e parë simulojnë lëvizjen e ujit, kurse modelet e dytëstimulojnë lëvizjen, 

transformimin dhe ndërveprimin e ndotësave brënda ujit. 

 

Zakonisht, një model i ndërmjetëm transporti trajton zhvendosjen fizike të ndotësit, ndërsa 

modeli i cilësisë së ujit fokusohet në transformimet e ndotësit. Për rrjedhojë, struktura 

operacionale e stimulimit të shpërndarjes së ndotjes,  përbëhet nga : 

 

 një model i qarkullimit ose modeli hidronamik, që zgjidh ekuacionet e momentit e 

të vazhdueshmërisë dhe ekuacionin e ruajtjes së masës për kripshmërinë dhe 

temperaturën; 

 

 një model transporti, që të vlerësojë lëvizjen advektive dhe dispersive të ndotësave 

pasivë; 

 

 një model i cilësisë së ujit, që të vlerësojë proçeset e transformimit kimik dhe 

biologjik të gjithë parametrave të cilësisë së ujit. Gjithashtu, tek  proçesete mësipërme 

integrohen edhe fenomenet e sedimentimit të grimcave dhe marrëdhënia grabitqar-

prehë të zoo-fitoplanktonit; 

 

Modelet e mësipërme ndryshojnë nga njëri-tjetri nga karakteri fizik e matematik i 

ekuacioneve që ai zgjidh dhe nga teknikat numerike që përdoren për këtë qëllim. Në çdo 
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model të veçantë përdoren shkalla të ndryshme të ndarjessë kohës dhe hapësirës dhe lidhja e 

tyre mund të kthehet në një detyrë të vështirë. Detajimi i lëvizjes së shtjellave kërkon 

zgjidhjen e ekuacioneve tre-përmasore.  

 

Ekuacionet tre-dimencionale përfshijnë dallgëzimin vertikal, e për rrjedhojë edhe diferencën 

fillestare të densitetit dhe mundësinë e kapjes në kurth të shtjellave, duke çuar në prezencën e 

një forme të mprehtë piknokline. Në rastet kur rrjeta e transportit të substancës në një 

drejtimmund të neglizhohet në krahasim me transportin që ekziston në dy drejtimet e tjera,  

është e mjaftueshme përdorimi i modeleve dy-përmasore (2DH ose 2DV). Në këtë rast 

ekuacioni i transportit mund të mesatarizohet  përgjatë këtij drejtimi. 

 
 

4.2. Hidrodinamika dhe përzierja në grykëderdhje dhe ujrat detare 

 
Shpërndarja e çdo substance në trupat ujorë drejtohet nga një sërë faktorësh, që janë të lidhur 

më kushtet ekzistuese të hidrodinamikës. Zonat me distancë të afërt nga burimi që shkarkon 

efluentë të lëngët përjashtohen nga ky rregull, përderisa ende ndjehet efekti i momentit 

fillestar dhe pluskimit të shkarkimeve. Kur efektet fillestare të shkarkimit dobësohen 

mjaftueshëm, janë valët, era, baticat dhe turbulenca e mjedisit që përcaktojnë se si do të 

transportohet substanca e shkarkuar.  

 

Megjithatë, janë të domosdoshme njohuri të mjaftueshme në lidhje me mjediset detare  dhe 

hidrodinamikën e këtyre ujërave, në momentin që do të vendoset se kur trajtohen efektet e një 

rrjedhje aksidentale në një sistem detar ose afër brigjeve. 

 

Më poshtë prezantohet një grup e ekuacioneve fizike, që drejtojnë dinamikën e fluidëve për 

rrjedhjen laminare dhe turbulente. Po ashtu, më pas do të realizohet një përshkrim i zgjeruar 

rrymat baticore, hidrodinamikës detare dhe të grykëderdhjeve, përfshirë lëvizjen oshilatore, 

rrymat afër brigjeve dhe qarkullimin turbulent. Në fund, do të përshkruhet koncepti i 

përzierjes në ujrat detar dhe si lidhet ai me kushtet hidrodinamike detare. 
 
 

4.2.1. Ekuacionet e ruajtjes 

 
Sjellja e rrjedhave natyrore dhe transporti i masës në to drejtohet nga një grup ekuacionesh 

diferenciale, të cilët duhet të plotësohen në të gjitha pikat. Më poshtë jepen katër ekuacionet 

që përshkruajnë rrjedhjen e paqëndrueshme laminare. Ata formojnë një sistem rigoroz me 

katër ndryshorë të varur, që mund të zgjidhet duke dhënë kushtet e përafërta fillestare dhe 

kufitare.  

 

Siç do të shohim më pas, për rastin e rrjedhjeve turbulente, numri i ekuacioneve është më i 

vogël sesa numri i variablave të panjohur. Modelet turbulente futen për të mbyllur sistemin. 
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4.2.2. Rrjedhjet laminare 

 
Ekuacionet që drejtojnë rrjedhjen laminare janë: 

 

1. Ekucionet e vazhdueshmërisë; 

2. Ekuacionet e Navier-Stokes-it; 

3. Ligji i parë i Fick-ut; 

4. Ekuacioni i gjëndjes; 

5. Ekuacioni i transportit; 

 

Më poshtë jepen këto ekuacione, së bashku me shpjegimet përkatëse të parametrave që 

përfshihen në to. 

 

4.2.3. Ekuacionet e vazhdueshmërisë 

 
Ekuacionet e vazhdueshmërisë përshkruajnë parimin e ruajtjes së masës. Duke supozuar që, 

shpejtësia dhe masa janë funksione të vazhdueshme të hapësirës dhe kohës, për një vëllim 

elementar të pandryshueshëm, ruajtja e masës përcaktohet si fluks përfundimtar i masës që 

futet dhe balancohet në këtë njësi vëllimore nga një ndryshim lokal i densitetit. Këto 

ekuacione kanë trajtën e mëposhtme: 

 

      (4.1) 

 

Ku: ui  janë komponentët e shpejtësisë; xi (xj) janë kodrinatat e hapësirës (me i,j=1, 2, 3); t 

është temperatura e lëngut;  dhe ρ është konstantja e densitetit të lëngut.  

 

Në qoftë se ρ është konstante, d.m.th. fluidi është i pangjeshëm, ruajtja e masës mund të 

reduktohet në ruajtjen e vëllimit. Pra, trajta e mësipërme e ekuacioneve reduktohet si më 

poshtë: 

 

                     (4.2) 

 

 

4.2.4. Ekuacionet e Navier-Stokes-it 

 
Nga ligji i dytë i Newton i aplikuar për një volum të caktuar lëngu, nxirret ekuacioni i 

mëposhtëm për ruajtjen e momentit: 

 

                  (4.3) 

 

Ku: ζij është tensori i tensionit që varet nga vetitë e lëngut, i cili përfaqëson forcat që 

ushtrohen në sipërfaqen e volumit; gi janë forcat që ushtrohen mbi volumine lëngut (zakonisht 

graviteti). 
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Termi në krahun e djathtë të këtij ekuacioni prezanton përshpejtimin sipas rrjedhës, kurse 

termi në krahun e majtë prezanton forcat drejtuese.  

 

Ekuacioni (4.3) lidhet me cilësinë e lëngut përmes një shprehje empirike, e cila në përgjithësi 

jepet me anë të një ekuacioni linear të shkallës së parë të formës: 

 

                   (4.4) 

 

ku: µ është viskoziteti dinamik i lëngut; p është presioni në të cilën ndodhet lëngu; δij është 

funksioni delta i Kronecker-it, duke supozuar që lëngu është izotropik dhe i pangjeshëm. 

 

Duke zëvëndësuar (4.3) në (4.4) dhe duke neglizhuar ndryshimet e densitetit, konform vlerave 

absolute, përafrimi i Boussinesq-it, ekuacioni i ruajtjes  së momentit të impulsit merr këtë 

trajtë: 

 

                            (4.5) 

 

Ku ρr është një densitet reference; dhe υ= (µ/ρr) është densiteti kinematik. 
 
 

4.2.5. Ligji i parë i Fick-ut 
 

Ligji i parë i Fick-ut konstaton se transporti “J” i një madhësie skalare si rrjedhojë e lëvizjes 

Browniane,  është në varësi propocionale dhe në drejtim të kundërt me  gradinetin e masës të 

transportuar: 

 

                    (4.6) 

 

Ku: λF është një numër që varet nga koeficenti Fick-ian i difuzionit; dhe C është përqendrimi 

specifik i substancës që difuzon. 

 

 

4.2.6. Ekuacioni i gjëndjes 

 
Ekuacioni i gjëndjes shpreh lidhjen e densitetit të lëngut me nxehtësinë (temperaturën) e tij 

dhe kripshmërinë (substancat e tretura në këtë lëng). Në formë të përgjithshme, ai shkruhet në 

trajtën e mëposhtëme: 

                     (4.7) 

 

ku: ρ është densiteti i lëngut; T është temperatura e lëngut; dhe S është kripshmëria e tij. 
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4.2.7. Ekuacioni i transportit 
 

Ekuacioni që përshkron transportin e një substance në një rrjedhje laminare, mund të përftohet 

nga kombinimi i ligjit të parë të Fick-ut dhe ligji i ruajtjes së masës për një vëllim elementar të 

fluidit: 

 

                              (4.8) 

 
 
 

4.3. Rrjedhjet turbulente 
 

Në shumicën e rrjedhjeve, për shkak të lëvizjeve turbulente, funksionet me ndryshorë të varur 

shfaqen si një model i komplikuar të funksioneve të zakonshëm. Të gjithë pikat e rrjedhjes 

nuk mund të përshkruhen, gjithmonë. si funksion i kohës dhe hapësirës. Këto përqasje 

prezantohen me anë të ekuacioneve të çastit, të vazhdueshmërisë dhe të momentit (4.1) dhe 

(4.5).  

 

Për të reduktuar sasinë e informacionit përdoren ekuacione të reja, të cilët drejtojnë vetëm 

sasitë mesatare të rrjedhjes. Një përqasje e zakonshme është të marrim sasinë mesatare dhe të 

mesatarizohet në lidhje me kohën, për të një ekuacion integral, si më poshtë: 

 

                    (4.9) 

 

ku: F është çdo variabël i mesatarizuar me kohën; t12 = t2 – t1 është koha e fluktuacioneve 

turbulente.  

 

Këto vlera të mesatarizuara në kohë, kanë vetitë e mëposhtme: 

 

                 

 

                                                                       (4.10) 

                     c = konstante 

 

Atëherë të gjithë ndryshorët e varur mund të përmblidhen në një komponent mesatar, që 

përshkruan rrjedhjen mesatare. Komponenti i fluktuacionit përfaqëson rrymat e çastit dhe 

rrymat turbulente.  

 

Pra, komponentët e shpejtësisë, presionit hidrodinamik dhe vlera skalare e përqendrimit mund 

të shkruhen si më poshtë: 

 

      

                   (4.11) 
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ku: ndryshorët u', p' dhe c' paraqesin madhësitë e fluktuacionit; dhe ,  dhe  paraqesin 

vlerat e mesatarizuar në kohë të ndryshorëve përkatës. Duke zëvëndësuar (4.11) tek 

ekuacionet (4.2) dhe (4.8) dhe duke mesatarizuar në lidhje me kohën, merret forma e 

mëposhtëme e ekuacioneve të ruajtjes për rrymat turbulente. Kujtojmë se vlera mesatare e 

madhësisë së fluktuacionit është zero. 

 

 

4.3.1. Ekuacioni i vazhdueshmërisë 
 

                  (4.12) 

 
 
 

4.3.2. Ekuacioni i momentit 

 
Procesi i mesatarizimit të ekuacionit të Navier-Stokes-it (4.3), eleminon të gjitha termat e 

fluktuacioneve nga termi i linearitetit. Kështu që, mbeten vetëm termat e bashkëveprimit 

jolinear: 

 

            (4.13) 

 

 

4.3.3. Ekuacioni i transportit 

 

                          (4.14)  

 

Termi i ri në krahun e djathtë të ekuacionit QSC, përfshin të gjithë burimet e eleminimit të 

substancës që transportohet. 

 

 

4.3.4. Mbyllja e problemit 

 
Tre ekuacionet e nxjerra më sipër njihen me emrin ekuacionet e Reynold-it. Termat e reja 

që dalin nga procesi i mesatarizimit, si rrjedhojë e jolinearitetit të (6.5), janë quajtur 

tensione të Reynold-it. Ato janë ndryshorë të panjohur, që lidhin shpejtësitë e fluktuacioneve. 

Lidhje të ngjashme midis shpejtësisë së fluktuacionit dhe funksioneve skalare shfaqen në 

ekuacionin (6.6). Këta parametra të shumëzuar me densitetin, përfaqësojnë transportin e 

momentit, nxektësisë ose masës që suportohet nga lëvizja turbulente. Tensionet e Reynold-it 

lindin vetëm për shkak të procesit të mesatarizimit me kohën. Kështu, në rrethana të caktuara  

tensionet e vetme që veprojnë të një pikë të lëngu, janë tensionet e viskozitetit. 

 

Mund të gjenden zgjidhje të ekuacioneve të Reynold-it dhe (6.6) për vlerat mesatare të 

presioneve, temperaturës dhe përqendrimit, vetëm kur të mund të përcaktohen të nëntë 

korrelacionet (lidhjet) e ekuacioneve hidrodinamike dhe të tre korrelacionet në ekuacionin e 
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transportit. Mund të bëhet reduktimi i numrit total të korrelacioneve të panjohura, duke marrë 

tensionin e Reynold-it,  është simetrik (p.sh., ).  

Megjithatë, përsëri numri total i korrelacioneve të panjohura mbetet  gjashtë. Shpesh, duke  

supozuar eksistencën e simetrisë plotësuese në drejtimin vertikal, numri i korrelacioneve të 

panjohura reduktohet më tej në dy; një në planin vertikal ( ) dhe një në planin vertikal . 

Matjet e eksperimentale japin vlera të rendit 10
1
 cm

2
/s për madhësinë dhe një amplitudë të 

rendit disa herë më të lartë për madhësinë . 

 

Një përqasje e drejtpërdrejtë është mbyllja e sistemittë ekuacioneve (6.4)-(6.6), duke 

përshkruar korrelacionet turbulente, direkt nga ekuacionet e Navier-Stokes-it. Ekuacionet të 

transportit mund të nxirren për  dhe , por këto ekuacione përmbajnë korrelacione 

turbulente të një rendi tjetër më të lartë (p.sh., ). Ekuacione të sakta të transportit mund 

te derivohen për çdo rend korrelacionesh, por gjithmonë shfaqen korrelacione të një rendi më 

të lartë. Ky problem fondamental  njihet si “mbyllja e problemit të turbulencës” dhe e bën të 

nevojshme gjetjen e rrugëve të tjera për të mbyllur sistemin. 
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Kapitulli 5 

HIDRODINAMIKA BREGDETARE 

 

5.1. Ndarja dhe proceset në zonën bregdetare 
 

Proceset dinamike që ndeshen në zonën bregdetare, gjenerojnë nga një sërë agjentësh të 

ndryshëm. Nën influencën e këtyre forcave të jashtme, lëvizja e lëngut (në këtë rast e ujit) 

manifestohet si rryma bregdetare, batica, rryma baticore, valë sipërfaqësore dhe të brendshme, 

dallgë të mëdha gjatë stuhive, tsuname dhe të tjera dukuri si këto (Horikawa, 1988). 

Megjithëse, efektet e dallgëve të mëdha dhe tsunameve mund të jenë shkatërrimtare në zonat 

bregdetare, rastisja e tyre është jo e shpeshtë. Kështu që, ato nuk do të trajtohen këtu. 

Ndryshimi kryesor midis ujërave bregdetar dhe ujërave të thellë oqeanik është prania e dy 

mjediseve fizike (p.sh., fundi i detit në thellësi relativisht të vogëla dhe vijës bregdetare), të 

cilët deri diku përcaktojnë lëvizjen e ujit të detit. 

 

Zona bregdetare, përkufizohet zona që shtrihet nga limiti i kontaktit të ujit me tokën e 

shoqëruar me fenomenin e valëve të forta, deri tek limiti në brendësi të detit, pika ku thyhen 

valët e rastësishme. Por kjo varet nga konteksi specifik (Horikawa 1988). Brënda kësaj zone, 

mund të shfaqen një sërë zonash të tjera, siç është treguar në figurën 5.1, të marrë nga 

Horikawa (1988).  Zonat më të përshtatëshme nga pikëpamja e përshkrimit hidrodinamik të 

ujërave detar janë zona e thyerjes, pika e thyerjes dhe zona e dallgëzimit: 

 

a) Zona e thyerjes, është zona ku thyhen valët e ç'rregullta të rastësishme; 

b) Pika e thyerjes, është aty ku fillon thyerja dhe valët arrijnë lartësinë maksimale; 

c) Zona e dallgëzimit, përkufizohet rajoni midis limitit të zonës së thyerjes në brëndësi 

të detit dhe  zonës me turbulencë të madhe, që krijohet nga përplasja e masës së ujit 

valët që kthehen (Horikawa, 1988); 

 

Sipas Sánchez-Arcilla dhe Lemos  (1990), dukuritë që ndeshen në zonën e dallgëzimit, mund 

të klasifikohen në katër tipe të ndryshme: 
 

a) Transporti i sedimentit dhe ndryshimet korresponduese në morfologji, me një 

shkallë kohore nga 1 ditë deri në 1 muaj dhe një shkallë hapsinore midis 100 m dhe 

1000 m; 

b) Rrymat (rrjedhjet jo-oshiluese), me shkallë kohore nga 10 minuta deri në 1 orë dhe 

shkallë hapsinore të njëjtë me ato të transportit të sedimentit; 

c) Rrjedhjet oshilatore të organizuara (p.sh., valëte e erës, valët infra-

gravitacionale), me shkallë kohore që shtrihen nga 10
-1

 sekonda deri në 10 minuta 

dhe shkallë hapsinore nga 1 metër deri në 100 metra; 

d) Rrjedhjet oshilatore të zakonëshme (turbulenca), të cilat kanë shkallë kohore që 

shtrihen nga 10
-3

 deri në 10
1
 sekonda dhe shkallë të vogëla hapsinore (10

-4
 deri          

10
-1

 m);  
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Figura 5.1: Ndarja zonale në hapësirën bregdetare (nga Horikawa, 1998) 

 

Nga sa u tha më sipër, mund të thuhet që tiparet kryesore në hidrodinamikën detare janë valët 

e erës, të cilat janë valë të gjeneruar nga presioni ushtruar nga era mbi sipërfaqen e oqeanit. 

Pasi këto valë udhëtojnë nga ujërat e thella për në zona më të cekëta, ato bëhen gjithnjë e më 

shumë jolineare dhe të shpërndara, duke transferuar energji. Afrimi i tabanit të detit do të 

ndikojë në thyerjen e valëve, duke prodhuar një farë rritje të nivelit të turbulencës. Ky fakt 

çon në gjenerimin e tipeve të ndryshme të rrymave, të cilat mund të shtrihen përtej zonës së 

dallgëzimit. Megjithatë, studimi i hidrodinamikës bregdetare nuk është një detyrë e lehtë. 

Nivelet e valëve, rrymave dhe turbulencës tentojnë të mbivendosen, gjë që sjell rritje të 

bashkëveprimit të këtyre tre tipeve të rrjedhjeve. Meqenëse, secila prej rrjedhjeve është e një 

natyre jolineare, bashkëveprimi i tyre bëhet shumë kompleks. Procedura e zakonshme e 

ndjekur në studimin e hidrodinamikës detare përfshin këto hapa: 

 

1) Derivimi dhe kuptimi e ekuacioneve drejtuese, ka si qëllim zbërthimin e të gjithë 

ndryshorëve të gjëndjes, që kontribojnë tek rrymat, valët dhe turbulencat; 

2) Përdorimi i operatorëve të mesatarizimit në lidhje me kohën; 

3) Izolimi i fenomenittë dëshiruar;  

 

Ky proces në thelb është i njëjtë, si ai i ndjekur në rrjedhjet turbulente për të marrë ekuacionet 

e ruajtjes për lëvizjet. Si edhe në atë rast, mbyllja e problemit arrihet për shkak të jolinearitetit 

të momentit. 

 

 

5.2. Lëvizja oshilatore 
 

Faktor mbizotërues në zonën bregdetare është fusha e valës. Në mënyrë të veçantë fusha e 

valës mbizotëron në hidrodinamikën e zonës së dallgëve. Shpërndarja e energjisë së valëve, 

krijon strese (tensione), që manifestohen në shfaqen e rrymave të reja në zonën e thyerjes së 

valëve. Gjithashtu, ajo luan rolin kryesor në shpërndarjen e energjisë kinetike turbulente. 

 

Bazuar në karakteristikat e ndryshme të katër tipeve të valëve, fusha e valëve mund të 

përkufizohet, si: 
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 Forcat lëvizëse/kthyese, “tsunamet”, të gjeneruar nga tërmetet nën-ujore;  

 valët, e gjeneruar nga stuhitë që  janë vijnë nga ç'rregullimet meteorologjike;  

 valët e erës të drejtuar nga forca e erës mbi sipërfaqen e detit, dhe;  

 Valët kapilare; 

 

Sipas kohës së ndodhjes, shpërndarjes dhe simetrisë, valët mund të jenë, respektivisht: 

 

 Perioda (koha): valët e gjata, valët e shkurtëra; 

 Shpërndarja e mundëshme:  valët e rregullta ose të ç’rregullta; 

 Simetria: simetrike vertikale/horizontale, jo-simetrike; 

 

Valët më të rëndësishme në hidrodinamikën bregdetare janë ato që gjenerohen nga tensionet 

me origjinë nga era në sipërfaqen e detit. Ky është tipi i valëve që do të trajtohet këtu, për 

shkak të rastisjes  së vazhdueshme të tyre. Tsunamet, valët e stuhive, valët e gravitetit dhe 

valët kapilare nuk do të merren në konsideratë në këtë material, por përshkrimi i detajuar  i 

tyre mund të gjendet në Pond dhe Pickard (1989). 

 

Bazuar në mekanizmin mbizotërues të gjenerimit të tyre, valët e gjeneruar nga era mund të 

klasifikohen në dy kategori: 

 

 Valët e detit, të shoqëruar nga tensionet lokale të erës, me një periodë kohore të 

shkurtër të ndodhjes prej  1 deri 15 sekondash (Svendsen dhe Jonsson, 1982). 

 

 Dallgët “e larta”, me një periudhë kohore të ndodhjes prej 8 deri 30 sekondash. Ato 

varen shumë nga karakteristikat e basenit ujorë. Dallgët "e larta" krijohen nga lëvizja 

në drejtim të zonave bregdetare të valëve të gjeneruara në dete e hapura. Me anë të 

kësaj lëvizje zhduken komponentët e frekuencave të larta. Pra, më së fundi prezantohet 

shpërndarje frekuenciale qartësisht më e organizuar. 

 

Përshkrimi i valëve bëhet duke specifikuar vlerat karakteristike të një sërë parametrash fizik. 

Në qoftë se zona valore është e rregullt, këto parametra janë:  

 

 Lartësia e valës Hw; 

 Perioda e valës Tw; 

 Drejtimi i shpërndarjes θw; 

 

Kur zona valore është e parregullt, është e vështirë të përftohen këto parametra fizikë. Kështu 

që, ato zëvëndësohen me parametra statistikorë, siç janë: 

 

1) lartësia sinjifikante Hs; 

2) Spektri drejtues i energjisë; 

 

 

5.3. Transformimi i valëve të ujërave të cekëta 

 

Valët e induktuar nga era në det të hapur lëvizin në drejtim të bregut, duke kaluar nëpër një 

seri transformimesh, përshkrimi i të cilëve paraqet komplikime si teorike, ashtu edhe 

eksperimentale (Huntley, 1980). Megjithatë, teoria e thjeshtë lineare (Wiegel, 1964), jep një 
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përshkrim të mjaftueshëm dhe të mirë të transformimit të valëve në ujërat e cekëta, 

pavarësisht adaptimeve dhe thjeshtësime të tilla, si: 

 

1) Shtrati i sheshtë i detit; 

2) Zona valore e rregullt me amplituda jashtëzakonisht të vogla;  

 

Madje, suksesi praktik i kësaj teorie ka çuar në aplikimin e saj edhe në rastet e fushave valore 

jo të rregullta, në të cilat secila gjërësi bande trajtohet në veçanti. 

Në ujra më të cekëta, këto valë pësojnë një seri transformimesh. Këto transformime lindin për 

shkak të influencës së ndryshimeve në mjedis, si: 

 

 ç'rregullimet e fundit të detit; 

 zvogëlimin e thellësisë; 

  bashkëveprimet (valë-valë, rrymë-valë)  

 prezenca e baticave, erës, etj; 

 

Këto procese transformimi quhen edhe “transforimime të cekëtirës”. Këtu përfshihen 

ndryshimet e  pothuajse të gjithë parametrave fizik të valës: 

 

 Lartësia e valës, Hw; 

 shpejtësia e shpërndarjes, Cw; 

 shpejtësia e grupimit, Cg; 

 gjatësia e valës, Lw;  

 

Zakonisht, presupozohet që perioda Tw qëndron e pandryshuar, derisa ndodh thyerja e valës. 

Më pas, ndodh shfaqja e periodave nën-harmonike, për shkak të efekteve të jo-linearitetit. Kur 

raporti h/Lw bëhet afërsisht 0.5, efektet e tensionit të fundit të detit bëhen të rëndësishme. 

Drejtimi i shpërndarjes së valës tenton të bëhet normal me vijat batimetrike, si rrjedhojë e 

refraksionit të valës. Një tjetër ndryshim në drejtimin e shpërndarjes shkaktohet nga 

difraksioni. Difraksioni çon në transferim pjesor të energjisë nga zonat me valë të larta, në 

zona me valë të ulëta, Hw. Përpara kësaj faze, shpërndarja e lartësisë së valëve i afrohet shumë 

shpërndarjes së Rayleigh-it.  

 

Kur valët i afrohen vijës bregdetar, gradualisht ato humbasin simetrinë e tyre horizontale. 

Valët deformohen dhe profili i tyre kthehet në profil asimetrik. Deformimi i valëve gjeneron 

paqëndrueshmëri dinamike, e cila më tej çon në thyerjen e valës. 

 

Kur vala i afrohet ujërave të cekëta, shpejtësia dhe gjatësia e valës zvogëlohen. Ndërsa, 

shpejtësia e grupimit, Cg në fillim rritet deri në maksimumin e vlerës dhe pastaj zvogëlohet 

përsëri. Përderisa, fluksi i energjisë (δ Hw
2
cg) është  konstant, sipas një rendi të caktuar, 

lartësia e valës duhet në fillim të zvogëlohet dhe pastaj të rritet. Rritja do të vazhdojë, derisa 

arrin maksimumin dhe pastaj vala thyhet. Ndryshimet e madhësisë Hw pasohen nga një rritje 

të pjerrësisë së frontit valor, për shkak të shpejtësive diferenciale (të ndryshme)  në pjesët e 

ndryshme të profilit të valëve dhe shfaqjes së harmonikave jo-lineare në lëvizjen bazë 

oshilatore. Rritja e lartësisë së një vale të vetme nuk e kalon vlerën kritike γB, për një vlerë të 

caktuar të raportit γw= Hw/h (rreth 0,8). Në qoftë se, γw kalon këtë vlerë, Hw do të zvogëlohet 

me qëllim që të mbahet γB  pothuajse konstante. Kjo vlerë e γB shtrihet  midis intervalit 0.6-1.3  

(Huntley, 1980). Ky proces kontribon në rritje të shpejtë të nivelit të shtjellave dhe  
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turbulencës. Kështu që, dinamikat e valës ndryshojnë menjëherë, si rrjedhojë e përfshirjes së 

kompleksitetit të mbartjes së turbulencës dhe proceseve të shpërndarjes së energjisë. 

 

Thyerja e valëve shfaqet, kur këto parametra arrijnë një vlerë limite në krahasim me gjatësinë 

e tyre dhe thellësinë e ujit. Në zonën e dallgëzimit (SZ), energjia e valës së transportuar nga 

oqeanet e thella shpërndahet gjatë procesit të thyerje, duke u transformuar kryesisht në energji 

turbulente. Në qoftë se afrohemi bregut, pjerrësia e tabanit zvogëlohet akoma më shumë. 

Thyerja tenton të ndaloj dhe valët rimarrin karakteristikat e tyre të mëparëshme. Në fazën 

finale të shpërndarjes së valëve, valët lëvizin lart dhe poshtë zonës së trazimit. Pjesa e 

energjisë së rastësishme shpërndahet në këtë zonë, kurse pjesa tjetër e energjisë pasqyrohet 

mbrapa në det, duke gjeneruar valë të gjata stacionare: 

 

 

5.3.1. Refraksioni 
 

Kjo dukuri është rrjedhojë e ndryshimit të shpejtësisë së valës, si funksion i tre variablave: 

 

a) Thellësisë së ujit; 

b) Shpejtësisë së rrymave lokale;  

c) Periodës së valës; 

 

Në qoftë se perioda e valës është konstante, shpejtësia e valës varet kryesisht në thellësinë 

lokale të ujit, ndërkohë që lartësia e valës ka një ndikim të vogël. Gjithashtu, shpërndarja e 

shpejtësisë është shtrembëruar nga prania e rrymave lokale (Horikawa, 1988). Duke përdorur 

një nga përqasjet, parimin e ruajtjes kinematike, përafrimet klasike të gjeometrisë optike, ose 

teorinë e rrezes valore, mund të llogaritet transformimi i profilit të valëve si rrjedhojë e 

efekteve të refraksionit (Sánchez-Arcilla dhe Lemon, 1990).  

 

Në çdo rast,  amplituda aw e valëve të refraktuara përgjatë një rrezeje valore, shprehet me anë 

të ekuacionit  të mëposhtëm (Horikawa, 1988): 

 

                                           (5.1) 

 

ku: Kr dhe Ks janë përkatësisht koeficentët e refraksionit dhe të cekëtirës; dhe awo është 

amplituda e valës në ujrat e thella. Koeficenti i cekëtirës mund të përcaktohet si më poshtë: 

 

                                           (5.2) 

ndërsa koeficenti i refraksionit është: 

 

                                (5.3) 

 

ku: b dhe b0, janë përkatësisht të barabartë me ndarjen midis dy rrezeve valore fqinje. 

 

Një mënyrë tjetër e përllogaritjes së koeficentit të refraksionit Kr është ekuacioni i 

mëposhtëm: 
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          (5.4) 

 

ku: αw0 dhe αw, janë përkatësisht këndet fillestare të rënies dhe të refraktimit  për tabanin e 

drejtë dhe paralel. Kur batimetria është e marrë arbitrarisht, atëherë ndarja midis dy rrezeve 

duhet të përftohet nga ekuacionet diferencial, të cituar tek Dean and Darlymple (1984) ose 

Horikawa (1988). 

 

 

5.3.2. Difraksioni 
 

Difraksioni është një fenomen, në sajë të të cilit gjeneron energjia e difusionit dhe rrjedhjes 

tërthore të valëve. Ai çon në shpërndarjen e valëve në basenet ujore. Përdorimi i teorisë së 

rrezeve valore për të vlerësuar efektet e refraksionit të valës përjashton difraksionin. Kështu 

që, kjo teori nuk mund të përdoret për të parashikuar karakteristikat e valëve në afërsi të 

strukturave bregdetare. Në disa raste, formulimi i një problemi të kombinuar refraksion-

difraksioni me përfshirjen e efekteve të difraksionit, çon në përllogaritjen e koeficentit të 

difraksionit Kdf  (p.sh., Penny dhe Price, 1952). 

 

 

5.4. Turbulenca 
 

Në çdo trup ujorë, lëvizja e secilës grimcë ujore përllogaritet nga shuma e një komponenti të 

rregullt të shpejtësisë dhe një komponenti jo të rregullt të saj. Komponenti i rregullt i 

shpejtësisë vjen si pasojë e efekteve të valëve dhe rrymave. Në përgjithësi, ky komponent 

është manifestim i të gjithë faktorëve të cilët ndeshen në një bandë të qartë dhe të ngushtë 

frekuencash, ku parashikimi statistikor i numrave valor është i pamundur  (Zeidler, 1976). Të 

gjithë efektet e mbetura jashtë përshkrimit të mësipërm, përfshihen në komponentin jo-të 

rregullt (turbulent) të shpejtësisë. 

 

Shfaqja e paqëndrueshmërive në rrjedhjen ujore shkakton turbulencë. Për të mbajtur 

turbulencën aktive është e nevojshme furnizimi konstant me energji. Kështu që, turbulenca do 

të varet shumë nga rrjedha e afërt. Burimi më i zakonshëm  i energjisë është lëvizja 

“gërshërë". Ajo lind si rrjedhojë e ndyshimeve përgjatë shtresave të lëngut, ose të fërkimit 

kufitar (p.sh., shtrati i detit). 

 

Turbulenca shfaqet si ndryshim i dukshëm dhe i rastësishëm i variablave fizik (shpejtësi, 

presion, përqëndrim) dhe mund të studiohet vetëm duke përdorur një përshkrim të duhur 

statistikor, p.sh., duke e shprehur atë  në terma të madhësive mesatare, të cilat mund të 

përsëriten eksperiment pas eksperimenti. Për të përshkruar statistikisht një rrjedhje turbulente, 

bëhet ndarja e variablave fizik në pjesën mesatare dhe pjesën e fluktuacioneve, si dhe bëhet 

mesatarizimi i ekuacioneve në lidhje me një interval relativisht të madh kohor, në krahasim 

me  kohën e ndodhjes së turbulencës. Termat e rinj që shfaqen në ekuacionet përfundimtare 

paraqesin lidhjet midis variablave të ndryshëm të fluktuacionit. Kjo procedurë nuk do të 

ndiqet në këtë material. Në ujrat e thellë oqeanik, fluktuacionet mund të shtrihen në një zonë 

nga 0.03 cm deri në 1 cm. Kjo zonë korrespondon  me: 
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 Ndryshimet,  që kontrollohen nga forcat molekulare; 

 Ndryshimet, që kontrollohen nga kufinjtë fizikë të deteve, të cilat mund të arrijë  

shkallë gjatësie deri në 10,000 km;  

 

Në përgjithësi, spektri i turbulencës detare është më i gjërë sesa spektri i fenomeneve të tjerë 

hidrodinamik (rrymat turbulente, lëvizjet shumë të qeta, etj.,) si në frekuencë, ashtu edhe në 

numër valor. Kjo vjen si pasojë e burimeve të ndryshme, të cilët furnizojnë me energji 

rrjedhjen (Zeidler, 1976). 

 

 

5.5. Baticat. Rrymat baticore  
 

Baticë, është emri që i jepet rritjes dhe uljes alternuese të nivelit të detit, me një periodë 

mesatare prej 12.4 orësh, si pasojë e veprimit të vazhdueshëm të forcave gravitacionale të 

Hënës, Diellit dhe Tokës. Këto forca gravitacionale gjenerohen nga rrotullimi i Hënës rreth 

Tokës dhe rrotullimi i Tokës  rreth Diellit. Ky ndryshim ritmik i nivelit të ujit është një veti 

karakteristike e shumë zonave bregdetare. 

 

 

5.6. Rrymat 

Luhatjet baticore krijohen nga forcat e “ndërtuara” nga çiftet Tokë/Diell dhe Tokë/Hënë. Po të 

merret në konsideratë vetëm çifti Tokë/Hënë, mund të themi se në këtë sistem janë të 

pranishme dy forca të rëndësishme:  

 

 Forca centripete; 

 Forca gravitacionale; 

 

Forca centripete mban pothuajse konstant distancën midis tyre gjatë rrotullimit të tyre rreth 

qendrës së sistemit diellor. Ajo është e njëjtë në të gjithë sipërfaqen e Tokës. Forca 

gravitacionale e gjeneruar nga Hëna është më e  fortë në pjesën e Tokës që është më afër 

Hënës dhe më e dobët në anën e kundërt.  

 

Diferenca në magnitudën midis dy forcave rezulton në një forcë shtesë, në lokalitet e 

ndryshme të Tokës. Komponentja horizontale e kësaj force shtesë lokale, është forca baticore 

(shtresore). Pra, ndryshimi lokal i magnitudës së forcës përfundimtare të shkaktuar nga 

rrotullimi i Tokës, çon në formimin e baticave karakteristike. Në raste të veçanta të 

bashkëveprimeve të çiftit  Tokë/Hënë, forcat shtresore janë zero në pikat më të largëta dhe më 

të afërta me Hënën mbi faqen e tokës përballë (afër) saj, përgjatë një meridiani pingul me 

akset Tokë-Hënë. Ato janë maksimale përgjatë meridianeve në 45° nga ky aks, mbi faqet të 

dyja faqet e Tokës afër dhe larg Hënës. Një model force i ngjashëm vendoset edhe gjatë 

bashkëveprimeve të çiftit Tokë/Diell. Megjithatë, modeli përfundimtar i forcës së 

përgjithshme që ushtrohet mbi spërfaqen e Tokës bëhet i komplikuar, për shkak se Dielli dhe 

Hëna nuk rrotullohen në mënyrë të sinkronizuar. Trajektoret e orbitave të tyre janë eliptike, jo 

rrethore dhe në përgjithësi planet orbitale janë të shtypura. 

 

Niveli i baticave varion në mënyrë të konsiderueshme nga vendi në vend, në varësi të 

pozicionit, topografisë së tabanit dhe karakteristikave bregdetare. Në disa gjire me aktivitet të 

lartë baticor për shkak të rezonancës, vlerat e matura të të baticës shtrihen në intervalin nga 0 
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në rreth 15 m (në Gjirin e Fundy, Neë Brunswick , Canada -Pond and Pickard, 1989). Shpesh 

zona me aktivitet të lartë baticor gjenden në grykëderdhje ose lumenj, për shkak të “efektit 

gyp”, që gjenerohet  nga shpërndarja e valëve baticore në mjedise të ngushta dhe të cekëta, ku 

perioda e oshilimit të ujit në gji është e afërt me atë të baticës astronomike (siç ndodh në 

Gjirin e Fundy).  

 

Analiza dhe parashikimi i baticave mbështetet pothuajse tërësisht në regjistrimin e luhatjes së 

nivelit të ujit në varësi të kohës, si dhe përdorimin e metodave matematikore (analiza 

harmonike ose metodat e reagimit), përpunimin e këtyre të dhënave për parashikimin e 

lartësisë së pritëshme të baticës për çdo periudhë kohore në të ardhmen. 

Analiza harmonike ka për bazë zbërthimin e kurbës së baticës në harmonika të thjeshta të 

periodave të ndryshme, të cilat janë funksione sinusoidale të përcaktuar, respektivisht, nga 

faza dhe amplituda vetiake karakteristike. Duke projektuar këto përbërës individualë të 

avancuar në kohë dhe duke i përmbledhur ato, mund të përcaktohet lartësia e pritëshme e 

baticës, në një interval kohor të caktuar. Në përputhje me periodën e tyre, përbërësit 

individualë  janë të ndara në tre klasa: 

 

1) Gjysëm ditë-natë (me Tt  12 orë); 

2) Ditor ose i përditshëm (me Tt  24 orë);  

3) Të gjata, me Tt më të madhe se një ditë, zakonisht rreth 2 javë; 

 

Numri i përbërësve të njohur arrin deri është 65 të tillë. Përshkrimi i tyre është sinjifikant në 

disa rrethana, si p.sh., përshkrimi i baticave në grykëderdhjet e lumenjve. Gjithashtu, metoda 

e reagimit quhet, edhe si metoda Furier. Ajo ka të bëjë me analizën spektrale të regjistrimeve 

baticore të shtrira në intervale kohore të caktuar, duke përcaktuar amplitudat dhe fazat në po 

të njëjtat intervale kohore. Përparësia e kësaj metode është fakti që ajo veçon efektet 

gravitacionale nga efektet jo-gravitacionale.  

 

Një përqasje tjetër alternative është përdorimi i metodave numerike për zgjidhjen e  

ekuacionevetë Laplasit. Megjithëse, kjo metodë është e thjeshtë në parim, ajo mund të 

komplikohet, nëse në trajtimin e saj përfshihen forma dhe batimetria reale e oqeanit. 

 

 

5.7.  Qarkullimi në grykëderdhje 
 

Qarkullimi në zonat e grykëderdhjeve paraqitet me një model vërtet kompleks, si rrjedhojë e 

një sërë karakteristikave unikale të këtyre trupave ujorë. Në grykëderdhje formohet një masë 

ujore, ku bashkë-eksistojnë uji i ëmbël ose i njelmët dhe ujit të kripur, për shkak të prurjes 

konstante të ujit të ëmbël nga shkarkimet e lumenjve. Uji i kripur, i cili imponohet në 

grykëderdhje nga oqeani indukton ndryshime të kripshmërisë dhe temperaturës (si rrjedhojë 

edhe në densitet), në pjesë të ndryshme të grykëderdhjes. Të gjithë këto faktorë: a) efektet e 

densitetit; b) sasia relative e prurjes së ujit të ëmbël; c) marëdhënia e grykëderdhjes ose gjirit 

me oqeanin e hapur, krijojnë një rrjedhje të ndërlikuar dy-shtresore në disa zona baticore. 

Tipari kryesor i modeleve të rrjedhjeve në grykëderdhje është mbivendosja e tre shtresave 

ujore që mbivendosen me njëra-tjetrën: 

 

1) Shtresa sipërfaqësore e ujit të ëmbël; 

2) Shtresa e ujit të mjelmët; 

3) Shtresa e ujit më shumë të kripur; 
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Shtresa e ujit të kripur ndahet me ujin e ftohtë nga një piknoklinë qartësisht e dukshme. Ky 

shtresëzim i ashpër vertikal, ka një efekt të rëndësishëm mbi sedimentimin, transportimin e 

oksigjenit të tretur dhe riciklimin e ushqyesëve. Në përgjithësi, në brendësi të grykës së lumit 

gjendet një zonë që shtrihet si një pykë e tërhequr me ujë të kripur. Të përjashtuara nga ky 

fakt janë  qarkullimet e brendshme dhe të qëndrueshme. Trashësia e secilës shtresë varet nga 

një sërë faktorë. Midis tyre, faktori më i rëndësishëm është sasia e ujit të ëmbël që sjell lumi, 

pra, prurja e lumit. Shtresa e rrafshët sipërfaqësore e ujit të ëmbël rrjedh në drejtim të detit, 

ndërsa rrjedha e shtresës ujore në fund të grykëderdhjes (në afërsi të tabanit) me dendësi më të 

lartë është në drejtim të kundërt. Këto lëvizje të shtresave të ujit gjenerojnë shpejtësi vertikale 

në ujin e grykëderdhjes. Si përfundim, shfaqet një zonë konvergjence (takimi)  në arfërsi të 

kufirit të depërtimit (intrusion-it) të shtresës së ujit të kripur.  

 

Në grykëderdhje, lëndët e ngurta pezulli transportohen përgjatë rrjedhjes sipërfaqësore të ujit, 

e cila vendoset mbi shtresën ujore fundore. Kështu që, ato mund të riciklohen në rrjedhën e 

sipërme të zonës së konvergjencës. Në afërsi të kësaj zone mund të ndeshet “maksimum 

turbullsie”. Përqendrimi i lëndëve të ngurta në pezulli në këtë zonë është i lartë, për shkak të 

tablosë së ndërlikuar të shpejtësive vertikale dhe horizontale  dhe ri-pezullisë së sedimenteve 

nga shtrati i lumit. Gjithashtu, modeli i ndryshëm i transportit të nutrientëve të tretur në 

gyrkëderdhje, çon në rritjen e përqendrimit të ushqyesëve ose “zënien në kurth” të tyre. 

Faktorët që ndikojnë në qarkullimin e ujit në grykëderdhje dhe që luajnë rolin kryesor në 

shpërndarjen e substancave  janë: 

 

1) Era, e cila mund (ose nuk mund) të jetë agjenti kryesor drejtues në një grykëderdhje, e 

varur shumë kjo nga karakteristikat fizike të basenit. Në grykëderdhjet e cekëta dhe të 

gjëra, rrymat e imponuara nga tesionet e erës janë të rëndësishme. Kurse, në 

grykëderdhjet e ngushta dhe të gjata, rrjedha është kryesisht me natyrë  baticore 

(Ficher et al., 1979). 

 

2) Baticat, të cilat ndikojnë në qarkullimin e ujit në dy mënyra. Në njërën anë, fërkimi i 

rrymave baticore me fundin e grykëderdhjes, gjeneron fluktuacione turbulente të 

shpejtësisë së ujit. Nga ana tjetër, bashkëveprimi i valës baticore me konfiguracionin 

fizik të grykëderdhjes, gjeneron një lëvizje të një shkalle më të lartë, që quhet ndryshe 

“pompa baticore”. Ky proces vendos drejtimin e preferuar për qarkullimin shtesë. Për 

shembull, qarkullimi i rregullt mbivendoset me rrjedhjen periodike baticore. Në 

grykëderdhjet e mëdha, gjerësia e të cilave është më e madhe se prodhimi i periodës së 

inercisë me shpejtësinë e rrymës baticore, rrjedhja shtesë gjeneron nga devijimi i 

shkaktuar nga veprimi i  forcës së Coriolisit dhe nga bashkëveprimi i rrjedhjes baticore 

me batimetrinë jo të rregullt në shumicën e grykëderdhjeve. Në hemisperën veriore, 

këta faktorë ndikues shkaktojnë qarkullim përfundimtar  në kahun kundër-orar. Të dy 

këto efekte luajnë rol kryesor në difuzionin dhe  transportin e përgjithshëm të 

substancave në ujërat e grykëderdhjeve. 

 

3) Lumenjtë; Në qoftë se prurja e ujit të ëmbël në grykëderdhje është e lartë krahasuar 

me sasinë e ujit që transportohet nga rrymat baticore, shfaqet një diferencë e dukshme 

e kripshmërisë midis shtresës së sipërme dhe shtresës së poshtme. Kjo për faktin se 

energjia turbulente që gjenerohet nga rrjedha baticore është e pamjaftueshme për 

përzierjen e ujit të kripur që vjen nga deti dhe ujit të ëmbël që sjell vetë lumi. Duke 

qenë se lumi në vetvete është një burim pluskimi, atëherë rrymat e densitetit tentojnë 

të sjellin pjerrësimin e rrjedhjes në drejtimin horizontal, ose e thënë ndryshe shfaqen e 
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izohalineve në këtë drejtim. Madje, në grykëderdhjet me përzierje të mirë, shfaqet 

qarkullimi baroklinik, i cili drejtohet nga gradientët gjatësorë të densitetit. 

 

Për thjeshtëzimin e problemit, lidhja midis komponentëve të shpejtësisë, presionit dhe 

kripshmërisë për çdo pikë (x, y, z) të grykëderdhjeve baticore, mund të përshkruhen vetëm me 

përdorimin e ekuacioneve tre-demencional. Ekuacionet drejtuese janë ekuacioni i momentit në 

drejtimet vertikale {ekuacioni (5.5), me i=1,2} dhe ekuacioni i vazhdueshmërisë për ujin 

{ekuacioni (5.4)} plus  ekuacioni e vazhdueshmërisë për kripshmërinë, i cili është ekuivalent 

me ekuacioni e transportit në formën (5.6). Një model i thjeshtëzuar i problemit është modeli 

dy-shtresor. Përdorimi i zakonshëm i këtij modeli bazohet në faktin që nuk ka përzierje midis 

dy shtresave në shqyrtim (p.sh., densitetet respektive mbeten konstante). Duke supozuar që, 

gjerësia e grykëderdhjes mbetet konstante, një shpërndarje afërsisht unforme të presionit 

hidrostatik dhe një shpërndarje afërsisht uniforme të shpejtësisë brënda secilës shtresë, mund 

të nxirren ekuacionet e lëvizjes dhe të vazhdueshmerisë (Abraham, 1976): 

 

   

                      (5.5) 

   

 

    

                      (5.6) 

    

 

 

ku: hj, uj dhe ρj (j=1,2) janë përkatësisht trashësia, shpejtësia dhe densiteti i secilës shtresë; i 

është pjerrësia e tabanit; është tensioni i “përdredhjes” në kufirin ndarës të fazave; dhe  

është tensioni “përdredhjes” tek tabani. Madhësia e shtresëzimit në grykëderdhje jepet nga i 

ashtuquajturi “numri i Richardson-it për grykëderdhjet”, që përcaktohet me anë të barazimit: 

  

        (5.7) 

 

ku: ut,rms është shpejtësia baticore; QR është shkalla e prurjeve të ujit të ëmbël; dhe W është 

gjerësia e kanalit.  

 

Numri Rie shpreh raportin e hyrjes së ujit të ëmbël  në sajë të pluskimit, përmbi prodhimin e 

gjërësisë së kanalit me forcën e përzierjes të shkaktuar nga batica. Për vlera shumë të mëdha 

të Rie-s, grykëderdhja është shumë e shtresëzuar dhe rrjedha dominohet nga rrymat e 

densitetit. Për vlera shumë të vogla të Rie-s, grykëderdhja ka përzierje të mirë dhe efektet e 

densitetit mund të neglizhohen. Kur vlerat e numrit të Richardson-it është brënda intervalit 

0.08<Rie<0.8, shfaqen tipe të ndërmjetëme grykëderdhjesh, ndërmjet grykëderdhjeve të 

përziera mirë dhe atyre shumë të shtresëzuar (Ficher et al., 1979). 

 

Lëvizjet baticore, efekti i diferencave të densitetit,s hpërndarja e shpejtësive përmes gradientit 

të presionit, shpërndarja e tensionit të “përdredhjes” me thellësinë, efekti i përzierjes në 

distancë i ujit të kripur të futur në grykëderdhje, janë ndër faktorët më të rëndësishëm që 
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ndikojnë në vendosjen e pykave të kripshmërisë në grykëderdhjet e lumenjve (Abraham, 

1989). Përveç kësaj, futja e ujit të kripur ndikohet edhe nga shkëmbimi i rrymave midis 

kanalit kryesor dhe krahëve anësore (skelave), përzierja vertikale, transporti advektiv i kripës. 

Transporti advektiv i kripës kushtëzon distancën e depërtimit të ujit të kripur në brendësi të 

ujit të ëmbël të lumit. 

 

 

5.8. Efektet e valëve jo-të thyeshme në shpërndarjen e ndotësve 

 

Vlerësimi i përqendrimit të ndotësve bazohet në analizën e gjëndjes së qëndrueshme dhe 

pothuajse-të qëndrueshme. Megjithatë, në një mjedis valor, ngjashmëria midis periodave të 

një lëvizje turbulente dhe periodave tipike të valës, çon në një kopulim sinjifikant midis 

fluktuacioneve turbulente dhe paqëndrueshmërisë në afërsi të rrjedhjes. Kështu që, shfuqizimi 

i gjëndjes pothuajse të qëndrueshme, përqas modelet e përzierjes në afërsi. Kërkues të 

ndryshëm theksojnë faktin që, shkarkimet e ndotësve në mjediset valore ndryshojnë mjaft nga 

shkarkimet e ndotësve në rrjedhjet e qëndrueshme ose pothuajse të qëndrueshme. 

 

Disa studiues (Sharp, 1986; Chyan et al., 1997) kanë dalë në përfundimin që, lëvizjet 

oshilatore të shoqëruara me përhapjen e valëve sipërfaqësore të gjeneruara nga graviteti, kanë  

një efekt të konsiderueshëm në karkaterizimin e përzierjes lokale. E ashtu-quajtura “zonë e 

krijimit të rrjedhjes”, që është zona e shkarkimit në të cilën profili i shpejtësisë kalon nga 

shpërndarja origjinale cilindrike  në shpërndarje Gausiane, shkurtohet shumë dhe shfaqet një 

zonë e përzierjes intensive të fluidit (Chyan dhe Hwung, 1993).  

Në disa raste, natyra Gausiane e shpërndarjes tërthore të shpejtësisë aksial dhe të përqendrimit 

të substancës nuk mund të vazhdojë të ekzistojnë gjatë. Për më tepër, eksperimentet e bëra 

nga disa autorë ( si p.sh., Koole dhe Swan, 1994) tregojnë se, shpejtësia qendërsynuese dhe 

përqendrimi nuk bien sipas modelit tipik eksponencial, por rënia e tyre është me shumë faza. 

Kjo rënie me shumë fazë ndodh në sajë të tre tipe të ndryshme të valës, të induktuar nga 

mekanizmat e përzierjes. 

 

Të dhënat e vrojtuara për lëvizjet e valës së induktuar shtëllungore, del që ndikimi primar i 

valëve në shkarkimet është afër burimit, ku shpejtësia mesatare e rrymës dhe shpejtësia 

horizontale e valës së induktuar janë të të njëjtit rend. Kjo ndodh në sajë të drejtimit të 

alternuar të rrjedhjes oshilatore. Rrjedha curril përgjatë një cikli valor ka karakteristika të 

rrymave currile të kryqëzuar, rrëkeve curril bashkë-eksistuese, kundra-rrëkeve curril.  

 

Kur shpejtësia e valës së induktuar kundërshton shpejtësinë e currilit, atëherë currili 

“shpërthen” dhe kthehet pumelikë (rrjedhë shtëllungore). Zona me probabilitet më të lartë të 

ndodhi kjo dukuri është zona afër burimit. Kur shpejtësia e valës së induktuar dhe shpejtësia e 

shkarkimit janë në të njëjtin drejtim, atëherë currili ka shumë të ngjarë të eci përpara dhe më 

pak mundësi të kthehet në plumelike (rrjedhë shtëllungore). Si përfundim, tek burimi i 

shkarkimit ndodh efekti “shpërhapës”  figura 5.2, i cili çon në zmadhimin e zonës së currilit 

krahasuar me currilin e pastër turbulent. Kjo gjë çon në hollimin e gjërësisë së currilit. 

Kjo shmangie e trajektores së currilit  është periodike dhe është vrojtuar në eksperimentet 

laboratorike me currilat vertikale (Chyan dhe Hwung, 1993) dhe currilat horizontale (Chin, 

1987). 

 

“Mekanizmi i tërheqjes valore” siguron përqendrimin e fluidit në qendër të currilit, për t’u 

përzjerë direkt me ujin e ëmbël. Në këtë mënyrë, nga lëvizja valore tërhiqen për në qendër të 
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zonës së currilit volume të mëdha të ujit të ëmbël dhe ky volum "zihet në kurth" nga fluidi i 

currilit. Kjo dukuri ndodh në zonën e thyerjes. Rrëke të holla të currilit të fluidit formohen  

afër pikës së origjinës së currilit vertikal. Një dukuri e tillë ndodh në anën e mbrojtur nga era 

të frontit valor horizontal. Kushti për të pasur një situatë të tillë është mbizotërimi i shpejtësisë 

horizontale e lëvizjes valore, ndaj parametrave të tjerë dhe lidhet ngushtë me formimin e 

shtjellave të plogështa të indukutara nga bashkëveprimi i currilës me valën (Chyan dhe 

Hwung, 1993). Përmes formimit të shtjellave të plogështa, rritet më tej bashkëveprimi i 

induktuar. Po ashtu edhe shkalla e hollimit, sikurse edhe shkalla tërthore e rrjedhës curril. 

Currilat vertikale nuk përfitojnë nga këto përmirësime. Shkalla fillestare e hollimit të një 

shkarkimi të orientuar dhe të çastit (valë me shpërhapje ortogonale) është shumë më e 

ndikuar, sesa ajo vertikale në një mjedis valor (Chyn dhe Hwung, 1993). 

 

 
 

Figura 5.2:  Modeli gjatësor i rrjedhjes me natyrë të pastër currile (d) të një shkarkimi në një 

mjedis oshilator. Valët shpërhapen nga e majta në të djathtë dhe  fotografitë janë marrë në 

t/Të = 0.0 (a), 0.26 (b) dhe 0.67 (c). Nga Chyan dhe Hwung (1994) 

 

Vetitë kryesore që shfaqen në shpërhapjen valore (Koole dhe Swan, 1994; Chyan dhe Hwung, 

1993) janë: 

 

 rastisja e shpejtësisë jo-Gausiane; 

 Rastisja e profileve e përqendrimit; 

 Një shmangie qëndrore “anormale”e këtij profili; 

 

Shpjegimi i efekteve të mësipërme mund të bëhet duke futur një mekanizëm shtesë të valëve 

të induktuar nga përzierja. Megjithatë, shpjegimi më i thjeshtë (Koole dhe Swan, 1994) 

kërkon që këto shpërndarje “me piqe të sheshta” ose “me piqe të dyfishta” të supozohet që 

vijnë nga shmangia e currilit, në sajë të lëvizjes periodike dhe nga analiza e mesatarizuar në 

kohë e të dhënave reale. Përderisa, shpejtësia horizontale është ciklike, koha e qëndrimit të 

currilit në çdo hapësirë të caktuar brënda një zone, që kushtëzohet nga zhvendosja e valës së 

induktuar (l), rritet me rritjen e distancës nga aksi i currilit, (figura 5.3). 

 

Në bazë të raportit l/b, ku: b është gjerësia e currilit, maksimumi i përqendrimit do të arrihet 

në qendër (l/b<<1), në pjesë të  tjera  (l/b>>1), afër qendrës (l/b 1), duke riprodhuar 

respektivisht, një shpërndarje Gausiane, një shpërndarje “me pik të dyfishtë”, ose një 

shpërndarje  “me pik të sheshtë”, siç është treguar në figurën 5.3. Ky shpjegim mbështet nga 
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fakti që ndarja ndërmjet piqeve rritet, me rritjen e lartësisë së currilit, siç dhe përputhet me 

trajektoren më të madhe të grimcave të lëvizjes valore (figura 5.4). 

 

 
 

Figura 5.3: Zhvendosja anësore e një shpërndarje Gausiane (nga Koole dhe Swan, 1994) 

 

Nga ana tjetër, shmangia e shpejtësisë së mesatarizuar në kohë dhe përqendrimit përgjatë 

akseve, prezantojnë një sjellje të veçantë, të pa-dimensionalizuar nga vlerat në burim. Prania e 

lëvizjes valore ndryshon modelin e shmangies eksponenciale të parë, në mjedisin e qetë të një 

modeli shumëfazor (figura 5.5), ku mund të shquhen tre zona të dukshme, “zona e 

shmangies” afër burimit, e karakterizuar nga një hollim i shpejtë i shkaktuar. (Chyan dhe 

Hwung, 1993). “Zona e zhvillimit”, ku gradienti më pak i mprehtë, përderisa i përket zonës së 

zhvillimit të currilit, ku influenca e valës nuk është shumë e rëndësishme. Zona e padukshme 

e currilit të fluidit “të pa përzier” në zonën kalimtare mund të shpjegohet duke pranuar 

zvogëlim e shmangies së valës së induktuar në currilat aksial në një farë lartësie nga burimi, 

siç shikohet në figurën 5.6. 

 

Veç shmangies së valës së induktuar, lëvizja oshilatore prodhon një rritje sinjifikative në 

shkallën me të cilin fluidi i mjedisit ngarkohet brënda currilit të shfaqur, jo vetëm në sajë të 

formimit të shjellave të plogështa, por edhe mekanizmit të tërheqjes valore. Perioda e lëvizjes 

oshilatore është zakonisht e mbyllur (kufizuar) në fluktuacionet turbulente të shtjellave të 

varura nga koha dhe këtu mbase është e rëndësishme çiftimi midis fluktuacioneve turbulente 

dhe pavendosmërisë së rrjedhjes. 
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Figura 5.4:  Shpërndarjet radiale të shpejtësisë së mesatarizuar me kohën (nga Koole dhe 

Swan, 1994) 

 

 

 
 

Figura 5.5: Profilet gjatësore të shpejtësisë mesatare dhe përqendrimi në një mjedis valor: 

a)T=0.52 sek., H0/Lo=0.0508; T=0.85 sek, H0/L0=0.2251 (Chyan dhe Hwung, 1994) 

 

Siç është gjetur nga eksperimentet e Koole dhe Swan (1994), lëvizja valore nxit një transferim 

të energjisë në komponentët turbulent të fushës së rrjedhjes dhe energjia kinetike turbulente 

rritet. Tensionet e “përdredhjes” së Reynold janë janë në mënyrë të konsiderueshme më të 

mëdhenj, kur currili shkarkohet në një mjedis valor. Meqenëse, këto tensione paraqesin 

transportin radial të momentit aksial, kjo rritje kontribon në zgjerimin e shpejtë të currilit dhe 

hollimin e tij. 
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Figura 5.6: Shmangia e shpejtësisë qëndërsynuese, sipas Koole dhe Swan (1994). Koefiçentët  

α dhe β janë, respektivisht, koefiçenti radial dhe ngarkimit të detyruar, të përdorur në 

hollimin Lagranshian 

 

Transporti dhe përzierja të induktuar nga lëvizjet oshilatore kontribojnë dukshëm në hollimin 

rrjedhësit (efluentët) e shkarkuar. Është i nevojshëm një studim i saktë i valëve të induktuar 

nga përzierja, kur analizohet sjellja e ndotësve në ujrat bregdetare, për shkak se ai mund të 

ketë efekt të dukshëm në konturet e përqendrimit të parashikuar në fushat e largëta. Puna e 

detajuar e Davydov (1989), në ndikimin e valëve sipërfaqësore në transportin e ndotësve  

zbulon se efektet e lëvizjes oshilatore në këtë transport janë të dyfishta: E para, ato 

transferojnë ndotësin; E dyta, ato zmadhojnë nivelin e turbulencës, duke stimuluar, kështu, 

procesin e përzierjes vertikale. 

 

 

5.8.1. Rrjedhja e masës në sajë të lëvizjes oshilatore 

 

Në qoftë se një ndotës shkarkohet në një trup ujorë, në të cilin vepron një fushë valore, ai do 

të lëviz në një trajektore eliptike, po ashtu do të lëvizin edhe grimcat e gjendura në ujë. 

Meqënëse, nuk arrihet të kryhet një trajektore orbitale, atëherë do të kemi një lëvizje të 

ngadaltë në drejtimin e shpërhapjes së valës. Transporti i përgjithshëm i masës nga valët me 

amplitudë të vogël del duke integruar shpejtësinë mesatare vertikale Lagranshiane, në lidhje 

me densitetin e fluidit përgjatë të gjithë kolonën e ujit. Shprehja integrale në fjalë merr formën 

e mëposhtëme: 

                             (5.8) 

 

Davydov-it (1989), bëri zëvëndësimin e vlerave të shpejtësive dhe përqendrimit të çastit me 

shumën e vlerave mesatare dhe fluktuacionet e valës së induktuar në ekuacionin e transportit 

dhe më pas bëri mesatarizimin e tij në lidhje me kohën e ndodhjes së valës. Nga ky veprim ai  

përftoi ekuacionin pasues të ekuacionit të transportit nga forma origjinale e mëparëshme e tij.  

Duke neglizhuar pjesëtarët e rendeve më të larta në lidhje me pjerrësinë e valës , (duke 

qenë x3=z) përftohet trajta e mëposhtëme: 

 

                           (5.9) 
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Duke neglizhuar vlerat e vogla të shpejtësive vertikale dhe difuzionit, zgjidhja e ekuacionit 

(5.9) është e trajtës: 

             (5.10) 

 

Përdorimi i këtij ekuacioni është për shpejtësitë progresive të valëve, siç është përshkruar në 

teorinë lineare të valës: 

                                                 (5.11) 

 

                             (5.12) 

 

        

                                                  (5.13) 

    

 

Zgjidhjet e parametrit "u"
´
 në ekuacionet (5.12)-(5.13) dhe "c

,
", në ekuacionin (5.11) dhe 

rrjedhja valore e ndotësve  mund të përcaktohet me anë të ekuacioneve të 

mëposhtëme:  

 

         

                                          (5.14) 

 

 
 

 

5.8.2. Rritja e turbulencës në sajë të lëvizjes oshilatore 
 

Efektet e rrjedhjes valore mbi koeficentin e shpërndarjes horizontale KH janë dhënë nga 

Masch (1963). Ai bëri korigjimin e KH në lidhje me sipërfaqen e rrymës us dhe vektorin 

pasues për shpejtësinë orbitale uorb. Ekuacioni i gjetur ka trajtën e mëposhtëme: 

 

                           (5.15) 

 

ose:                                       (5.16) 

 

n.q.s:us=0, atëherë uorb sipas teorisë valore, është: 

 

                      (5.17) 

 

Zeidler (1976) përdori analizën dimensionale për të përshkruar shprehjen e përgjithshme të 

koeficentit të dispersionit.  
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Bazuar në të dhënat e eksperimenteve të marra për plymat (shtjella) valore, ai vlerësoi 

koeficentët KL dhe KT  si funksion të “numrit të Reynold-it” Rew: 

      

                            (5.19) 

 

                 (5.20) 

 

                 (5.21) 

 

Një përqasje e ndryshme për dispersionin (shpërhapjen) vertikale bëhet duke përdorur 

modelin e thjeshtëzuar dy ekuacional të turbulencës, Davydov (1989): 

 

                                  (5.22) 

 

     

                           (5.23) 

 

 

                 (5.24) 

  

Koeficenti k shprehet, si:    

 

     ; ;                       (5.25) 

 

ku: c1, c2, αε, αr dhe α janë konstante të cilat varen nga karakteri i rrjedhjes; P është norma e 

gjenerimit të energjisë turbulente; K
*
; K dhe ν janë respektivisht koeficentët e turbulencës, 

viskoziteti total dhe viskositeti kinematik. 

 

Termi i gjenerimit të energjisë përcaktohet si një kombinim i asaj pjese energjie që prodhohet 

nga komponenti vertikal i shpejtësisë, nga shtresëzimi i densitetit dhe nga komponenti 

horizontal i shpejtësisë së valës : Ky term i energjisë në varësi të burimit që e gjeneron 

përcaktohet, me anë të ekuacioneve të mëposhtëme: 

 

                                          (5.26) 

 

 

 ;                               (5.27. a, b) 

 

ku: kllapat < > tregojnë mesatarizimin në kohë të valës.  

 

Pasi zëvendësohet ekuacioni (5.11) tek (5.27. b), termi prodhues i energjisë nga gjenerimi i 

valës, mund të shkruhet si më poshtë: 
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                                            (5.28) 

 

 

5.9. Efektet e valëve që thyhen në shpërndarjen e ndotjes 
 

Kur vala i afrohet bregut, ajo çahet dhe pjesa e  përparme e saj përthyhet, duke formuar një 

curril që përplaset në sipërfaqe. Kjo përplasje krijon hapësira të mbushura plot me ajër në 

brëndësi të frontit të valës, të cilat janë të paqëndrueshme dhe shkatërrohen shpejt. Në këto 

shtjella ajri përzihet me ujin dhe gjenerohet një përqëndrim i lartë i bulëzave. Më pas,ndikimi 

i currilit poshtë sipërfaqes valore, shkakton një çarjen të një pjese të ujit, duke krijuar spërkla. 

Kjo çarje  lëviz nëpër një trajektore të përdredhur,që çon në formimine një curril sekondar, i 

cili ushtron ndikim mbi vëllimi e ujit poshtë tij. Ky proces përsëritet  për disa herë me radhë. 

Si përfundimi, gjenerohet një kompleks serish shtëllungash dy-dimencionalenë trajtën e 

strukturave koherente, me akse pothuajse paralel me kreshtën e valës. Zona ndërmjetëse e tyre 

karakterizohet nga një shkallë të madhe përdredhjeje (Battjes, 1978). Shtjellat horizontale dy-

dimensionale ndahen (Nadaoka dhe Hirose, 1986) në shtjella më të vogla.Kjo dukuri ndodh 

në zonën e tendosjes maksimale, që gjendet midis shtëllungave horizontale dhe shtrihen më 

tej me një kënd të përcaktuar vertikalisht poshtë. Të dhënat eksperimentale me lëngje të rëndë 

ngjyrues që janë aplikuar nën këtë zonë, kanë treguar  (Nadaoka dhe Hirose, 1986) se shtjellat 

horizontale luajnë një rol të rëndësishëm në shpërndarjen "ngjyruesëve" përgjatë bregut. 

Ndërsa, shtjellat që kanë drejtimin e lëvizjes pjerrëtas-poshtë, transportojnë këto “ngjyrues” 

pjesën fundore të kolonës së ujit. Si përfundim, lëvizjet në makro-shkallë të ujit degjenerojnë 

në lëvizjet në mikro-shkallë të ujit, duke çuar në rritjen e nivelit të ç'rregullsinë. Ky fakt 

konsiderohet si turbulencë, ku nuk mund të identifikohen strukturat koherente. Kjo rritje e 

niveleve të turbulencës lokale çon në një rritje të konsiderueshme të shkallës së përzierjes. 

Shkalla e përzierjes merret në konsideratë nga koeficentët e dispersionit. 

 

 

5.9.1. Rrjedhja e masës  
 

Rrjedhja e masës gjeneruar nga thyerja e valës mund të vlerësohet si më poshtë (Stive& 

DeVriend (1987): 

 

                                                       (5.29) 

 

 

5.9.2. Koeficentët e dispersionit 

 

Në përgjithësi, koeficenti i difuzionit turbulent pranohet të jetë izotropik në drejtimin 

horizontal brënda zonës së shkumëzimit. Llogaritja e koeficentit të difuzionit turbulent  

realizohet duke përdorur ekuacionin e mëposhtëm (Nadaoka et al. 1991, Longuet-Higgims 

1970): 

 

                               

(5.30) 

ku: xB është distanca nga bregu. 
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Një përkufizim i ndryshëm për difuzivitetin horizontal, mund të arrihet pasi janë pranuar dy 

supozime: 
 

 Kushte stacionare;  

 Taban me pjerrësi të ulët; 

 

Duke krahasuar të dhënat në fushën e matjeve me të dhënat laboratorike, merret shprehja e 

mëposhtëme e difuzivitetit: 

                                   (5.31) 

 

ku: αw është këndi i rënies të fushës valore.  

 

De Vriend dhe Stive (1987), bënë vlerësimin e difuzivitetit turbulent, duke dhënë ekuacionin 

e mëposhtëm: 

                                                           (5.32) 

 

ku:  është koeficenti që përshkron përzierjen si pasojë të valëve dhe efekteve të rrymës; 

është koeficenti që karakterizon përzierjen si pasojë e thyerjes të induktuar nga 

turbulenca: 

    (Der Vriend dhe Stive, 1987)                      (5.33) 

 

     (Battjes, 1975)                       (5.34) 
 

ku:  është i barabartë me konstanten e Von Karman ( =0.41);  është i barabartë me 

shpejtësinë e përdredhjes së rrymës valore; DB është shkalla e shpërndarjes për njësi të 

sipërfaqes si pasojë e thyerjes. Të dy koeficentët   dhe  janë “konstante” që varen shumë 

nga fakti, nëse përzierja është vertikale apo horizontale. Shkalla e shpërndarjes së energjisë 

valore mund të llogaritet me anë të ekuacionit të mëposhtëm (Battjes dhe Jansen, 1978): 
 

                                       (5.35) 

 

                                        (5.36) 

 

ku: Qb është fraksioni i valëve të thyera; fp frekuenca e pikut; Hw,rms është rrënja katrore e 

lartësisë së valës; HwM është limiti i lartësisë së valës në lidhje me thellësinë; αBJ është një 

konstante që pritet të jetë e rendit të parë. 

 

Një tjetër trajtë të ekuacionit për llogaritjen e KH është propozuar nga Battjes (1983) dhe 

Svendsen (1987). Ky ekuacion jepet si më poshtë: 

                                              (5.37)     

 

Duke supozuar që shkalla e turbulencës “l” është propocionale me thellësinë e ujit (pra, 

l=αsh) dhe αs dhe cd konsiderohen si konstante, gjëndet që vlera teorike e koeficientit αs 

shtrihen midis intervalit 0.2-0.3 (Svedsen, 1987). Vlerat e gjetura eksperimentalisht për αs-në, 

në varësi të pozicionit të matjes përgjatë zonës së dallgëzimit, shtrihen brenda intervalit 0.2-
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0.5 (Rodrigues et al. 1995). Duke përdorur vlerat αs=0.3, β=1, cd=0.09 dhe duke krahasuar 

ekuacionet (5.33) dhe (5.36), mund të përcaktohet vlerë matematikore e parametrit c2. 

Konkretisht, ky parametër vlerësohet të jetë c2=0.45. Koeficienti i difuzionit vertikal brenda 

zonës së dallgëzimit  mund të llogaritet nga shprehja (5.37) e cila përfshin pjerrësinë e tabanit 

“i” dhe gjatësinë e valës L (Nadaoka dhe Hirose 1986): 

 

                           (5.38)  

 

ku: . 

 

Hidrodinamika e e zonave bregdetare dhe grykëderdhjeve paraqet disa karakteristika që i 

dallojnë ato nga hidrodinamika e përgjithshme e deteve të hapura. Në këto zona dallohen 

dukshëm prania e dukurisë së thyerjes së valëve dhe gjenerimi i rrymave bregdetare si pasojë 

e prezencës së kufijve të ngurtë (brigjeve detare). Roli që luan era në këto zona është shumë i 

rëndësishëm, përderisa ajo kontribon në të dy komponetët e lëvizjes së masave ujore: 

 

 Komponenti oshilator; 

 Komponenti i qendrueshëm i lëvizjes së ujit; 

 

Në rastin e parë, ndikimi i erës mbi sipërfaqe e ujërave të cekëta indukton rryma vertikale 

variabël, të cilat më tej mund të shtrihen në të gjithë kolonën e ujit. Në rastin e dytë, veprimi i 

erës gjeneron komponentin e qëndrueshëm të lëvizjes, i cili ndeshet më shpesh dhe ka një 

rëndësi të dorës së parë nga të gjithë tipet e valëve sipërfaqësore. Në varësi të supozimeve që 

aplikohen, rrymat e induktuar nga era mund të përshkruhen nga një seri formulimesh të 

ndryshme. Gjithashtu, valët e gjeneruar nga era shpjegohen nga një sërë teorish, ku teoria më 

e thjeshtë dhe më e përhapur është teoria lineare. Kjo teori është e bazuar në përqasjen e 

“amplitudave të vogla”. Brigjet dhe zvogëlimi i thellësisë së ujit që karakterizojnë zonën 

bregdetare janë faktorë të rëndësishëm të karakterizimit të hidrodinamikës së saj. Këta faktorë 

ndikojnë në në mes të tjerave, në:  

 

 Nxitjen e thyerjes së valëve; 

 Fushën e refraksionit e të difraksionit; 

 Rrymat përgjatë bregut; 

 Rrymat nënujore; 

 Rrymat e çara (rip currents); 

 

Veç kësaj, rrymat baticore dhe qarkullimi në grykëderdhje duhet të merren në konsideratë në 

hidrodinamikat bregdetare. Siç vihet re qartë, këto veti të veçanta të dinamikave të ujit 

reflektohen në transportin dhe shpërndarjen e ndotësve dhe substancave natyrore (p.sh., 

ushqyesëve), në një nga tre mënyrat e mëposhtëme: 

 

1) Direkt në formën e transportit në sasi të madhe (bllok), të gjeneruar nga  rrymat e ujit, 

valët;  

2) Gjatë rritjes dhe zvogëlimit të shkallës së turbulencës detare, siç është rasti i thyerjes 

së valëve në zonën e dallgëzimit; 

3) Nga valët e induktuar nga turbulenca në det të hapur, ose shtimi turbulent tek 

sipërfaqja ndarëse  të pykave të kripura në grykëderdhje; 
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Kapitulli 6 

METODIKA E MATJEVE 

 

6.1.  Zona e studimit  
 

Zona e operimit ka një shtrirje maksimale Jug-Veri në hapësirën midis pikave me koordinata, 

përkatësisht: 40°53'9.77" N;1 9°26'47.44" E deri në 40°59'0.45" N; 19°29'54.33" E dhe 

shtrirje maksimale në drejtimin perëndim-lindje midis pikave me koordinata, përkatësisht: 

40°56'17.80" N; 19°31'49.19" E deri në 40°55'52.58" N;19°28'18.11" E. 

 

Kampionimi është bërë në kolonën e ujit për çdo stacion. Kampionet janë marrë dy herë në vit 

dhe analizat janë kryer me gazkromatograf në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Gjithashtu, 

këto kampione uji janë analizuar në laboratorin e Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit 

dhe Mjedisit, për disa nga parametrat fiziko-kimik të dhëna më poshtë. 

 

Detajet e zonës në studim janë dhënë në tabelën  6.1. 

 

Tabela 6.1: Pozicionet relative dhe thellësia e ujit në stacionet e kampionimit në lagunë 

 

Stacioni Gjatësia gjeografike 
o
N Gjerësia gjeografike 

o
E Thellësia (m) 

S1 40°55'56.35"N 19°29'21.63"E 0.6 

S2 40°55'11.64"N 19°27'51.03"E 0.6 

S3 40°54'18.38"N 19°27'29.22"E 0.6 

S4 40°57'38.81"N 19°30'9.99"E 0.8 

S5 40°56'32.97"N 19°31'0.49"E 0.8 

S6 40°54'56.21"N 19°30'31.57"E 0.7 

S7 40°53'37.43"N 19°28'42.45"E 0.5 

S8 40°55'42.89"N 19°29'36.80"E 1.1 

 

Një paraqitje grafike e pozicionimit relativ të këtyre stacioneve të kampionimit në lagunën e 

Karavastasë jepet në figurën 6.1. 

 

 

6.2.  Metoda e kampionimit dhe të analizimit 

 

Kampionet janë mbledhur nëpërmjet ekspeditave në terren me varkë duke përdorur shishe 

Niski për kampionimin e ujit dhe Grab për kampionimin e sedimentit. Temperatura dhe 

kripshmëria në thellësi janë matur duke përdorur sondë multiparametrike WTW 970. pH i ujit 

është matur duke përdorur pH-metër. Oksigjeni tretur është matur me metodën Winkler. 

Karakterizimi i sedimentit nuk është kryer. Analiza e Azotit dhe Fosforit janë kryer me anë të 

metodave standarde (APHA, 1999). Rezultatet e marra nga analizat janë paraqitur në tabelat 

7.1 dhe7.2. 
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Figura 6.1: Pozicionimi relativ i stacioneve të kampionimit në lagunën e Karavastasë 

 

Kampionet e sedimentit të marrë me Grab janë përdorur për të analizuar Poliklorbifenilet 

(PCB). Kampionet janë mbajtur në termoboks në qese plastike polietileni deri në analizimin 

e tyre. Marrja e mostrave të ujit u bë në stacione të ndryshme të Lagunës të Karavastasë. 

Stacionet u përzgjodhën që mostrat e marra të ishin sa më përfaqësuese për këtë ekosistem. 

Vendosja relative e stacioneve jepet në figurën 6.1. Enët e teflonit u përdorën për të marrë 1 

L ujë në sipërfaqje të secilit stacion të përzgjedhur (EPA 8081). Mostrat u transportuan në  

të ftohtë dhe u ruajtën në dhomë ftohëse,  në temperaturën +4
o
C.  

 

 

6.3.  Analizat gazkromatografike 

 

Analizat gazkromatografike janë kryer në aparatin HP6890 Series II, i pajisur me një injektor 

split/splitless dhe µdetektor ECD. Një skemë e përgjithshme e aparatit gazkromatograf jepet 

në figurën 6.2. 

 

Për ndarjen e pesticideve klororganike dhe markuesve të PCB-ve është përdorur kolonë 

kapilare Rtx-5 me përmasa 30m x 0.32nm x 0.25 µm. Fundi i kolonës është lidhur me 

detektorin μECD (detektorin me kapje elektronesh), të përshatshëm për analizën sasiore dhe 

cilësore të komponimeve të halogjenuara. 

 

Për secilin kampion është kryer tre injektime paralele. Volumi prej 1 μL është injektuar në 

versionin  splitless, për të gjitha kampionet e analizuar, standartet dhe provën e bardhë. 

Temperatura e injektorit dhe e detektorit është vendosur përkatësisht 280
o
C dhe 300

o
C. 
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   Figura 6.2: Skema e ndërtimit të aparatit Gazkromatograf 

 

Azoti është përdorur si gaz mbartës dhe ndihmës (make up gas) me një rrjedhje1 ml/min dhe 

24 ml/min, respektivisht.  

 

Temperatura fillestare e furrës është mbajtur 60
0
C për 2 minuta, e cila më pas është ngritur 

deri në temperaturën 200
0
C, me një shpejtësi ndryshimi prej 20

0
C/min, është mbajtur në këtë 

temperaturë për 2 minuta dhe më pas është rritur në 280
0
C me një shpejtësi ndryshimi prej 

4
0
C/min. Rritja e mëtejshme dhe përfundimtare është bërë deri në temperaturën 300

0
C, me një 

shpejtësi të ndryshimit të temperaturës prej 10
0
C/min. Koha e mbatjes në temperaturën 300

o
C 

ka qenë 5 minuta. Përcaktimi sasior i pesticideve klororganike dhe Poliklorbifenileve (PCB-

ve) është kryer me anë të metodës me standart të brendshëm, ku si standart i brendshëm është 

përdorur triklor-2,4,5-bifenili (TCB). 

 

Pesticidet klororganike të përcaktuara janë: HCB, HCH-të (izomerët -alpha, -beta, -gama dhe 

-delta), derivatet e DDT-së (p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT), Aldrinat (Aldrinë, Dieldrinë, 

Endrinë) dhe Heptakloret. Analizat e PCB-ve janë bazuar në përcaktimin e shtatë markuesve 

të PCB-ve, IUPAC Nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 dhe 180. 

 

 

6.4.  Analiza e PCB-ve  në sediment. Trajtimi i kampioneve të sedimentit 
 

Kampionet e sedimenteve janë tharë në termostat nën 30
o
C për 24 orë. Për secilin kampion 

analizohet fraksionet me një madhësi grimcash <63 mikron, të cilët kanë një porozitet të lartë 

dhe janë të përshtatshme për t’u absorbuar ndotësat klororganik në një përqëndrim të lartë. 

 

Për të vendosur vleshmërinë e metodës së studimit të pesticideve klororganike në kampionet e 

sedimentit janë përdorur 383 kampione të çertifikuar IAEA (kampione sedimenti me nivel të 

njohur të këtyre komponimeve).  
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Nga kampionet e sedimentit janë marrë 5 gram dhe janë ekstraktuar në banjë me ultratinguj 

duke përdorur një përzierje Hekzan/Diklormetan në raportin 3/1 në volum, për 60 minuta në 

temperaturën 30
o
C. 

 

 
 

   Figura 6.3: Ekstraktimi i kampioneve të sedimentit me ultratinguj 

 

Ky hap ndiqet më pas nga trajtimi i kampioneve të sedimentit me Mërkur metalik, për të 

larguar komponimet e squfurit. 

 

Për të pastruar më tej ekstraktet është përdorur një kolonë e hapur fluorisili. 

 

Në fund ekstraktet janë përqendruar në një Kuderna-Danish me vëllim 1 ml (Petrick, et al., 

1998; Villeneuve, et al., 2004). 

 

 

6.5.  Analiza e PCB-ve në ujë. Trajtimi i kampioneve të ujit 
 

Trajtimi i mostrave të ujit është bazuar në ekstaktimin e tyre lëng-lëng duke përdorur Hekzan 

si tretës organik i përshtatshëm për pesticidet klororganike dhe PCB-të.  

 

Pas ndarjes të fazës organike, ekstraktit i shtohen 4gr sulfat natriumi anhidër të tharë më parë 

në 250
o
C për 8 orë. Ky trajtim me sulfat natriumi kryhet për të larguar gjurmët e ujit, që 

ndodhen në fazën organike.  

 

Ekstrakti kalon në një kolonë qelqi të mbushur me 2 g Florisil të tharë në 280
o
C për 12 orë, e 

të trajtuar me ujë të distiluar në raportin masë/masë të barabartë me 4%. Mbushja e kolonës 

bëhet në të njomë. Në fund të kolonës vendosim një Kuderna-Darnish. Shpëlajmë kolonën me 

10 ml përzierje hekzan/diklormetan raportin 4/1 në volum. Eluentin  avullohet deri në 

volumin 1 ml (EN 8081) dhe injektohet në aparatin e gaz kromatografit. 

 

Ndarja dhe përcaktimi i ndotësve klororganik u realizua me gazkromatograf të pajisur me 

detektor me kapje elektronesh, teknikë e përshtatshme për detektimin e ndotësve klororganik, 

deri në nivele ppb. Kjo teknikë është e rekomanduar dhe në literaturë, për përcaktimin e 

ndotësve klororganik në ujin e pijshëm dhe ujrat sipërfaqësore (EPA 8081).  

 

Përqendrimet  individuale të PCB-ve të mostrave janë dhënë në tabelën 9.2 dhe  tabelën 9.6. 
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Të 25-të tipet e PCB-ve të studiuara janë të padetektueshme në mostrat e ujit për disa 

stacione. Shuma e përqendrimeve të të gjithë komponentëve të PCB-ve  (∑PCB) të shqyrtuara 

në këtë studim, janë të shtrira brenda intervalit të vlerave nga niveli i detektimit, 5 pikogram/L 

(0.005 ng/L) në ujra,  deri në 95 ng/L në shtresat e sedimentit.  

 

 

6.6.  Aparatura dhe analiza gazkromatografike 

 

Për analizimin e kampioneve të ujit është përdorur aparati gazkromatograf  HP 6890 Series II, 

i pajisur me detektor me kapje elektronesh (ECD) me bërthamë 
63

Ni dhe me injektor 

split/splitless. Ndarja e pesticideve klororganike dhe PCB-ve është kryer me kolonën kapilare 

Rtx-5 me përmasa 30m gjatësi x 0.33mm diametër të brendshëm x 0.25μm film, e 

përshtatshme për ndarjen e ndotësve klororganike.  

 

 

Figura 6.4: Aparati gazkromatograf: HP6890 Series II 

Temperatura e injektorit dhe e detektorit u vendosën, në 280
0
C dhe 300

0
C, respektivisht.  

Mënyra e injektimit është zgjedhursplitless.  

Si gaz mbartës dhe gaz ndihmës është përdorur Azoti me prurje totale  1ml/min dhe 

24ml/min, respektivisht.  

Temperatura fillestare e furrës është vendosur 60
0
C për një kohë rreth 4min, pastaj  është 

rritur në 200
0
C me një shpejtësi ndryshimi prej 20

0
C/min. Pas kësaj temperatura është rritur 

përsëri, deri në 280
0
C me një shpejtësi ndryshimi prej  4

0
C/min. Në fund, temperatura është 

çuar në 300
0
C me një shpejtësi ndryshimi prej 3

0
C/min.  

Për secilin nga kampionet është injektuar një vëllim prej 2μl.  

Pesticidet klor-organike të dedektuarishin Hekzaklor ciklohekzani - HCH(izomerët a-, b-, γ-

dhe d-HCH), DDT-të (o,p-DDE, p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT), Metoksiklori, 

Hekzaklorbenzeni (HCB), Heptaklori, Heptaklorepoxid, Aldrina, Dieldrina dhe Endrina. 

Analiza ePCB-ve është bazuar nëpërcaktimin eshtatëPCB-ve markuese, IUPAC Nr. 28, 

52,101,118,138, 153 dhe180. 

Për vlerësimin sasior është  përdorur si standart i brendshëm triklor-2,4,5-bifenili (TCB).  
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6.7.  Analiza e BTEX-ve dhe PAH-ve në kampionet e ujit dhe sedimentit të    

   lagunës së Karavstasë 

Për përcaktimin e BTEX-ve dhe PAH-ve në kampionet e ujit dhe sedimentit, ato duhet të 

ekstraktohen me një solvent të përshtatshëm, të pastrohen, të përqendrohen deri në në një 

vëllim të caktuar dhe më pas duhet të injektohen në gazkromatograf. Procedura është e 

ndryshme për kamiponet dhe ujit dhe sedimentit. Detajet e këtyre procedurave jepen në vijim. 

 

 

6.7.1.  Pregatitja e kampioneve për analizat e BTEX-ve në ujë dhe sediment 

Për përcaktimin e këtyre komponimeve në sedimente dhe ujë është përdorur teknika e 

mikroekstraktimit në fazë të ngurtë (HS-SPME). Në një shishe të vogël të aparaturës HS-

SPME me vëllim 10 ml vendoset 10 ml ujë, ose 10 g sediment. Zakonisht, përdoren pesë 

kampione replikante për çdo kampion. Këto shishe vihen tek blloku i nxehjes për 45 minuta 

në 50
o
C. Ekstraktimi i komponimeve volatile është kryer fibra polimetilsiloksani 100 µm. 

Injektimi bëhet direkt në injektor PTV, në temperaturën 280
o
C në mënyrën e punës HS 

(Headspace). 

 

 

6.7.2.  Pregatitja e kampioneve për analizimin e PAH-ve në ujë 

Ekstraktimi i PAH-ve në kampionet e ujit është kryer duke përdorur teknikën e ekstraktimit 

lëng-lëng dhe tretës Diklormetan. Në një hinkë ndarëse është hedhur 1 litër ujë dhe 20 ml 

Diklormetan. Pasi tundet përzierja dhe më pas lihet në qetësi për t'u ndarë fazat, ajo organike 

mblidhet në një enë beker, ku është shtuar 5 g Na2SO4 anhidër për të larguar ujin. Pasi 

fraksioni përqendrohet deri në 1 ml Diklormetan, kampioni injektohet direkt në 

gazkromatograf i pajisur me detektor FID (Detektor me jonizim në flakë). 

 

 

6.7.3. Pregatitja e kampioneve të sedimentit për përcaktimin e PAH-ve  

Ekstratimi i PAH-ve nga kampionet e sedimenteve është kryer në banjë ultrasonike, duke 

përdorur si tretës Diklormetanin. Një sasi prej 10 g kampion sedimenti është ekstraktuar me 

40 ml Diklormetan, duke aplikuar ultratinguj në 30
o
C për 1 orë. Më pas, përzierja kalohet në 

një hinkë ndarëse, tundet me kujdes dhe lihet në qetësi deri sa fazat të ndahen dukshëm nga 

njëra-tjetra. Faza organike merret në një enë Beker, ku është hedhur 4 g Na2SO4 anhidër për të 

larguar ujin. Pasi fraksioni përqendrohet deri në 1 ml Diklormetan, kampioni injektohet direkt 

në gazkromatograf i pajisur me detektor FID (GC-FID). 

 

6.7.4. Aparatura dhe kromatografi 

Analizat kromatografike janë kryer me aparaturën Varian 450 GC i pajisur me detektor me 

jonizim në flakë (FID) dhe detektor PTV. Për të izoluar dhe përcaktuar  në mënyrë të pavarur 

në injektim të BTEX dhe PAH është përdorur kolonë kapilare VF-1ms, me përmasa 30m x 

0.33 mm x 0.25µm. Temperatura e detektorit FID është mbajtur 280
o
C.  
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Figura 6.5: Aparati gazkromatograf :Varian 450GC 

Për të analizuar të dy  klasat e komponimeve, Azoti përdoret si gaz mbartës dhe gaz ndihmës. 

Gazet e detektorit me flakë të jonizuar është Hidrogjeni dhe Ajëri, me prurje, 30 ml / min  dhe 

300 ml / min, respektivisht.  

Injektimet e BTEX është kryer direkt në injektor PTV, duke përdorur opsionin “Head Space” 

në 280
o
C për 15 sekonda, të fibrave të polimetilsiloksanit. Për analizat e PAH-ve është 

injektuar 1 µl ekstrakt në Diklormetan (solventi ekstraktues). Përcaktimi sasior i BTEX dhe 

PAH-ve bazohet në kalibrimin me standarte të jashtme. Pikat e kalibrimit për përcaktimin e 

BTEX-ve janë marrë: 10, 24 dhe 50 µg/L. Ndërsa, për përcaktimin e PAH-ve janë marrë tri 

standarte kalibrimi me përqendrime, përkatësisht: 20, 50 dhe 100 µg/L (Ho-Sang Shin, 2012). 
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Kapitulli 7 

VETITË FIZIKO-KIMIKE TË LAGUNËS SË KARAVASTASË 

 

7.1. Karakteristika të përgjithshme të zonës së Karavastasë 

Zona e shtrirjes së lagunës së Karavastasë është pjesë integrale e hapësirës midis lumenjve 

Seman  dhe Shkumbin, pikërisht, në pjesën litoriale të brigjeve jugore të detit Adriatik. Ajo 

përfaqëson një ndër zonat bregdetare më interesante të detit Masdhe. Laguna e Karavastasë 

është e vendosur në Ultësirën Perëndimore të Shqipërisë.  

Lumi Seman është një një ndër pjesëtarët më të rëndësishëm të rrjetit hidrografik të 

Shqipërisë. Sipërfaqja ujëmbledhëse e tij është S=5,649 km
2
 dhe lartësia mesatare mbi nivelin 

e detit është H=863 m (kuota mesatare e tij). Vlera mesatare e prurjes së ujit është Q0=95.7 

m
3
/s dhe sasi totale vjetore të sedimentit të transportuar është 16.5*10

6 
ton/vit. Ndërkohë, 

turbullira mesatare vjetore është r=4,390 g/m
3
 (lëndë të ngurta në suspension). 

Moduli i rrjedhjes së sedimenteve nga sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës së këtij lumi është 

r0=2,340 ton/km
2
. 

Semani është lumi më i turbullt në pellgun e detit Mesdhe. Depozitimet e sedimenteve të 

sjella në vijën bregdetare ndodhin rreth grykëderdhjes së lumit. Ky proces është shumë 

dinamik. Grykëderdhje ka ndryshuar shpesh formën, thellësinë, madhësinë dhe drejtimin e 

deltës së saj në detin Adriatik. Vetëm gjatë dekadave të fundit ky ndryshim ka një shtrirje me 

rreze rreth 25 km. 

Lumi i Shkumbinit, ka një sipërfaqe të pellgut ujëmbledhës prej 2,440 km
2
. Totali vjetor i 

shkarkimive të sedimenteve është rreth 7.2*10
6 

ton/vit. Ai ka një kuotë mesatare mbi nivelin e 

detit prej 753 m. 

Laguna e Karavastasë ka një sipërfaqe prej 43.3 km
2
. Gjatësia maksimale është 10.6 km dhe 

gjerësia maksimale është 4.3 km. Thellësia maksimale e saj është 1.5 m. Pjesë përbërëse e 

lagunës së Karavastasë janë dhe disa laguna të tjera më të vogla, ndër to më e  rëndësishmja 

është  një lagunë e quajtur "laguna e Godullës". Ajo ka  një sipërfaqje prej 8.5 km
2
. Gjatësia 

maksimale e saj është 5 km dhe gjerësia maksimale e saj është 3.8 km. Thellësia maksimale e 

lagunës së Godullës është 3.8 m. Lartësi maksimale e valëve është në zonën jugore të lagunës 

së Godullës. Ato konvergjojnë në drejtimin veri-lindor të kësaj zone. Regjimi hidrologjik-

klimatik i zonës dhe shkalla e shkëmbimit të ujit me detin Adriatik drejtojnë regjimin 

hidrokimik të ujit të lagunës së Karavastasë. 

Vlerat maksimale të kripshmërisë vërehen gjatë stinës së verës dhe gjënden në pjesën lindore 

të lagunës, me mbi 55 ppt. Vlerat minimale të saj shkojnë poshtë 20 ppt. Këto vlera vërehen 

në dimër, në pjesën perëndimore të lagunës. Në këtë zonë influenca e baticës është më e 

vogël. Studimet e integruara gjeologjike dhe gjeofizike të kësaj zone, tregojnë se zona litoriale 

Seman-Shkumbin gjëndet në basenin sedimentar të Shqipërisë, i cili shtrihet gjerësisht në 

brëndësi të detit Adriatik. Baseni sedimentar shqipëtar përbëhet nga një thyerje e thellë, 

mbushur me melasën e Miocenit, e të Pliocenit dhe të mbuluar nga depozitime të Kuaternarit 

(Q). Ato përfaqësohen në tipe të ndryshme gjenetike:  

 

1) Depozita detare, të cilat shkojnë deri në një thellësi mbi 200 metra në zonat litoriale 

të Adriatikut; 

2) Depozitimet kënetore të lagunës dhe bregdetit (ujërat  e cekëta të brigjeve); 

3) Depozitimet aluviale dhe tokat ranore; 
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Si përfundim, brigjet e kësaj zone përbëhen nga një brez ranor me një gjatësi prej 5 km. Ky 

brez është i sheshtë dhe zhytet gradualisht deri në thellësinë 100 m. Nën këtë thellësi 

depozitimet përbëhen, kryesisht, nga rëra dhe lymi. Sipas hartave gjeologjike nënujore dhe të 

dhënave të marra me sonda me tinguj (eco-sounder) është përcaktuar që kemi një errozion të 

thellë detar. Ai shfaqet në pjesën litorial të akumulimit, në cekëtirën e detit Adriatik. Rezervat 

ranore janë të lokalizuara në pjesën perëndimore të formacioneve nënujore antikline. 

Grykëderdhja e lumit Seman krijon brigje ranore përreth deltës së tij, me një gjatësi 25 km 

dhe një thellësi mesatare prej 50-100 m. Depozitimet ranore janë kuartizite. Karakterizimi 

granulor i përgjithshëm, tregon këto fraksione të pranishëm:  

 

1) 6.43%  rërë shumë e imët (f<0.1 mm);  

2) 2) 88.15% rërë e imët (f=0.1-0.4 mm); 

3) 3) 4.66% rërë me rreze të mesme kokrrizash (f=0.4-1.25 mm); 

4) 4) 0.76%  rërë me grimca të mëdha (f>1.25 mm); 

 

Të dhënat e integruar gjeologjike-gjeofizike, tregojnë se në depozitimet ranore litoriale të 

imëta të kuartzitit ka gjurmë të mineraleve të rëndë dhe atyre të rrallë. Struktura të Neogjenit 

në këtë zonë, shkojnë në brëndësi të detit Adriatik, deri në largësinë 5-10 km nga bregu. 

Dinamika e brigjeve shqipëtare të Adriatikut është shumë intensive. Gjatë periudhës 1918-

1998 është parë një migrim i hershëm bregdetar. Ky migrim është i pranishëm edhe në ditët e 

sotme, në shkallën  5-7 m/vit. Ndryshimi i sasisë së sedimenteve të shkarkuar nga të dy 

lumenjtë Shkumbin dhe Seman është shkaktuar nga aktiviteti human në pjesën e sipërme të 

pellgut ujëmbledhës gjatë periudhës së plotave të  tyre. Shpesh aktiviteti bujqësor redukton 

sipërfaqen ujore të pellgjeve ujëmbledhës, duke instaluar sistemet e dranazhimeve përreth 

sipërfaqeve hidrografike. Në regjimin e këtyre baseneve ndikojnë shumë faktorë të tjerë të 

veprimtarisë humane, siç janë: impjantet e industrisë kimike, shrytëzimi i fushave të naftës 

dhe gazit, rafineria e naftës dhe industritë të letrës, etj. Aktiviteti antropogjen, si dhe mungesa 

e impjanteve të trajtimit të ujit (për një kohë të gjatë, pjesërisht edhe në vazhdim), ka bërë të 

mundur që ndotja bujqësore, industriale dhe urbane të jetë e vazhdueshme. Është e 

domosdoshme ngritja e një sistemi monitorimi të integruar, të përshtatur enkas për këtë sistem 

kompleks (Niko Pano et al, 2005). 

 

 

7.2. Parametrat fiziko-kimik të lagunës së Karavastasë 

Tempratura e ujit të lagunës së Karavastasë paraqitet me një luhatje sinusoidale, në varësi të 

temperaturës së ajrit. Temperaturat më të larta të ujit ndeshen në periudhën e stinës së verës, 

ndërsa temperatura më të ulëta të ujit ndeshen gjatë stinës së dimrit. Vlerat e vrojtuar gjatë 

periudhës së studimit paraqiten brënda intervalit 19.0
o
C-27.5

o
C. Shpërndarja e temperaturës 

në lartësinë e kolonës së ujit, në shumicën e rasteve, nuk paraqet ndryshime sinjifikative. 

Shkak pë kë gjë është thellësia e vogël e ujit të lagunës. 

pH, është një tjetër parametër fiziko-kimik të ujit, që duhet marrë në konsideratë në mjediset 

detare. Vlerat e këtij parametri shtrihen në zona lehtësisht bazike, gjë që është karakteristike 

për mjediset detare. Vlerat e pH-it gjatë shtrihen në intervalin 8.66-8.76. Duhet të theksohet 

fakti që luhatjet janë të drejtuar kryesisht nga temperatura e ujit, e cila ndikon në këtë 

parametër në dy mënyra: a) rrit shpejtësinë e avullimit; b) ul tretshmërinë e gazeve në 

sipërfaqen e ujit. 

Kripshmëria, në lagunë ka një shpërndarje që kushtëzohet nga dy faktorë të rëndësishëm: a) 

shkëmbimi i ujit det-lagunë,  si pasojë e dukurisë baticë-zbaticë; b) avullimi ujit nga 
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sipërfaqja e ujit të lagunës. Dominimi i njërit apo tjetrit faktor  varet shumë nga periudha 

kohore për të cilën kryhet vlerësimi këtij parametri në lagunë. Konkretisht, gjatë periudhës së 

studimit të këtij trupi ujorë vihet re fakti që gjatë periudhës së ftohtë të vitit nivelet e 

kripshmërisë janë relativisht të ulëta në krahasim me periudhën e nxehtë të vitit, ku vlerat e 

këtij parametri janë më të larta. Stacioni me kripshmëri më të lartë është pranë kanalit qendror 

S7 dhe kanalit jugor S6 të komunikimit me detin dhe vlera më të ulëta të kripshmërisë gjenden 

në zonën veriore të lagunës, pranë stacioneve S1, S2 dhe S3. Intervali i shtrirjes së këtyre 

vlerave është 52.7-58.0%o. Vlera maksimale e kripshmërisë arrihet në stacionin S8, që 

ndodhet në qendër të lagunës, me një vlerë të këtij parametri prej 58.0 %o. Pothuajse, të 

njëjtën ecuri kanë edhe kloruret në lagunën e Karavastasë. 

Lënda e ngurtë e tretur (TDS, Total Disolved Solids), është një parametër që varet shumë 

nga hidrodinamika detare dhe nga sasia e lëndës së ngurtë që transportohet nga rrjedhat ujore. 

Në Figurën 7.1, është dhënë niveli i TSS-së për secilin nga stacionet që janë kryer matje. 

Pjesa jugore e lagunës paraqitet me një nivel më të lartë të këtij parametri, përkatësisht në 

stacionet S4, S5, S6dhe S7, ndërsa pjesa veriore paraqet nivele relativisht më të ulëta të këtij 

parametri, përkatësisht në stacionet S1, S2 dhe S3.  

 

 

Figura 7.1: Niveli i TSS-së për secilin nga stacionet në lagunën e Karavastasë 

Një situatë e tillë vjen nga ndikimi i kanaleve kulluese dhe dranazhuese të fushës së 

Myzeqesë, që hyjnë në afërsi të lagunës nga drejtimi jugor i saj. Stacioni në mesin e lagunës 

paraqitet me një vlerë të ndërmjetëme të TDS-së. Vlerat e TDS-së gjënden në intervalin 19.1-

29.4 g/L. Vlera më të larta të këtij parametri ndeshen gjatë periudhës së ftohtë të vitit dhe 

vlera më të ulëta të tij ndeshen gjatë periudhës së ngrohtë të vitit. Kjo ndodh për arsye të 

rritjes së avullimit të ujit nga sipërfaqja ujore e lagunës. Vlera më e lartë e TDS-së është për 

stacionin S6 me 29.5 mg/L dhe vlera më e ulët është për stacionin S2 me 19.1 mg/L. 

Oksigjeni i tretur, në ujin e lagunës gjëndet në vlerat që shtrihen në intervalin 4.5-6.6 mg/L. 

Gjatë periudhës së ftohtë të vitit uji i lagunës është më i pasur me Oksigjen, ndërsa gjatë 

periudhës së ngrohtë të vitit uji i lagunës është më pak i pasur me Oksigjen. Kjo luhatje e 

sasisë së Oksigjenit të tretur në ujin e lagunës vjen për shkak të rritjes së tretshmërisë së tij 

nga ajri në ujë me uljen e temperaturës dhe anasjelltas, si dhe uljes së shpejtësisë së avullimit 

të ujit nga pasqyra ujore e lagunës me uljen e temperaturës.  

Pjesa veriore e lagunës ka një sasi Oksigjeni të tretur relativisht më të lartë krahasuar me 

pjesën veriore të lagunës. Ndërsa stacioni S8, i pozicionuar në mesin e lagunës ka një nivel të 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

61 
 

ndërmjetëm të përmbatjes së Oksigjenit në ujë. Vlera më e lartë e përmbajtjes së Oksigjenit në 

ujin e lagunës shënohet për stacionin S3, prej 6.6 mg/L dhe vlera më e ulët  i përket stacionit 

S6, me 4.5 mg/L. Në fakt, vlen për t'u përmendur që stacionet që janë të pozicionuar në afërsi 

të kanaleve të komunikimit me lagunën e Godullës paraqesin një përmbajtje më të vogël të 

sasisë së Oksigjenit të tretur në ujë. 

Nutrientët janë analizuar në lagunë. Konkretisht, Azoti në trajtën e joneve amonium, nitrit, 

nitrat dhe Fosfori në trajtën e fosfateve. Rezultatet janë paraqitur në trajtë grafike në Figurën 

7.2. Vlerat më të larta gjënden në pjesën jugore të lagunës, kurse vlerat më të ulëta të 

nutrientëve ndeshen në pjesën veriore të lagunës.  

 

 

Figura 7.2: Niveli i nutrientëve për secilin nga stacionet në lagunën e Karavastasë 

Ky fakt është i lidhur shumë me vepirmtarinë bujqësore që zhvillohet në fushat e pjesës 

jugore të lagunës, por edhe me ndikimin e kanaleve kulluese që drenazhojnë ujin e këtyre 

fushave si dhe të pjesës tjetër të fushës së Myzeqesë. 

Vlera e përqendrimeve të nutrientëve për stacionet S5, S6, S7 janë më të larta kahasuar me 

nivelet e përqendrimeve të nutrientëve në stacionet S1, S2, S3, S4. Gjithashtu, stacioni i 

qendrës së lagunës paraqet vlera të ndërmjetëme të përqendrimeve përkatëse të nutrientëve.  

Përqendrimet e joneve amonium dhe fosfat gjenden përkatësisht në intervalet 0.013-0.023 

mg/L dhe 0.005-0.018 mg/L, ndërsa përqendrimet e joneve nitrit dhe nitrat gjënden  brënda 

intervalit të vlerave 0.004-0.023 mg/L dhe 0.13-0.22 mg/L, përkatësisht.   
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Tabela 7.1: Vlerat e parametrave fiziko-kimik të Lagunës së Karavastasë, të marra në ekspeditën e muajit Qershor  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacioni Temp. 

(
o
C) 

pH Përcjell. 

µS/cm 

TDS 

(g/ L) 

Oksigjen  i 

tretur (O.T) 

Kripshmër. 

(%o) 

Cl
-  

(mg/L) 

NH4
+ 

(mg/L) 

NO2
- 

(mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 

PO4
3- 

(mg/L) 

S1 26.9 8.7 65000 27.1 5.7 57.3 34.42 0.014 0.004 0.13 0.009 

S2 27.0 8.7 65200 27.2 5.3 57.1 34.47 0.014 0.004 0.13 0.009 

S3 26.7 8.7 65100 27.2 5.6 57.2 34.45 0.014 0.004 0.13 0.009 

S4 27.2 8.73 64100 29.2 5.0 57.7 35.53 0.017 0.017 0.16 0.016 

S5 27.4 8.75 64000 29.3 4.6 57.9 35.50 0.020 0.018 0.17 0.016 

S6 27.5 8.76 64000 29.5 4.5 57.9 35.52 0.022 0.020 0.18 0.018 

S7 27.4 8.75 64000 29.4 4.5 58.0 35.53 0.023 0.023 0.22 0.015 

S8 27.3 8.72 64400 28.4 5.4 57.5 31.53 0.016 0.012 0.14 0.013 
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Tabela 7.2: Vlerat e parametrave fiziko-kimik të Lagunës së Karavastasë, të marra në ekspeditën e muajit Tetor  
 

 

 

 

 

 

 

 

Stacioni Temp. 

(
o
C) 

pH Përcjell. 

µS/cm 

TDS 

(g/ L) 

Oksigjen  

i tretur 

(O.T) 

Kripshmër. 

(%o) 

Cl
-  

(mg/L) 

NH4
+ 

(mg/L) 

NO2
- 

(mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 

PO4
3- 

(mg/L) 

S1 19.1 8.66 59000 19.3 6.3 52.9 32.7 0.014 0.009 0.13 0.005 

S2 19.0 8.68 59200 19.1 6.5 52.7 32.9 0.015 0.012 0.14 0.006 

S3 19.3 8.68 59000 19.4 6.6 55.2 32.7 0.013 0.014 0.13 0.005 

S4 19.6 8.70 59600 20.5 6.1 55.4 33.2 0.017 0.015 0.15 0.007 

S5 19.8 8.72 60000 20.7 5.8 55.7 33.3 0.018 0.015 0.16 0.008 

S6 20.0 8.72 60200 20.2 5.3 55.8 33.5 0.018 0.019 0.16 0.008 

S7 19.7 8.69 60300 20.1 5.0 55.1 33.6 0.023 0.021 0.19 0.012 

S8 19.5 8.67 60100 19.8 6.2 53.2 33.4 0.016 0.020 0.14 0.006 
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Kapitulli 8 

METEOROLOGJIA DHE HIDRODINAMIKA E ZONËS 

 

8.1.Kushtet meteorologjike të zonës së Karavastasë 

Zona e Karavastasë karakterizohet nga një klimë mesdhetare bregdetare, ku dallohen qartë 

katër stinë: pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Stina e verës karakterizohet nga mot i nxehtë 

dhe i thatë, ndërsa stina e dimrit karakterizohet nga një mot i butë dhe i lagësht.  

 

 

8.1.1. Temperatura e ajrit 

Në tabelën 8.1,  jepen vlerat mesatare të temperaturës dhe sasitë e reshjeve të zonës në 

studim. 

  Tabela 8.1: Të dhëna meteorologjike të zonën e Karavastasë 

MUAJI TEMPERATURA MES. RESHJET 

Janar 7.4 17.26 

Shkurt 7.8 2.78 

Mars 7.2 1.6 

Prill 14.9 0.9 

Maj 17.5 0 

Qershor 24.2 0 

Korrik  24.8 0 

Gusht 30 0 

Shtator 23.5 14.68 

Tetor 18.4 9.36 

Nëntor 14.3 18.26 

Dhjetor 7.5 9.59 

 

Shpërndarja vjetore e temperaturave (Figura 8.1), tregon një interval të shtrirjes së tyre nga 

7.2
O
C deri në 30

O
C. Temperatura minimale regjistrohet gjatë muajit Janar me 4.2

O
C, ndërsa 

temperatura më e lartë regjistrohet gjatë muajit Gusht me 37
O
C.  

Temperaturat e larta gjatë stinës së verës rrisin presionin e avullimit të ujit nga sipërfaqja e 

lagunës, duke rritur kripshmërinë e ujit të lagunës. Temperaturat e ulëta pengojnë këtë dukuri 

dhe ulin kripshmërinë e ujit të lagunës, por jo vetëm. Efektet e ndryshimeve të temperaturës 

në një shkallë të tillë manifestohet në të gjithë parametrat fiziko-kimik, hidrologjik dhe 

hidrodinamik.  
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Figura 8.1: Shpërndarja vjetore e temperaturës në zonën e Karavastasë 

 

8.1.2. Reshjet 

Reshjet atmosferike që bien në zonën e Karavastasë janë në formën e shiut. Shpërndarja e 

reshjeve sipas muajve të vitit jepet në Figurën 8.2. Muaji me sasinë më të madhe të reshjeve 

paraqitet muaji Nëntor me 18.26 mm. Muajt Maj, Qershor, Korrik dhe Gusht janë muajt të 

thatë dhe gjatë kësaj periudhe në këtë zonë, pothuajse nuk bien reshje fare.  

 

 

 

 

Tabela 8.2: Shpërndarja vjetore e reshjeve në zonë e Karavastasë 

MUAJI RESHJET (në mm) 

Janar 17.26 

Shkurt 2.78 

Mars 1.6 

Prill 0.9 

Maj 0 

Qershor 0 

Korrik  0 

Gusht 0 

Shtator 14.68 

Tetor 9.36 

Nëntor 18.26 

Dhjetor 9.59 

 

Kjo situatë e bën zonën e Karavastasë nga njëra anë gjatë periudhës së thatë të vitit të ketë 

mundësinë të menaxhojë sezonin turstik, duke pritur një numër të madh pushuesish, që vijnë 

nga i gjithë vendi e më gjërë. Por nga ana tjetër, rritet presioni i konsumimit të produkteve të 

detit, që më së shumti sigurohen nga rezervat e grumbulluar në lagunë gjatë gjithë vitit. 

Shpesh, njeriu detyrohet të ndërhyjë, për të ruajtur biodiversitetin e lagunës të pa cënuar. Një 

nga mënyrat e veprimit të njeriut është dhe sistemi i kontrollit të nivelit të ujit në lagunë gjatë 

gjithë vitit. Kjo gjë realizohet nëpërmjet tre portave komunikuese të lagunës me detin.  
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                  Figura 8.2: Shpërndarja vjetore e reshjeve në zonën e Karavastasë 

Sasitë relativisht të mëdha të reshjeve gjatë periudhës së lagësht të vitit, ushtrojnë ndikim 

nëpërmjet rritjes së shkallës së erozionit detar si dhe transportit të sedimenteve, veçanërisht në 

lagunë. Efekt të veçantë në këtë aspekt kanë lumenjtë Seman dhe Shkumbin, shkalla e 

turbullisë e të cilëve është ndër më të lartat në shkallë kombëtare. 

 

 

8.1.3. Era 

Era është një tjetër element klimaterik, që ka ndikimin e saj të fuqishëm në të gjithë trupat 

ujorë. Forca lëvizëse e saj ndjehet si në përzierjen vertikale në ujrat e cekët detar, por jo 

vetëm.  

 

 

 

Tabela 8.3: Të dhënat për erën e zonës së Karavastasë 

DREJTIMI ERËS SHPEJTËSIA E ERËS (në m/s) RASTISJA (në %) 

Veri 3.54 9.2 

Veri-lindje 4.15 23.5 

Lindje 3.33 10.3 

Jug-lindje 3.43 8.1 

Jug 4.42 23.2 

Jug-perëndim 3.01 6.7 

Perëndim 2.74 10.5 

Veri-perëndim 3.02 8.5 

 

Në mënyrë të veçantë, roli i erës ndjehet fuqishëm në përzierjen dhe lëvizjen horizontale të 

ujrave. Në Figurën 8.3, pasqyrohet shpejtësia mesatare e erës në zonën e Karavastasë, sipas 

drejtimeve përkatëse. Nga kjo diagramë vërehet qartë se, përsa i përket drejtimit she 

shpejtësisë, dy janë drejtimet që dominojnë; drejtimi jugut me një shpejtësi mesatare prej 4.42 

m/s dhe drejtimi verilindje me një shpejtësi mesatare prej 4.15 m/s. 
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Figura 8.3: Shpejtësia e erës sipas drejtimeve në zonën e Karavastasë 

Në Figurën 8.4, është dhënë rastisja e shpejtësive të erës sipas drejtimeve përkatëse. Nga kjo 

diagramë vihet re se, rastisjet e shpejtësive të erës sipas drejtimeve dominante është në nivelin 

e 23 %. Rastisje më të vogël paraqet shpejtësia e erës sipas drejtimit Jug-Perëndim prej 6.7 %. 

 

 

                   Figura 8.4: Rastisja e shpejtësive të erë në zonën e Karavastasë 

Në Figurën 8.5, paraqitet i ashtuquajturi trëndafili i erës, që shpreh shpejtësinë mesatare të 

erës për të gjithë muajt e vitit. Nga trëndafili i erës shohim që muaji Mars paraqitet me vlerën 

më të lartë shpejtësisë së erës, me një vlerë mesatare mujore prej 5.55 m/s. Muaji me vlerën 

më të vogël të shpejtësisë së erës paraqitet muaji Korrik, me një vlerë mesatare mujore prej 

2.59 m/s. 
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         Figura 8.5: Trëndafili i erës në zonën e Karavastasë 

 

8.2. Batimetria dhe harta dixhitale e zonës në studim 

Për të studiuar një trup ujorë, siç është laguna e Karavastasë, është e domosdoshme krijimi i 

një harte dixhitale të zonës. Po ashtu, për të pasqyruar me detaje shtresën ujore që mbulon 

sipërfaqen e lagunës duhet të krijohen imazhet e profileve batimetrike të lagunës. Batimetria e 

lagunës përfshin tërësinë e profileve batimetrike. Një profil batimetrik është një vijë që 

bashkon të gjithë pikat e lagunës që kanë të njëjtën thellësi ujore. Të dhënat në lidhje me 

batimetrinë e lagunës së Karavastasë janë marrë nga Instituti i Gjeoshkencave, Enerjisë, Ujit 

dhe Mjedisit (IGJEUM). Të dhënat topografike të zonës në studim janë nxjerrë nga hartat 

topografike e zonës, sistemi shtetëror i kordinatave, WGS84, shkalla 1:25000. Të dhënat e 

ekstrapoluara nga këto harta përdoren për të ndërtuar hartën dixhitale. Kjo hartë gjeoreferohet 

në lidhje me të dhënat për zonën në studim. 

Krahas tyre, në këtë hartë hidhen dhe të dhënat batimetrike. Për ndërtimin e kësaj harte 

dixhitale është përdorur programi AutoCad 2010. Harta është përdorur në modelin 

Mike21_ECO Lab, për të vizualizuar të dhënat e përftuara nga modelimi. 

Harta dixhitale është e pasqyruar në figurën 8.6. 
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 Figura 8.6: Harta dixhitale e zonës së Karavastasë 

 

8.3. Të dhëna hidrodinamike të lagunës së karavastasë 

Si çdo lagunë tjetër edhe laguna e Karavastasë ka një regjim rigorozisht të përcaktuar dhe 

komunikim të vazhdueshëm me detin. Shkëmbimi i ujit me detin Adriatik realizohet me anë te 

tre kanaleve, respektivisht: 

  

 kanali verior; 

 kanali qëndror; 

 kanali jugor; 

 

Qarkullimi i ujit nëpërmjet këtyre tre kanaleve është shumë e rëndësishme të kuptohet, 

përpara se parametrat hidrodinamik të aplikohen në një model. Në varësi të diferencave midis 

nivelit të detit dhe nivelit të ujit të lagunës, qarkullimi mund të drejtohet vetëm nga një prej dy 

proçeseve: 

 

 Baticë, procesi i lëvizjes së drejtuar të ujit nga deti drejt lagunës. Gjatë këtij procesi 

presioni hidraulik në lagunë pëson rritje, duke e detyruar lagunën e Karavastasë të 

pranojë uji e detit Adriatik. Por nga ana tjetër, kjo lëvizje e ujit pasohet nga një sërë 

procesesh dhe dukurish, të cilët ndikojnë pozitivisht në cilësinë e ujit të lagunës dhe 

biodiversitetin në tërësi.  

 Zbaticë, procesi i lëvizjes së drejtuar të ujit  nga laguna drejt detit. Gjatë këtij procesi 

presioni hidraulik në lagunë pëson rënie, duke çuar në largimin e ujit të lagunës së 

Karavastasë drejt detit Adriatik. Po ashtu, kjo dukuri i jep mundësi lagunës së 

Karavastasë të rivendosë ekuilibrat natyrorë të humbur gjatë kohës që ka qenë e 

izoluar nga deti.  
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Regjimi baticë-zbaticë është faktor kyç për eksistencën dhe vlerat mjedisore të lagunës së 

Karavastasë. Ky regjim prej shumë kohësh kontrollohet në mënyrë artificiale të ndërtuara nga 

njeriu. Këto porta të pozicionuara në kanalet respektive hapen dhe mbyllen pjesësisht, ose 

tërësisht sipas nevojave të njeriut për peshkim, por edhe sipas një regjimi  të përcaktuar 

manovrimi të këtyre portave, i cili ka si qëllim mbatjen në një interval konstant vlerat e 

niveleve të ujit në lagunë. Është shumë e rëndësishme të arrihet një kompromis midis dy 

qëllimeve të listuar më sipër, duke siguruar një impakt minimal të veprimtarisë njerëzore në 

këtë habitat ujorë. Për të vlerësuar impaktin human në lagunën e Karavastasë, si dhe për 

menaxhimin sa më të mirë të saj duhen kryer studime të integruara të zonës, për një zhvillim 

të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Në qendër të këtyre studimeve duhet të vihen veçoritë specifike 

të lagunës dhe regjimi hidrodinamik i lagunës së Karavastasë. Në tabelën e mëposhtëme janë 

paraqitur të dhënat hidrodinamike dhe qarkullimi i ujit, nëpërmjet tre kanaleve që lidhin 

lagunën e Karavastasë me detin Adriatik. Të dhënat janë shprehur në vlera mesatare. 

 

Tabela 8.4: Të dhëna hidrodinamike për lagunën e Karavastasë 

Parametrat Kanali i Veriut  Kanali Qëndror Kanali Jugor 

Baticë Zbaticë Baticë Zbaticë Baticë Zbaticë 

Gjërësia (m) 23.0 21.3 32.5 29.0 24.0 21.3 

Thellësia (m) 0.91 0.76 0.38 0.17 0.91 0.90 

Shpejtësia (m/s) 0.42 0.09 0.38 0.17 0.24 0.53 

Prurja (m
3
/s) 7.82 2.13 19.06 8.2 4.8 1.25 

Sip. profilit të lagur  (m
2
)                              18.64 14.5 50.16 45.3 20.0 15.3 

 

Përsa i përket periudhave në të cilat mund të ndodhë fenomeni i baticës apo i baticës, në 

përgjithësi mund të themi se në gjysmën e parë të ditës ndodh fenomeni i baticës dhe gjysmën 

e dytë të ditës ndodh fenomeni i zbaticës. Niveli i ujit në lagunën e Karavastasë jepet në 

tabelën e mëposhtëme. 

 

Tabela 8.5: Niveli mesatar i ujit në lagunën e Karavastasë 

Param. Njës

. 

Muaji Mes

. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Niveli mes.  Cm 68 71 70 71 70 64 63 62 60 60 60 64 65 

Niveli maks.  Cm 79 85 84 86 82 78 76 70 68 64 65 70 76 

Niveli min. Cm 59 60 59 61 61 56 53 54 52 52 52 56 56 

 

Këto elementë hidrodinamik kanë një shpërndarje të caktuar përgjatë gjithë vitit, amplitudën e 

tyre vjetore të luhatjes, si dhe vlerat e tyre kufitare të luhatjes vjetore. Në Figurën 8.7 është 

dhënë grafikisht luhatja e nivelit mesatar të ujit të lagunës së Karavastasë gjatë gjithë 

periudhës së një viti. 
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            Figura 8.7: Luhatja e nivelit të ujit në lagunën e Karavastasë 

 

 Këto të dhëna jepen në tabelën e mëposhtme. 

 

Tabela 8.6: Luhatja e nivelit të ujit në periudha të ndryshme të vitit 

 
Elementi Periudha Stinët Vlerat kufitare vjetore Amplituda 

E lagët E thatë Dimër Panv. Verë Vjeshtë Kufiri i          

lartë 

Kufiri i 

ulët 

Vlerë maks.-

Vlerë min. 

Niveli mes. 66 cm 62 cm 68 cm 70 cm  63 cm 60 cm 91 cm 51 cm 40 cm 

Niveli maks. 77 cm  71 cm 78 cm  84 cm 75 cm 66 cm  112 cm 53 cm 59 cm 

Niveli min. 57 cm 53 cm 58 cm 61 cm 54 cm 52 cm 79 cm 40 cm 39 cm 

 

Vlerat e niveleve të ujit në lagunën e Karavastasë tregojnë që amplituda mesatare e niveleve të 

ujit të lagunës është 59 cm. Nivelet e ujit të lagunës gjatë pranverës janë më të larta, sesa në 

periudhat e tjera të vitit. Në tabelën e mëposhtëme jepen vlerat e temperaturës së ujit të 

lagunës të shpërndara gjatë të gjithë periudhës vjetore.  

Luhatjet e vlerave të temperaturës së ujit të lagunës së Karavastasë kanë ecurinë e luhatjes së 

teperaturës së ajrit. Ato paraqiten në figurën 8.8. Muaji me temperaturën më të ulët është 

Janari me 4
0
C, ndërsa muaji ku temperatura e ujit të lagunës paraqitet më e lartë është 

Korriku, me 31.7
0
C. 

 

 

Figura 8.8: Luhatja e temperaturës së ujit në lagunën e Karavastasë 
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Vlerat kufitare të temperaturës, si dhe shpërndarja e tyre sipas stinëve jepen në tabelën e 

mëposhtëme. 

 

Tabela 8.7: Luhatja e temperaturës së ujit në lagunën e Karavastasë 

 
Elementi Periudha Stinët Vlerat kufitore 

vjetore 

Amplituda 

E lagët E thatë Dimër Panv. Verë Vjeshtë Kufiri i          

lartë 

Kufiri i 

ulët 

Vlerë maks.-

Vlerë min. 

Temp.i mes. 17.5
0
C 26.2

0
C 9.0

0
C 17.2

0
C 27.4

0
C 19.0

0
C 28.4

0
C 6.1

0
C 27.3

0
C 

Temp. maks. 21.6
0
C 29.4

0
C 13.6

0
C 20.6

0
C 30.3

0
C 22.6

0
C 31.7

0
C 9.0

0
C 22.7

0
C 

Temp. min. 11.1
0
C 22.6

0
C 4.3

0
C 13.6

0
C 23.4

0
C 14.4

0
C 25.0

0
C 1.7

0
C 12.7

0
C 

 

Amplituda mesatare e temperaturës së ujit të lagunës është 22.7
0
C. Kufiri më i ulët i 

temperaturës së ujit është 1.7 
0
C, ndërsa kufiri më i lartë i temperaturës së ujit të lagunës së 

Karavastasë është 31.7
0
C. 
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Kapitulli 9 

PËRMBATJA E PESTICIDEVE, PCB-ve, BTEX-ve DHE PAH-ve NË 

SEDIMENTE DHE UJIN E LAGUNËS SË KARAVASTASË 

 

9.1. Diskutimi rreth përmbatjes së pesticideve në sedimentin e lagunës së 

Karavastasë 
 

Krahas analizave për matjen e përqendrimeve të pesticideve klororganike dhe markuesve të 

PCB-ve në kampionet e sedimenteve, janë analizuar niveli i përmbajtjes së këtyre 

komponimeve në kampionet e ujit të marra në Lagunën e Karavastasë. Të dhënat e përftuara 

nga analiza gazkromatografike e kampioneve të ujit janë raportuar në nivele (ng/L).  

 

 Tabela 9.1: Vlerat e pesticideve në mostrat e ujit dhe totali për secilin stacion  

                             (të shprehura në ng/ L) 

 

PESTICIDE W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

α-HCH 1.32 0.30 0.00 1.83 10.22 0.19 0.00 0.03 

Lindan 7.96 4.47 4.79 5.51 0.00 0.00 0.00 1.81 

β-HCH 0.00 0.00 0.00 3.73 2.50 2.93 0.00 0.71 

δ-HCH 0.21 0.46 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Heptaklor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aldrina 0.85 0.47 0.00 2.37 12.65 0.23 0.00 0.02 

Heptaklor peroksid 0.53 0.00 1.01 2.26 0.00 0.00 0.00 4.24 

4,4-DDE 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

Dieldrin 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

Endrin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,4-DDD 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,4-DDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Endosulfan  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Endosulfan Sulfat 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Endrin Aldehid  0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Metoksiklor 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mireks  4.67 5.86 6.66 7.63 0.00 0.00 0.00 5.50 

 

Në Figurën 9.1, është dhënë vlera totale e pesticideve klororganike në kampionet e ujit të 

Lagunës të Karavastasë. Niveli më i lartë është gjetur  për kampionin W1 i marrë në stacionin 

S1, me një përqendrim prej 25.8 ng/L. Ky stacion është i pozicionuar pranë kanalit verior, që 

lidh lagunën me detin Adriatik. Kampionet  W4 dhe W5 të marra në afërsi të kanaleve të 

drenazhimit të tokave bujqësore që sjellin ujë nga Fusha e Myzeqesë, kanë paraqitur nivele të 

larta të pesticideve klororganike. Në kampioni  W7 të marrë në stacioni S7, që ndodhet pranë 

kanalit jugor, pesticidet klororganike  nuk janë detektuar. 
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Figura 9.1: Totali i pesticideve klororganike në mostrat e ujit të lagunës së Karavastasë 

 

Kampioni  W6 është marrë në stacioni S6 të pozicionuar pranë kanalit qëndror. Në këtë 

kampion është gjetur nivele të ulta të këtyre komponimeve krahasuar me vlerat e përftuar nga 

analizimi i kampioneve të marra në stacionet e tjera. Prania e pesticideve klororganike në 

lagunën e Karavastasë është rrjedhojë e përdorimeve të mëparshme të tyre për qëllime 

bujqësore. Shpëlarja e tokave ka gjeneruar  prurje të reja të këtyre komponimeve në këtë 

ekosistem ujorë. Siç është theksuar edhe më lart, disa nga kanalet e kullimit të tokave 

bujqësore derdhen në lagunë. Këto kanale sjellin ujë nga hapësira më e madhe bujqësore 

shqiptare, Fusha e Myzeqesë. Gjithashtu, mund të thuhet se, shpërndarja e pesticideve në ujin 

e lagunës është e lidhur ngushtë me rrymat ujore brënda lagunës dhe me sasinë e ujit që 

shkëmben laguna me detin. Nivelet e gjetura për pesticidet klorganike dhe PCB-të janë më të 

ulëta se vlerat e përqendrimeve të raportuara për këtë ekosistem në punime të mëparshme 

(Marku et al, 2000). Në Figurën 9.2, është dhënë shpërndarja e pesticideve klororganike në 

kampionet e ujit të marra në lagunën e Karavastasë, analizuar me metodën gazkromatografike.  

 

 

Figura 9.2: Shpërndarja e pesticideve klororganike në mostrat e ujit të lagunës  

 

Nga figura 9.2 vihet re një shpërndarje e njëjtë e pesticideve klororganike për të gjithë 

stacionet e kampionimit. Ky përfundim është rrjedhojë e origjinës së njëjtë të këtyre 

pesticideve në lagunë. Në figurën 9.3, është dhënë profili i pesticideve klororganike në 
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kampionet e ujit të lagunës. Ky profil  është ndërtuar nga HCH-të, Mireksi, Aldrinat dhe 

metabolitët e DDT. HCH-të janë gjetur në nivele më të larta se pesticidete tjerë.  

 

Tabela 9.2: Vlerat mesatare të pesticideve në mostrat e ujit (të shprehura në ng / L) 

 

PESTICIDE VLERË MESATARE 

α-HCH 1.73502625 

Lindan 3.06884375 

β-HCH 1.23327625 

δ-HCH 0.13272038 

Heptaklor 0 

Aldrina 2.07233238 

Heptaklor peroksid 1.00540875 

4,4-DDE 0.270298 

Dieldrin 0.034499 

Endrin 0 

4,4-DDD 0.41078125 

4,4-DDT 0 

Endosulfan I 0 

Endosulfan Sulfat 0.3526825 

Endrin Aldehid  0.181925 

Metoksiklor 0.27654375 

Mireks  3.78883 

 

Ky fakt, nuk mund të shpjegohet me argumentin e qëndrueshmërisë më të lartë të këtyre 

komponimeve krahasuar me komponimet e tjera, por me prurjet e vazhdueshme të tyre nga 

hapësirat bujqësore pranë lagunës. Nuk përjashtohet mundësia e përdorimit të Lindanit gjatë 

viteve të fundit, i maskuar nën etiketa tregtare legale. 

 

 

Figura 9.3: Profili i pesticideve klororganike në mostrat e ujit të lagunës 

 

DDT nuk është gjetur  në kampionet e ujit të lagunës, por janë gjetur vetëm metabotitët e tij   

DDD dhe DDE, përkatësisht. Ky përfundim  është i  lidhur me përdorimet e mëparshme të 

DDT-së dhe proceset e degradimit të saj në mjediset ujore. Po kështu, Aldrinat dhe 

Heptaklori, kryesisht janë gjetur në trajtën e metabolitëve respektivë. Nivelet e detektuara të 

Mireksit, një pesticid i cili nuk është përdorur në Shqipëri deri në vitet 90’, tregon një lidhje të 

ngushtë midis lagunës dhe detit. Prania e tij në ujrat e detit Adriatik është raportuar edhe në 
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studimet e më mëparshme (Nuro et al, 2006; Albanis et al, 2004). Në figurën 9.4, është dhënë 

vlera totale e markuesve të PCB-ve në kampionet e ujit të lagunës. Nivele më të larta të këtyre 

komponimeve janë gjetur përsëri në kampionin W1.  

 

 Tabela 9.3: Vlerat e PCB-ve në ujë dhe totali për secilin stacion (të shprehura në ng / L) 

 

PCB W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

PCB 28 21.16 10.18 0.00 20.00 0.00 13.70 0.00 22.38 

PCB 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PCB 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PCB118 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PCB 153 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PCB 138 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PCB 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Përqendrimi i tyre në këtë kampion arrin në 27.3 ng/L.Në kampionet W3, W5 dhe W7 nuk 

është detektuar prania e markuesve të PCB-ve.  

 

 
 

Figura 9.4: Totali i PCB-ve markuese në mostrat e ujit të lagunës së Karavastasë 

 

Shpërndarja e markuesve të PCB-ve në kampionet e ujit të lagunës është treguar në figurën 

9.5. Kjo shpërndarje rezulton të jetë e njëjtë për të gjithë kampionet.  
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 Figura 9.5: Shpërndarja e PCB-ve markuese në mostrat e ujit të lagunës  

 

Ky përfundim është i lidhur me origjinën e njëjtë që kanë këto komponime në këtë ekosistem. 

Në figurën 9.6, jepet profili i PCB-ve markuese në mostrat e ujit të Lagunës të Karavastasë, i 

cili është i ndërtuar pothuajse vetëm nga PCB 28. Ky komponim është një indikator i PCB-ve 

volatile. Kjo gjë sqaron dhe praninë e PCB-ve në lagunë dhe origjinën e tyre atmosferike.  

 

Tabela 9.4: Vlerat mesatare PCB-ve  në mostrat e ujit (të shprehura në ng / L) 

 

PCB VLERA MESATARE  

PCB 28 10.93 

PCB 52 0.00 

PCB 101 0.00 

PCB118 0.03 

PCB 153 0.40 

PCB 138 0.34 

PCB 180 0.00 

 

Gjithashtu, ky fakt është raportuar dhe në punime të tjera për këtë ekosistem (Koci, 1999; 

Marku et al, 2004, Nuro et al, 2006). Po ashtu, për kampionin W1 të marrë në kanalin verior 

është detektuar PCB 153 dhe PCB 138, origjina e të cilave mund të jetë nga burime pikësore 

nga tokat pranë lagunës. Roli i detit Adriatik është një faktor i rëndësishëm që ka ndikim në 

nivelet ndotësve në lagunë dhe llojin e tyre. 

Si përfundim, mund të thuhet që niveli më i lartë i pesticideve klororganike ishte për mostrat 

pranë Kanalit Verior, që lidh lagunën me detin Adriatik dhe në afërsi të kanaleve të 

drenazhimit të tokave bujqësore. Këto kanale  vijnë nga fusha e Myzeqesë. Kampionet e 

marra pranë kanalit qëndror dhe pranë kanalit jugor kishin nivele më të ulta krahasuar me 

stacionet e tjera.  
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Figura 9.6: Profili i PCB-ve markuese në mostrat e ujit të lagunës së Karavastasë 

 

Prania e pesticideve klororganike në Lagunën e Karavastasë është pasojë e përdorimeve të 

mëparshme të tyre, nga shpëlarja e tokave bujqësore nga disa kanale të kullimit të tokave 

bujqësore të fushës së Myzeqesë. Ka një shpërndarje e njëjtë e pesticideve klororganike të 

analizuar për të gjitha stacionet, për shkak të origjinës të njëjtë të këtyre pesticideve në lagunë. 

Lindani dhe izomerët e tjerë të HCH-ve u gjetën në nivele më të larta, për shkak të prurjeve të 

reja të vazhdueshme nga hapësirat bujqësore pranë lagunës. Nuk përjashtohet mundësia e 

përdorimit të Lindanit ilegalisht vitet e fundit, nën emra legal tregëtar. DDT-të, Aldrinat dhe 

Heptaklori janë gjetur në trajtën e metabolitëve respektivë. Prania e Mireksit është fakt 

tregues për eksistencën e lidhjes së ngushtë midis lagunës dhe detit. Në kampionin W1,  janë 

gjetur nivele më të larta të PCB-ve markuese, sesa në kampionet e tjera të ujit të lagunës. 

Shpërndarja e PCB-ve paraqitet e njëjtë për të gjitha kampionet. Ky fakt ka lidhje me 

origjinën e njëjtë që kanë këto komponime në këtë ekosistem. Profili i PCB-ve markuese në 

kampionet e ujit është i ndërtuar, pothuajse vetëm nga PCB 28 i cili është një indikator i PCB-

ve volatile. Kjo gjë sqaron dhe praninë e PCB-ve në lagunë dhe origjinën e tyre atmosferike. 

PCB 153 dhe 138 e gjetura në kanalin verior tregojnë për praninë e burimeve pikësore të 

ndotjes nga tokat pranë lagunës dhe për rolin e detit Adriatik në lagunën e Karavastasë. 

 

 

9.2. Diskutimi rreth përmbatjes së pesticideve në sedimentin e lagunës së  

       Karavastasë 

 
Studimi i pesticideve klororganike dhe e nivelit të PSB-ve në sedimentet e lagunës së 

Karavastasë është  kryer për tetë kampione të analizuara. Kapionet janë marrë në zona të 

ndryshme të ekosistemit. Analizimi i ketyre kampioneve bazohet në teknikën e 

gazkromatografisë kapilare me detektor ECD.  Vlerat e ndotësve klororganik të gjetur janë 

raportuar në njësi nanogram për gram (ng/g) sediment të thatë.  

 

 

 

 

 

 

 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

79 
 

Tabela 9.5: Vlerat e pesticideve në mostrat e sedimentit dhe totali për secilin stacion  

       (të shprehura në   ng / g) 

 

PESTICIDE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

alfa-HCH 11.80 4.28 6.09 8.46 12.16 0.00 11.63 9.08 

Lindan 13.44 13.48 0.00 8.24 0.00 0.00 7.15 15.02 

beta-HCH 14.51 7.67 12.26 16.09 10.98 2.56 15.79 14.70 

delta-HCH 11.22 5.55 0.00 6.41 13.67 0.00 11.30 8.16 

Heptaklor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aldrina 5.52 4.78 4.59 0.00 11.43 3.96 5.45 11.53 

Heptaklor peroksid 4.96 2.45 0.00 0.00 3.69 5.50 0.00 3.60 

4,4-DDE 0.00 2.66 0.00 0.00 5.65 0.00 4.06 4.96 

Dieldrin 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Endrin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,4-DDD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,4-DDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Endosulfan I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 

Endosulfan Sulfat 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 

Endrin Aldehid  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Metoksiklor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mireks  0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.08 

 

Figura 9.7, tregon përmbajtjen totale të pesticideve klororganike në secilin stacion 

kampionimi. Niveli mesatar i pesticideve klororganike në kampionet e sedimenteve të lagunës 

së Karavastasë është gjetur 46.7 ng/g. Përqendrimi më i lartë i pesticideve klororganike e 

barabartë me 75.2 ng/g, është  gjetur për sacionin S8, i cili pozicionohet në zonën qëndrore të 

lagunës. 

 

 
 

Figure 9.7: Sasia totale e pesticideve klororganike në kampionet e sedimenteve në lagunën e 

                  Karavastasë  

 

Nivele relativisht të larta janë gjetur në kampionet e sedimenteve të marra në stacionet S1, S5 

and S7. Stacionet S1 dhe S7, janë të pozicionuar përballë kanalit verior dhe qëndror 

respektivisht, të cilët lidhin lagunën me detin, ndërsa kampioni tjetër është marrë në stacionin 

S5, i cili është i pozicionuar në pjesën jugore të lagunës, Tek kjo zonë e lagunës përfundojnë 

disa kanale të drenazhimit të fushës së Myzeqesë. Kampionet e marra në stacionet S3 dhe S6 
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paraqesin nivelet më të ulëta të pesticideve klororganike dhe mbetjeve të tyre,  me vlera 

respektive, 10.3 ng/g dhe 20.6 ng/g. Nivelet e gjetura të pesticideve klororganike janë të 

lidhura kryesisht me pozicioni gjeografik të stacioneve të kampionimit, ndikimin e prurjeve të 

ujit nga kanalet e drenazhimit dhe qarkullimi i ujit të detit gjatë dukurisë së baticë-zbaticës. 

Në figurën 9.8 është dhënë shpërndarja e pesticideve klororganike në kampionet e sedimentit. 

Paraqitet një shpërndarje e njëjtë për të gjithë kampionet e marra për analizë, për shkak të 

origjinës së njëjtë të këtyre ndotësve në lagunë. Po kështu, cikli i gjatë i tyre si pasojë e 

lëvizjes së kushtëzuar në drejtim të detit stimulon këtë shpërndarje të njëjtë.  

 

 
 

 Figure 9.8: Shpërndarja e pesticideve klororganike në kampionet e sedimentit  

 

Pesticidet klororganike janë kryesisht nga përdorimi i mëparshëm i tyre në zonat bujqësore në 

afërsi të lagunës. Theksojmë se, disa nga kanalet e drenazhimit të fushës së Myzeqesë (zona 

më e madhe bujqësore e Shqipërisë) çojnë ujë brënda në lagunën e Karavastasë. Në figurën 

9.9 janë është dhënë profili i pesticideve klororganike. Niveli i këtyre kompozimeve në 

shkallë rritëse të përqendrimit rezulton të jetë: HCH-të > Aldrin > DDE > Endosulfan > 

Mireks. HCH-të gjenden në një përqëndrim më të lartë se pesticidet e tjera klororganike të 

analizuara. Beta-HCH > alpha-HCH > Lindan > delta-HCH, është rendi i përqëndrimeve të 

hekzaklorciklohekzaneve në sedimentet e lagunës. Këto nivele përqëndrimesh janë të 

krahasueshme me përqëndrimeve raportuar nga studimet e mëparshme (Marku et al, 2001). 

Kjo gjë nuk është rrjedhojë e faktit që Lindani dhe izomerët e tij janë më të qëndrueshëm 

krahasuar me qëndrueshmërinë e pesticideve të tjerë, por me prurje të reja të këtij komponimi, 

ose mbetjeve të tij në mjedis nga shpëlarja e vazhdueshme e tokave bujqësore. Nuk 

përjashtohet mundësia e përdorimit të pesticideve gjatë viteve të fundit i fshehur nën emra 

legal tregëtar.  
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Tabela 9.6: Vlerat mesatare të pesticideve në mostrat e sedimentit (të shprehura në ng / g) 

 

PESTICIDE VLERA MESATARE 

α-HCH 7.938435625 

Lindan 7.16580425 

β-HCH 11.8182275 

δ-HCH 7.037575 

Heptaklor 0 

Aldrina 5.9064045 

Heptaklor 

peroksid 2.526381875 

4,4-DDE 2.16612125 

Dieldrin 0.22276875 

Endrin 0 

4,4-DDD 0 

4,4-DDT 0 

Endosulfan I 0.30047625 

Endosulfan Sulfat 0.820075 

Endrin Aldehid  0 

Metoksiklor 0 

Mireks  0.82795875 

 

Gjithashtu, Aldrina dhe heptaklori janë gjetur pothuajse vetëm në formën e metabolitëve të 

tyre. DDT nuk është gjetur në çdo kampion të analizuar.  

 

 
 

 Figure 9.9: Profili i pesticideve klororganike në kampionet e sedimentit 

 

DDE është gjetur në nivele më të ulëta sesa nivelet  e raportuara në studimet e mëparëshme 

(Marku et al, 2001). Kjo është e pritëshme, për shkak të proceseve të degradimit që këto 

komponime pësojnë. DDE është izomeri më stabël i DDT. 

Mireksi është një pesticid, i cili nuk është përdorur në vendin tonë. Përqëndrimet e gjetura për 

këtë komponim mund të jenë si rezultat i komunikimit të lagunës me detin Adriatik, për të 

cilin ka pasur raportime të mëparëshme për nivele të gjetura të Mireksit (Nuro et al, 2009). 
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Tabela 9.7: Vlerat e PCB-ve në mostrat e sedimentit dhe totali për secilin stacion  

                   (të shprehura në ng / g) 

 

Vlerat e PCB-ve S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

PCB 28 25.95 12.19 0.00 13.11 19.09 0.00 23.22 15.04 

PCB 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 

PCB 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

PCB118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 

PCB 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.87 

PCB 138 0.00 4.35 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 4.74 

PCB 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Në figurën 9.10, janë dhënë sasia totale e markuesve të PCB në kampionet e sedimentit të 

lagunës së Karavastasë. Vlera mesatare e shtatë markuesve është 16.4 ng/g, ndërsa niveli më i 

lartë i këtyre ndotësve është gjetur në kampionin e marrë në stacionin S8, me një vlerë prej 

28.1 ng/g. Këta ndotës nuk janë detektuar në kampionet e marra në stacionet S3 dhe S6. 

 

 

 
 

 Figure 9.10: Sasia totale e markuesve të PCB-ve në kampionet e sedimentit 

 

Shpërndarja e këtyre ndotësve rezulton të jetë e njëjtë krahasuar me shpërndarjen e 

pesticideve klororganike, si rrjedhojë e ngjashmërive fiziko-kimike të këtyre ndotësve. 

Përqendrimet e gjetura janë më të ulëta sesa nivelet e raportuara në studimet e mëparëshme 

(Marku et al, 2001). Në figurën 9.11 është dhënë shpërndarja e PCB-ve, e cila është e njëjtë 

pothuajse  për të gjithë kampionet e marra, për shkak të së njëjtës origjinë në ekosistem.  
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 Figure 9.11: Shpërndarja e markuesve të PCB-ve në kampionet e sedimentit  

 

Në figurën 9.12 është dhënë profilin e markuesve të PCB-ve në sedimentet e analizuar.     

PCB-ë 28 është gjetur në një sasi më të madhe, duke konfirmuar origjinën atmosferike të 

këtyre komponimeve në ekosistem. 

 

Tabela 9.8: Vlerat mesatare të PCB-ve në mostrat e sedimentit (të shprehura në  ng / g) 

PCB Mesatare_PCB  

PCB 28 13.57488425 

PCB 52 0.005990125 

PCB 101 0.00110675 

PCB118 0.30498875 

PCB 153 0.7340675 

PCB 138 1.79334125 

PCB 180 0 

 

PCB 138 dhe PCB 153 janë gjetur vetëm në tre kampione të analizuar, ndërsa markuesit e 

tjerë nuk janë gjetur në asnjërin prej kampioneve. Kontributi në lagunë i PCB-ve me 

prejardhje nga toka duket të jetë i vogël. 

 

 
 
 Figure 9.12: Profili i markuesve të PCB-ve  në kampionet e sedimenteve të lagunës së Karavastasë  
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Si përfundim, mund të themi se  prania e pesticideve klororganike dhe PCB-ve në sedimentet 

e lagunës së Karavastasë është evidente. Të dhënat tregojnë se vlera më e lartë e pesticideve 

klororganike është gjetur në kampionin e marrë në stacionin S8, i cili është i pozicionuar në 

pjesën qëndrore të lagunës. Përqendrime relativisht të larta të këtyre përbërjeve janë gjetur në 

kampionin e stacionit S5 të marrë në pjesën jugore të lagunës, ku derdhen disa kanale 

drenazhimi të fushës së Myzeqesë. Nivelet e pesticideve klororganike të gjetura në sedimentet 

e lagunës ndikohen nga pozicioni i stacionit të kampionimit, impakti i prurjes së tyre nga toka 

dhe cikli i qarkullimit të ujit në lagunë. Shpërndarja e këtyre komponimeve është e njëjtë për 

shkak të origjinës së njëjtë të tyre në lagunë. Origjina kryesore  e pesticideve klororganike 

është  përdorimi i tyre në sipërfaqet bujqësore afër lagunës. Cikli kohor i tyre është relativisht 

i gjatë, për arsye se lëvizja e kufizuar drejt detit favorizon shpërndarje të njëjtë.  

 

Ndërmjet pesticideve klororganike të analizuar, HCH janë gjetur në një nivel relativisht më të 

lartë sesa të tjerët. Niveli i gjetur për këto komponime është i krahasueshëm me nivelet e 

raportuar nga studimet e mëparëshme. Pesticideve gjatë viteve të fundit mendohet të jenë 

përdorur nën emra tregtar legal. DDT dhe disa pesticide të tjerë nuk janë gjetur, ose janë 

detektuar në nivele të ulëta, por metabolitët e tyre janë të pranishëm. 

 

Niveli më i lartë i markuesve të PCB-ve është gjetur në kampionin e marrë në stacionin S8. Në 

disa prej kampioneve këta ndotës nuk janë gjetur. PCB-të kanë një shpërndarje të njëjtë dhe 

nivelet e gjetura janë më të ulët se nivelet e raportuar në studimet e mëparëshme. Shpërndarja 

e njëjtë e PCB-ve për të gjithë kampionet e analizuar vjen si pasojë e origjinës së njëjtë të tyre 

në këtë ekosistem. Profili i markuesve të PCB-ve është si vijon: PCB 28 > PCB 138 > PCB 

153. Ky fakt konfirmon origjinën atmosferike të këtyre komponimeve në ekosistem. 

 

 

9.3. Diskutimi i rezultateve në lidhje me përmbatjen e BTEX-ve dhe PAH-

ve në ujë dhe sedimentin e lagunës së Karavastasë 

 
Studimi i komponimeve MTBE (eteri metil, t-butilik), TBA (alkoli t-butilik), Benzeni, 

Tolueni, m-Ksileni, p- Ksileni dhe Etilbenzeni, në kampionet e ujit dhe sedimentit është kryer 

me teknikën HS-SPME i ndjekur me analiza GC/FID. Të dhënat e marra nga kampionet e ujit 

për përmbajtjen e BTEX, shprehen në µg/L dhe për kampionet  e sedimentit përqendrimi i 

tyre shprehen në µg/g.  

 

Tabela 9.9: Vlerat e BTEX-ve në mostrat e ujit (të shprehura në µg/L) 
 

BTEX W 1 W 2 W3 W 4 W 5 W 6 W 7 W  8 

MTBE 0.099 0.072 0.010 0.085 0.087 0.001 0.003 0.132 

TBA 0.020 0.034 0.085 0.087 0.008 0.005 0.003 0.043 

Benzen 0.006 0.003 0.001 0.001 0.003 0.818 0.003 0.003 

Toluen 0.000 0.008 0.006 0.006 0.000 0.080 0.000 0.408 

m-Ksilen 0.011 0.618 0.566 0.410 0.008 0.003 0.008 0.393 

p-Ksilen 0.704 0.437 0.000 0.365 0.481 0.009 0.481 0.000 

o-Ksilen 0.607 0.000 0.000 0.000 0.403 0.203 0.403 0.000 

Etilbenzen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.034 0.002 0.000 
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Tabela 9.10: Vlerat e BTEX-ve në mostrat e sedimentit (të shprehura në µg/g) 

BTEX S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 

MTBE 0.005 0.001 0.002 0.501 0.000 0.021 0.022 0.002 

TBA 0.909 0.000 0.441 0.167 0.216 0.003 0.001 0.002 

Benzen 0.527 0.234 0.368 0.473 0.076 0.472 0.605 0.196 

Toluen 0.413 0.003 0.417 0.004 0.240 0.080 0.159 0.009 

m-Ksilen 0.028 0.190 0.065 0.460 0.897 0.003 0.369 0.444 

p-Ksilen 0.888 0.442 0.834 0.278 0.549 0.009 0.204 0.415 

o-Ksilen 0.075 0.564 0.058 0.000 0.013 0.203 0.403 0.000 

Etilbenzen 0.001 0.544 0.000 0.003 0.002 0.034 0.002 0.002 

 

BTEX janë gjetur në të gjithë kampionet e analizuar. Përmbajtja totale e BTEX-ve në 

kampionet e ujit, për secilin nga stacionet jepet në  figurën 9.13. 

 
    

 Figura 9.13: Sasia totale BTEX-ve në kampionet e ujit në lagunën e Karavastasë 

 

Stacioni W1 ka nivelin maksimal të përmbajtjes së tyre, me një vlerë pej 1.45 µg/L dhe vlera 

minimale paraqitet në stacionin W3, me një vlerë prej 0.66 µg/L. Përmbajtja  totale e BTEX-

ve në sedimente është dhënë në  figurën 9.14. 

 
  

 Figura 9.14: Sasia totale BTEX-ve në kampionet e sedimenteve në lagunën e Karavastasë 
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Niveli maksimal arrihet në stacionin S1 dhe niveli minimal arrihet në stacionet S6 dhe S9 me 

0.86 µg/g. Për të njëjtët stacione, niveli i MTBE, TBA dhe BTEX është më i lartë në mostrat e 

sedimentit, sesa në mostrat e ujit. Për të gjitha mostrat e analizuar, vlera mesatare e 

përmbatjes së BTEX-ve në kampionet e ujit është 0.76 µg/L dhe në kampionet e sedimentit 

1.12 µg/g. Ky fakt mund të ketë lidhje me tretshmërinë e këtyre komponimeve në ujë dhe me 

të tjera veti fiziko-kimike të tyre. Shpërndarja e BTEX-ve në kampionet e ujit të lagunës së 

Karavastasë,  jepet në  figurën 9.15. 

 

 Figura 9.15: Shpërndarja e BTEX-ve në kampionet e ujit në lagunën e Karavastasë 

 

 

Shpërndarja e tyre për kampionet e sedimentit jepet në figurën 9.16. 

 

       Figura 9.16: Shpërndarja e BTEX-ve në kampionet e sedimentit në lagunën e 

Karavastasë 

 

Për shkak të origjinës së tyre të njëjtë në lagunë, BTEX paraqesin një shpërndarje të njëjtë për 

të gjithë kampionet e ujit dhe sedimentit.  

 

Profili i BTEX-ve për kampionet e ujit përbëhet nga: Ksilenet > Benzeni > Tolueni > MTBE 

> Etilbenzeni > TBA. Burimet kryesore të tyre në lagunë janë industria e naftës në këtë zonë, 
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transporti automobilistik afër lagunës dhe transporti i tyre nëpërmjet rrymave detare në 

brendësi të lagunës.  

 

 

Tabela 9.11: Vlerat mesatare të  BTEX-ve në mostrat e ujit (të shprehura në µg/L) 

BTEX VLERA MESATARE 

MTBE 0.061 

TBA 0.036 

Benzen 0.105 

Toluen 0.064 

m-Ksilen 0.252 

p-Ksilen 0.310 

o-Ksilen 0.202 

Etilbenzen 0.005 

 

Tabela 9.12: Vlerat mesatare të BTEX-ve në mostrat e sedimentit (të shprehura në µg/g) 

 

BTEX VLERA MESATARE 

MTBE 0.069 

TBA 0.217 

Benzen 0.369 

Toluen 0.166 

m-Ksilen 0.307 

p-Ksilen 0.452 

o-Ksilen 0.165 

Etilbenzen 0.074 

 

Këto profile jepen në figurën 9.17 dhe në figurën 9.18, respektivisht.  

 

 Figura 9.17: Profili i BTEX-ve në kampionet e ujit në lagunën e Karavastasë 
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 Figura 9.18: Profili i BTEX-ve në kampionet e sedimentit në lagunën eKaravastasë 

 

PAH-t e analizuar me teknikën GC/FID janë Acenaftalen, Fluoren, Fenantren, Antracen, 

Piren, Benzo[a]Antracen, Krizen, Benzo[b]Fluorantren, Benzo[k]Fluorantren, Benzo[a]Piren, 

Dibenzo[a,h]]Antracen, Indeo[1,2,3-c,d]Piren dhe Benzo[g,h,i]Perilen. Të dhënat e përftuara 

nga përcaktimi i PAH-ve në kampionet e ujit të lagunës së Karavastasë, shprehen  në µg/L 

dhe për kampionet e sedimentit ato shprehen në µg/g.  

 

Tabela 9.13: Vlerat e PAH-ve në mostrat e ujit (të shprehura në µg/L) 

PAH W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 

Acenaftaleni 0.874 1.060 0.838 0.830 0.818 0.000 0.018 1.082 

Fluoreni 0.072 0.134 0.085 0.087 0.080 0.003 0.080 0.132 

Fenantreni 0.000 0.027 0.008 0.005 0.003 0.000 0.003 0.004 

Antarceni 0.000 0.010 0.000 0.000 0.009 0.008 0.007 0.011 

Pireni 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.481 0.000 0.001 

Benzo [a] antraceni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.403 0.000 0.000 

Krizeni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Benzo [b] fluorantreni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Benzo [k] fluorantreni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 

Benzo [a] pireni 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.028 0.000 0.011 

Dibenzo [a,h] antraceni 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.120 0.000 0.000 

Indeo [1,2,3,-cd] pireni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Benzo [g,h,i] Perileni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Tabela 9.14: Vlerat e PAH-ve në mostrat e sedimentit  (të shprehura në µg/g) 

PAH S 1 S  2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 

Acenaftaleni 0.002 0.544 0.834 0.460 0.549 0.723 0.611 0.824 

Fluoreni 0.002 0.006 0.058 0.278 0.013 0.006 0.021 0.073 

Fenantreni 0.052 0.003 0.002 0.178 0.002 0.072 0.002 0.002 

Antarceni 0.040 0.001 0.003 0.096 0.001 0.002 0.002 0.001 

Pireni 0.013 0.003 0.009 0.042 0.002 0.002 0.004 0.001 

Benzo [a] antraceni 0.003 0.009 0.000 0.000 0.004 0.002 0.000 0.000 

Krizeni 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

Benzo [b] fluorantreni 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Benzo [k] fluorantreni 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 

Benzo [a] pireni 0.015 0.000 0.000 0.003 0.000 0.028 0.000 0.011 

Dibenzo [a,h] antraceni 0.004 0.000 0.002 0.000 0.000 0.120 0.000 0.000 

Indeo [1,2,3,-cd] pireni 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Benzo [g,h,i] Perileni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Vlera totale e PAH-ve në kampionet e ujit për secilin stacion është dhënë në  figurën 9.19. 

 

 Figura 9.19: Totali i PAH-ve në kampionet e ujit në lagunën e Karavastasë 

 

Stacionet W2 dhe W8 kanë nivelin maksimal me 1.2 µg/L. Ndërkohë, që niveli minimal është 

gjetur në stacionin W7, ku përqendrimi i PAH-ve është 0.1 µg/L. Vlera totale  e PAH-ve në 

kampionet e sedimenteve është dhënë në  figurën 9.20. 
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 Figura 9.20: Totali i PAH-ve në kampionet e sedimentit në lagunën e Karavastasë 

 

Niveli maksimal i përmbatjes së PAH-ve në kampionet e sedimentit ndeshet në stacionin S4 

me 1.03 ng/g dhe vlera minimale e përmbajtjes së tyre ndeshet në stacionet S1 dhe S9 me 0.13 

ng/g. Prania e këtyre ndotësave organik u vu re në të gjithë kampionet e analizuar. 

Shpërndarja e PAH-ve në kampionet e ujit dhe sedimentit të lagunës është dhënë në figurën 

9.21 dhe në  figurën 9.22, respektivisht.  

 

 

 Figura 9.21: Shpërndarja e PAH-ve në kampionet e ujit në lagunën eKaravastasë 

 

Origjina e tyre e njëjtë në lagunë manifestohet në një shpërndarje të njëjtë të PAH-ve, për të 

gjithë kampionet e ujit dhe sedimentit të analizuara.  
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 Figura 9.22: Shpërndarja e PAH-ve në kampionet e sedimentit në lagunën e Karavastasë 

 

Profili i PAH-ve në kampionet e ujit (shprehur në µg/L) dhe ato të sedimentit të lagunës jepen 

në  figurën 9.23 dhe  figurën 9.24, respektivisht. 

Tabela 9.15: Vlerat mesatare e PAH-ve në mostrat e ujit (të shprehura në µg/L) 

PAH VLERA MESATARE 

Acenaftaleni 0.690 

Fluoreni 0.084 

Fenantreni 0.006 

Antarceni 0.006 

Pireni 0.061 

Benzo [a] antraceni 0.050 

Krizeni 0 

Benzo [b] fluorantreni 0 

Benzo [k] fluorantreni 0.0003 

Benzo [a] pireni 0.0053 

Dibenzo [a,h] antraceni 0.0153 

Indeo [1,2,3,-cd] pireni 0 

Benzo [g,h,i] Perileni 0 
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Tabela 9.16: Vlerat mesatare e PAH-ve në mostrat e sedimentit (të shprehura në µg/g) 

 

PAH VLERA MESATARE 

Acenaftaleni 0.57 

Fluoreni 0.06 

Fenantreni 0.04 

Antarceni 0.02 

Pireni 0.01 

Benzo [a] antraceni 0.002 

Krizeni 0.001 

Benzo [b] fluorantreni 0 

Benzo [k] fluorantreni 0.0004 

Benzo [a] pireni 0.007 

Dibenzo [a,h] antraceni 0.017 

Indeo [1,2,3,-cd] pireni 0 

Benzo [g,h,i] Perileni 0 

 

 

  Figura 9.23: Profili i PAH-ve në kampionet e ujit në lagunën eKaravastasë 

 

Profili është i përbërë nga: Acenaftelen >> Fluoren > Piren > Benzo[a]Antracen. PAH-t e tjera 

nuk janë detektuar dhe ka të ngjarë që përqendrimi i tyre te jetë poshtë nivelit të detektimit të 

teknikës GC/FID. Burimet kryesore të PAH-ve në lagunë janë industria e naftës afër zonës, 

ujrat urbane, transporti automobilistik dhe detar, si dhe varkat e vogla me motor që përdoren 

për peshkim brënda në lagunën  e Karavastasë. 
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  Figura 9.24: Profili i PAH-ve në kampionet e sedimentit në lagunën e Karavastasë 
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Kapitulli 10 

MODELIMI I SHPËRNDARJES SË NDOTJES NË LAGUNËN E 

KARAVASTASË 

 

10.1.  Modelimi i shpërndarjes së ndotjes organike (Pesticide dhe PCB-ve) 

duke përdorur modelin numerik Mike  ECOLab 
 

MikeECOLab është një program numerik i avancuar për të kryer modelimin ekologjik 2D (2 

përmasor) dhe 3D (3 përmasor) të ekosistemeve. Mike 21/3 ECO Lab mund të aplikohet lehtë 

në studimet mjedisore të cilësisë së ujit në zonat bregdetare, në grykëderdhje të gjëra lumore 

dhe liqene. Mike 21 ECO Lab është në gjëndje të simulojë shpërndarjen hapsinore të 

ndryshorëve gjëndjes dhe përqendrimit në fushën 2D dhe 3D, bazuar në procese të tilla, si: 

 

10. Transorti advektiv 

11. Proceset e transformimit biologjik, fizik dhe kimik 

12. Vertikalizim 

 

Në fakt ky program jep mundësinë për të përshkruar ndryshorët e gjëndjes, të cilët janë të 

lidhur me bregun, sipërfaqen e ujrave sedimentin, ose mund të gjënden në të gjithë kolonën e 

ujit. ECO Lab jep një rrugë të thjeshtë për të hyrë dhe për të përdorur shprehjet e proceseve 

biologjike, kimike dhe të vertikalizimit. Përdoruesi i këtij programi ka mundësi për të parë, 

modifikuar ose kirjuar formulime të këtyre proceseve dhe për të futur dhe simuluar ndryshorët 

e gjëndjes. Prandaj, në këtë mënyrë përdoruesit i jepet një mundësi për krijuar koncepte 

modelimi tërësisht të reja, që përmban relacionet e rastësishme, e të nevojshme për të 

përshkruar fenomenet specifike në shqyrtim. 

 

 
 

           Figura 10.1: Instalimi i modelit Mike ECO Lab për modelimin  
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10.2.  Fusha e aplikimit të Mike& Mike 3 ECO Lab 
 

Ky program simulimi numerik mund të aplikohet në tre drejtime kyresore: 

 

 Vlerësimi i impaktit mjedisor (IEA): Vlerësimi i impaktit në mjedise ujore 

shkaktuar nga ndryshime antropogjenike. 

 Mbikëqyrje dhe parashikime: Sisteme të tilla mund të parashikojnë parametrat e 

cilësisë së ujit në situata aktuale dhe deri në 5 ditë më pas. 

 Kërkime shkencore. 

 

Situatat specifike në të cilat mund të aplikohet moduli MIKE 21/3 ECO Lab janë: 

 

1. Vlerësimi i impaktit mjedisor (EIA), mund të kryhet në këto aspekte: 

 

 Mund të vlerësohet ndikimi në cilësinë e ujit nga efluentët ndotës të shkarkuar në 

mjedis, në pozicione të ndryshme hapsinore, qoftë burime pikësore, qoftë burime 

difuzive dhe rrezikun e këtyre ndotësve. Për shembull,  mund të bëhet vlerësimi i 

ndikimit në përqendrimin e oksigjenit të tretur në ujë nga ndyrshimi i nivelit të 

shkarkimeve të nutrientëve. Ky fakt mund të përfocojë funksionimin e impjanteve të 

trajtimit të ujrave të ndotur, industrinë e akuakulturës, ose të tjera industrive të reja në 

zhvillim. Gjithashtu, me anë të këtij programi është e mundur të simulohet 

rrezikshmëria e shumë ndryshorëve, si p.sh; bakteriet fekale, BOD dhe Ksenobiotikët 

të shkarkuar në mjedise ujore. 

 

 Një vlerësim tjetër që mund të realiozhet me anë të këtij programi është impakti mbi 

florën dhe faunën shkaktuar nga operacionet e gërryrjes (me anë të rrjetave fundore), 

ku materiali i gërryer shpërndahet si një shtëllungë (plume) sedimentesh. Shpesh, hijet 

e krijuar nga shtëllungat e sedimentit mund të kenë ndikim në vegjetacionin e bentosit, 

i cili është i varur shumë nga rrezatimi diellor. 

 

Po ashtu, ky model numerik jep mundësi për të vlerësuar impaktin në mjediset ujore të 

shkaktuara nga konstruksionet e ndërtimit dhe inxhinierike, si p.sh; 

 

 Ndryshimet në batimetri 

 Devijimet ujore nga një zonë në tjetrën 

 Ndryshimet e regjimit ujor në basene të 

shkaktuar nga prania e imjanteve energjitike. 

 

2. Mbikëqyrja dhe parashikimi, mund të 

kryhet në këto aspekte: 

 

 Ky program numerik mund të përdoret për të 

studiuar cilësinë e ujrave të plazheve duke parashikuar ndryshorët e gjëndjes, si p.sh; 

bakteriet koliforme, temperatura, numrin e kandilëve të detit dhe algave toksike (p.sh; 

algat blu-të gjelbërta) në zonën bregdetare. 

 

 Sistemet e parashikimit, me të cilët është i 

pajisur ky program numerik, janë të ndërtuar për t’u dhënë mundësi vendim-marrësve 

për të analizuar dhe ndërmarrë vendime mbi situatën aktuale mjedisore. Zakonisht, 
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parametrat e prognozës (parashikimit) janë ato parametra të konsiderura të 

rëndësishëm për vlerësimin e shëndëtshmërisë së mjedisit, si p.sh; oksigjeni i tretur. 

 

 Sistemet e parashikimit, me të cilët është 

pajisur ky model numerik janë ndërtuar në përshtatshmëri ne industrinë e 

akuakulturës, të cilët mund të parashikojnë parametrat e rëndësishëm për menaxhimin 

e produktit. Kështu që, në këtë rast për të bërë parashkimin do të përzgjidhen  

ndryshorët që kanë më shumë rëndësi  për shpejtësinë e rritjes së gjallesave, ose për të 

mbajtur rendimentin e prodhimit. Gjithashtu, në disa raste parametra të prognozës 

mund të jenë vetë produktet, p.sh; midhjet.    

 

3. Kërkimi shkencorë,  mund të kryhet në këto 

aspekte: 

 

 Programi numerik mund të përdoret për të 

analizuar ekosistemet. Duke shfrytëzuar atë mund të testohen hipoteza e teori të 

ndryshme, që ndihmojnë shkencëtarët për të kuptuar dhe hartuar lidhjet e rastësishme 

në një ekosistem specifikë. Si shembuj mund të përmendim hetimin e lidhjes midis 

transportit të llumit dhe "mundësisë" për t'u zhvilluar jeta biologjike, ose modelimi i 

bashkëveprimit midis nutrientëve që përmbahen në sediment  dhe nutrientëve në fazë 

ujore. Një qëllim tjetër përdorimi i këtij programi është hetimi i ndikimit mbi bentos të 

ksenobiotikëve që ndodhen në ujë.  

 

 Programi mund të mundësojë vlerësimin e 

efekteve mbi mjediset ujore të shkaktuar nga ndryshimet natyrale që ndodhin për një 

periudhë të gjatë kohore, p.sh; efekti i ndryshimeve globale mbi kushtet klimaterike. 

Po ashtu, mund të vlerësohet edhe gjëndja natyrore e ekosistemeve jashtë influencës 

humane. 

 

 ECO Lab është një paketë që mund të bëjë 

modelimin e cilësisë së ujit, në lidhje me ndryshorët e gjëndjes, e më tej kjo paketë 

simulimi mund të simulojë fenomene të tjera që përshkruhen me anë të një ekuacioni 

të thjeshtë diferencial, p.sh; modeli mund të përshkruaj zhvillimin e e akullit në ujrat 

sipërfaqësor. 

 

 

10.3. Yndyrnat dhe sjellja e pesticideve në mjedis 

 
Shumë procese janë të përfshira në shpërndarjen e pesticideve në mjedis. Sapo ato aplikohen 

në mjedis, pesticidet transportohen në natyrë me anë të proceseve të transferimit ndërfazor. 

Këto procese janë të karakterizuara nga molekula pesticidesh të mbetura të paprekura. Ato 

përfshijnë përthithjen dhe sedimentimin, lëvizjen e grimcave të tokës gjatë rrjedhave ujore, 

kalimin në ajër me anë të avullimit, kalimin në thellësi të tokës me anë të kullimit. Në 

proceset e transformimit, të cilët ndryshojnë strukturat kimike të këtyre komponimeve, 

përfshihen proceset kimike ose fotokimike dhe biologjike që zhillohen në mikroorganizma të 

ndryshëm. Në përgjithësi, proceset kimike ndodhin në ujë, tokë ose atmosferë dhe bazohen në 

disa reaksione: reduktimi, oksidimi, hidrolize dhe fotolize, figura 10.2. Sipas Allarad dhe 

Neilson (2008), në studimin e pesticideve duhet të merret parasysh roli plotësues i proceseve 

biotike dhe abiotike të degradimit. Edhe pse reaksionet abiotike mund të jenë hapi i parë në 

degradimin e një molekule organike, produktet e transformimit mund të jenë resistent ndaj 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

97 
 

ndryshimeve kimike të mëtejshme. Kështu që, fati i tyre përfundimtar është i varur në 

reagimet mikrobiale. 

 

            Figura 10.2: Proceset e eleminimit të pesticideve në sipërfaqen eujit 

 

Fati dhe sjellja e pesticideve në mjedis varet vetitë kimike dhe vetitë fizike të tyre dhe nga 

natyra e mjedisit, në të cilin pesticidi është i shpërndarë. Ndryshimet kryesore midis sjelljes së 

substancave kimike organike në mjedis, janë atribut i vetive fizike dhe kimike të tyre. Vetitë 

kryesore karakteristike janë: tretshmëria në ujë, presioni avullit, konstante e Henry-it në 

presione të ulëta, koeficentët ndarjes midis fazave ajër-ujë dhe lëndë organike në tokë dhe 

ndjeshmëria ndaj reaksioneve të degradimit ose të transformimit. 

 

 Koeficenti i ndarjes në mes ujit dheo ktanol (koeficenti i ndarjes ujë-oktanol), përdoret 

shpesh për të vlerësuar koeficentin e ngjashëm të ndarjes ujë-substancë organike në tokë 

(Schwarzenbach et al, 2003). Më poshtë jepet një përmbledhje e konstanteve të ekuilibrave 

më të rëndësishëm të përdorur për vlerësimin e fatit dhe sjelljes së substancave kimike në 

mjedis  (Mackay et al, 2006;. Dunnivant dhe Anders; 2006; Clark 1994). 

 

 Tretshmëria në ujë: Përcakton tretshmërinë e një substance kimike në ujë, në prani të një 

faze të pastër organike, të ngurtë ose të lëngët, në gjëndje ekuilibri. Substancat kimike, të cilat 

kanë tretshmëri të lartë do të qëndrojnë në fazën ujore dhe nuk do të përthithen nga faza e 

pastër organike. 

 

 Koeficenti i ndarjes: Ky parametër është një indikator i fatit të një substance kimike në 

mjedis, përderisa ai jep një ide të përgjithshme se si një specie kimike do të shpërndahet midis 

fazave të ndryshme (gaze, ujore dhe të ngurtë) në mjedis. 

 

 Koeficenti i ndajres Oktanol/ujë; (KOU), përcaktohet nga raporti i përqendrimit të 

substancës kimike në Oktanol me përqendrimin po kësaj substance në ujë. Shpesh ky 

koeficent shprehet edhe me Log Kou dhe vlerat e tij shtrihen në intervalin nga -3 në 7. Kou  

përdoret në analizat korrelative për të përshkruar kalimin (shpërndarjen) e një substance 

kimike (organike) nga uji tek lipidet që përmbahen në peshq dhe të tjerë organizma,ose 

substanca organike natyrore, siç janë për shembull: materialet huminike.  

 

Gjithashtu, ai përdoret për të korreluar të dhënat e toksicitetit për shumë nga substancat 

kimike. Kou, jep një tablo të rëndësishme për vetitë hidrofobe dhe lipofile të substancave 
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kimike, meqenëse oktanoli është përdorur shpesh si material zëvendësues për materien 

organike dhe lipidet në mjedis. 

 

 Koeficenti i përthithjes (KD): është koeficenti i shpërndarjes sediment-ujë dhe grimca të 

ngurta-ujë. Ai shpreh sasinë e ndotësit adsorbohet në fazën e ngurtë. 

 

 Koeficenti i ndarjes lëndë organike-ujë(KOC): është “çelësi” për vlerësimin koeficentëve 

të ndarjes grimca të ngurta-ujë dhe sediment-ujë, për shumë nga komponimet kimike. Kështu 

që, KOC është një parametër i rëndësishëm për përshkrimin potencialit për të lëvizur, ose 

lëvizshmërinë e pesticideve në grimca të ngurta, sediment dhe ujra nëntokësore.  

 

 Presioni i avujve: përfaqëson presionin që një substancë kimike në fazë të gaztë fazën e 

lëngët të saj në një temperaturë të dhënë. Pesticidet me presione avulli të lartë mund të bëhen 

problematike në mjedis, sepse avullojnë dhe shpërndahen në një largësi të madhe nga vendi i 

origjinës. 

 

 Kostantja e ligjit të Henrit (KH): është raporti i presioni i avujve të një substance kimike 

në një sistem në gjëndje ekuilibri, me tretshmërinë në ujë të po asaj substance, në  një 

temperaturë të dhënë. KH është një parametër i rëndësishëm në kiminë e mjedisit, mbase edhe 

më i rëndësishëm se presioni i avujve, për vlerësimin e avullueshmërisë së ndotësve nga 

sipërfaqet ujore. Konstantja e ligjit të Henrit përdoret për të përshkruar shpërndarjen në 

ekuilibër të një ndotësi midis fazës së lëngët dhe fazës së gaztë. Si rrjedhojë e ndryshimeve të 

vazhdueshme të njësive të presionit, unifikimi i tyre nuk është arritur dhe në literaturë  

ndeshen edhe njësi të tjera si, atm-L/mol, ose Pa.m
3
/mol…etj. 

 

 

10.4. Proceset e transferimeve fazore 
 

Proceset e transferimeve fazore, ose siç njihen ndryshe edhe proceset e transportit ndërfazor 

përfshijnë lëvizjen e pesticideve nga një matricë mjedisore në tjetrën. Proceset e rëndësishme 

që ndodhin në sipërfaqet e mjediseve ujore përfshijnë transferimin ujë-grimca të ngurta 

(Sorbimin), transferimin ujë-biotë (Bioakumulimin) dhe transerimin ujë-ajër (avullimin nga 

sipërfaqet ujore). Megjithëse, lëvizja fizike e substancave kimike është e përfshirë në këto 

procese, këto transferime nuk duhen ngatërruar me proceset e transportit. Proceset e 

transferimit janë të rëndësishme në nivelin e distancave molekulare. Menjëherë, sa substanca 

oganike kalon përmes kufijve mjedisor të një kopartimenti, ajo mund të transportohet në një 

distancë shumë të madhe. Proceset e transferimit fazor të sorbimit (përthithjes) dhe avullimit, 

kontrollojnë transportin e përgjithshëm të shumë pesticideve në sipërfaqen e ujit (Larsen et 

al., 1997). 

 

 

10.5.   Modeli Mike-ECOLab për shpërndarjen e pesticideve në lagunat   

           bregdetare 
 

Zonat rreth lagunave bregdetare janë shpesh të ekspozuara ndaj veprimtarive agrokulturale. 

Problemi është që pesticidet janë përdorur për të rritur prodhimet bujqësore. Ujitja dhe kullimi 

i fushave i transporton këta kontaminues në laguna, ku mund të kontaminojnë ushqimet e 

detit. Nutrientët që vijnë nga fertilizuesit e ndryshëm të përdorur për të pasuruar tokat 

bujqësore, kanë efekt negativ (dëmtues) mbi cilësinë e ujit të lagunave. Për përqendrime të 

mëdha nutrientëve mund të shkaktohet eutrofizimi i lagunave. Pesticidet janë substanca 
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toksike dhe pëqendrimi i lejuar i tyre në trupat ujorë, ku është aplikuar kultivimi i produkteve 

të detit është  shumë i ulët. Një nga qëllimet e kërkimi është investigimi se si mund të 

shpërndahen pesticidet në lagunën e Karavastasë dhe si rrjedhojë të shihet mundësia për ta 

mbajtur nivelin e pëqendrimit të këtyre substancave poshtë vlerave të lejueshme. 

 

Pjesa tjetër e kërkimit duhet t'i japë përgjigje pyetjes: "si janë të shpëndarë në lagunën e 

Karavastasë, pesticidet sipas sasive nga zonat përreth lagunës?". Kjo pyetje është e 

rëndësishme pë të zbuluar sasinë e pesticideve në hapësirë dhe kohë dhe më pas për të gjetur 

menaxhimin më të përshtatshëm. Modelimi numerik, së bashku me disa matje, janë pëdorur 

për këtë qëllim. Një nga modelet më të përshtatshme për të simuluar këtë dukuri është Mike 

ECO Lab. 

 

 

10.6. Ekuacionet e modelimit  
 

10.6.1. Ndryshorët fiks të gjendjes 
 

Ndryshorët fiks të gjëndjes janë ndryshorët e gjëndjes që nuk lëvizin, p.sh; ata kanë një 

pozicion fiks hapsinorë. Të tillë ndryshorë janë ata të vegjetacionit bentik, ose ndryshorë të 

sedimentit. Proceset e transformimit biologjik dhe kimik përshkruhet nga një ekuacion i 

thjeshtë diferencial, i quajtur ekuacioni "Pc", i cili ndikohet nga ndryshorët e gjëndjes të një 

ekosistemi. Ky ekuacion është specifik, për secilin nga ndryshorët e gjëndjes. Gjithashtu, 

sistemi i ekuacioneve që përftohet për çdo ndryshorë, quhet edhe sistemi i ekuacioneve ECO 

Lab. 

 

                                        (10.1)

  

ku: “c” është përqenrimi i ndryshorit të gjëndjes; “n” është numri i proceseve të përfshira në 

një ndryshorë specifik të gjëndjes; proces një shprehje specifike, i cili përmban argumente të 

tilla, si: funksione matematikore, vektorë forcash, numra, konstante dhe ndryshorë të gjëndjes. 

Në qoftë se një proces ndikon në më shumë se një ndryshorë gjëndjeje, ose ndryshorët e 

gjëndjes ndikojnë tek njëri-tjetri, grupi i ekuacioneve të thjeshta diferenciale mund të 

ndërthuren. Termat e këtyre ekuacioneve ndahen nga operator matematikor  +; -; *; /, por 

sintaksa e kësaj pakete numerike suporton të tjera shprehje, si p.sh; "Në qoftëse .... atëherë..." 

( IF....THEN ELSE......). Në përgjithësi proceset përshkruajnë shpejtësinë me të cilën diçka 

ndryshon. Në këtë konteks, konstantet janë vlera të pandryshueshme në kohë dhe forcat janë 

vlera që ndryshojnë në lidhje me kohën. Është shumë e rëndësishme  të specifikohen proceset 

që ndodhin në një zonë të caktuar në kolonën e ujit. Një rast i tillë, specifikimi është procesi i 

"shkëmbimit me atmosferën", i cili ndodh vetëm në sipërfaqen e ujit. 

 

 

10.6.2.  Ndryshorët advektiv të gjëndjes 

 
Dinamika e ndryshorëve advektiv të gjëndjes në ECO Lab mund të shprehen me anë të 

ekuacioneve të transportit,  të cilët kanë karakter jo-konservativ dhe mund të shkruhen në 

trajtën e mëposhtme: 
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(10.2) 

 

  

ku: “c” është përqendrimi i një ndryshori të gjëndjes; u, v dhe w, janë komponentët e 

shpejtësisë së rrjedhjes; Dx; Dy; Dz janë koefiçentët e dispersionit; “Sc” burimet dhe gropat 

(fundosjet batimetrike); Pc janë proceset ECO Lab. Një trajtë tjetër e paraqitjes së ekuacionit 

të transportit jepet më poshtë: 

 

                                                   (10.3) 

 

ku: termi “ADc” përfaqëson shpejtësinë e ndryshimit të përqendrimit, si pasojë e adveksionit 

(transportit bazuar në hidrodinamikë) dhe dispersioni (i cili përfshin burimet dhe fundosjet 

batmetrike). Termi “ADc” është në varësi të ndarjes (diskretimit) dhe përcaktohet me anën e 

teknikave të vëllimeve të fundëm në Mike 21 ECO Lab. Ndryshorët e gjëndjes mund të 

kopulohen në mënyrë lineare dhe jolineare, duke përdorur burimet e proceseve “Pc” në ECO 

Lab. Termi “Pc” përfaqëson shpejtësinë e ndryshimit,  për shkak të proceseve të ECO Lab (si 

një ndryshor fiks gjëndjeje). Termi “Pc” është një ndryshorë i pavarur i diskrecionit 

horizontal. Për zgjidhjen e ekuacionit numerik ECO Lab bën integrimin në lidhje me kohën 

mbi ekuacionet e transportit, i ndjekur më pas nga përcaktimi i përqëndrimeve. Zgjidhje të 

përafërta të këtij ekuacioni numerik merren duke trajtuar termin e adveksion-dispersioni si një 

konstante në çdo hap të integrimit në kohë. Sistemi i ekuacioneve diferenciale të thjeshta, që 

përkufizohen në ECO Lab, mund të zgjidhet duke integruar shpejtësinë e ndryshimit si 

rrjedhojë e të dy proceseve: proceseve të ECO Lab-it në vetvete; proceseve të adveksion-

dispersionit. 

 

                       (10.4)     

 

Në mënyrë të përafërt kontributi i adveksion-dispersioni mund të përcaktohet me anë të 

ekuacionit të mëposhtëm: 

 

                                  (10.5) 

 

Përqendrimi i ndërmjetëm c
*
 gjëndet duke integruar ndryshorët  e gjëndjes në lidhje me kohën 

, duke përdorur modulin AD.Në ECO Lab,  integrimi në lidhje me kohën mund të kryhet 

me metoda të ndryshme numerike: 

 

 Euler 

 RK 4 

 RKQC 

 

Zgjidhja numerike e përftuar nga ekuacioni i mësipërm është e diskretuar në një rrjetë 

llogaritëse, e cila është e zakonshme në modelet hidraulike. 
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10.6.3. Tipet e proceseve 
 

Tipet e proceseve në ECO Lab janë dy: 

 

 Transformimi 

 Vertikalizimi 

 

 Transformimi: Proceset e "transformimit" është një transformim i hapur i ndryshorëve të 

gjëndjes pa vepruar (pa patur shkëmbim të ndryshorëve) me pikat e tjera fqinje. Të tilla 

mund të jenë: reaksionet kimike dhe proceset e degradimit. 

 

 Vertikalizimi: Proceset e "vertikalizimit" janë procese me lëvizje vertikale. Ky proces 

transporton ndryshorët e gjëndjes vertikalisht përgjatë ujrave bregdetare. Në mënyrë 

skematike procesi i "vertikalizimit" jepet në figurën 10.3. 

 

 
 

 Figura 10.3: Skema e ilustrimit të proceseve të fudërrimit 

 

Për të përshkruar "ndryshimin e përqendrimit" shkaktuar nga transporti nga një celulë në 

shqyrtim në një celulë poshtë saj  [mg/l/d] mund të përdoret shprehja analitike e mëposhtme: 

 

                        (10.6) 

 

Shenja para procesit të vertikalizimit në ekuacionin diferencial duhet specifikuar negative, që 

të trasportohen në mënyrë korrekte ndryshorët e gjëndjes poshtë në kolonën e ujit. 

 

Zgjidhja numerike e ndryshorëve të gjëndjes i dhënë nga procesi  i "vertikalizimit", është i 

ndryshëm nga ai që do të jepej në qoftë se do të ishte proces "transformimi". Zgjidhja 

numerike e ndryshorëve të gjëndjes me një proces "vertikalizim", në një sistem shumë-

shtresorë, merr në konsideratë kontributin e ndryshorëve të gjëndjes të marrë nga shtresa e 
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sipërme dhe kontributin e shtresave të tjera, të cilat mund të kenë trashësi të ndryshme. Gjatë 

llogaritjeve, ECO Lab zëvendëson shprehjen e procesit të vertikalizimit në ekucionin 

diferencial, me shprehjen e mëposhtëme: 

 

                      (10.7) 

 

ku: vertikalizim- është një shprehje e përdorur për "shkallën e ndryshimit" të ndyrshorëve të 

gjëndjes në lidhje me përqëndimin në një shtresë të dhënë, shkaktuar nga procesi i 

vertikalizimit duke transportuar substancën nga shtresa e dhënë në shtresën poshtë saj; dz- 

trashësia e shtresës (në metra); n- numri i shtresës. 

 

 

10.7. Përllogaritja e sasisë së dritës në një sistem shumë-shtresor 
 

Depërtimi i dritë në një kolonë uji është shumë i rëndësishëm në studimet ku përdoret ECO 

Lab, duke përfshirë prodhimin primar. Sasia e dritës llogaritet me anë të ligjit Lambert-Beer-

it. Në një sistem, shprehja  Lambert-Beer duhet llogaritur për çdo shtresë. Kështu që, shprehja 

Lambert-Beer si argument duhet të përdori rezultatet e tij për shtresën e mësipërme. Ky 

veprim është i lehtë në ECO Lab, sepse funksionet ndërtuese janë disponibël. Kështu që, sasia 

e dritës mund të vlerësohet saktë, duke u bazuar në ekuacionin e Lambert-Beer: 

 

                                  (10.8) 

 

ku: In- drita e arritshme nga prodhuesit primarë në një shtresë të dhënë; In-1- ndriçimi në 

shtresën e sipërme; εn- koeficenti i shuarjes; dzn- trashësia e shtresën 

 

Në variantin e reduktuar të modelit, të dhënat që duhen futur në EcoLab janë të dhëna 

meteorologjike (mesatare mujore të temperaturës dhe shpejtësisë së erës), batimetria e 

lagunës, rrymat dhe karakteristikat e pesticideve (përqendrimi). Përfundimi i modelit është 

përqendrimi i pesticideve. 

 

Komponentja e pesticideve përfshin përgjigjen e Eco Lab-it, ndaj fluksit sipërfaqësor dhe 

fluksit vertikal brënda dhe jashtë zonës fillestare të pesitcideve. Ku merren në konsideratë mbi 

dhjetë pesticide, modeli  mund të kryej simulimin në mënyrë të vazhdueshme të tyre, si dhe të 

metabolitëve që rrjedhin prej tyre. 
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10.8. Procedura e punës së ECO Lab 

 

Normlisht, puna në ECOLab, konsiston në detyrat e ilustruar në figurën 10.4: 

 

 

 
 

             Figura 10.4: Diagrama e punës në ECO Lab 

 

Siç tregon edhe diagram e mësipërme, mënyrat për të arritur zgjidhjen e një projekti mund të 

jenë të ndryshme. Disa prej detyrave janë të detyrueshme, siç janë: 

 

 Analizat e projektit: përkufizojnë dhe limitojnë modelin ECO Lab 

 Mbledhja e të dhënave 

 Ndërtimi dhe vënia në punë (run-imi) i modelit 

 Kalibrimi  

 Zgjidhja: Duke ekzekutuar similumet e prodhuara dhe rezultatet konkrete.  

 

Përzgjedhja e një projekti është bazuar mbi formatet bazë të ECO Lab-it dhe për problemin e 

shpërndarjes së ndotjes organike (pesticideve) në lagunën e Karavastasë përzgjidhet opisoni 

"Ksenobiotikët". Termi "Ksenobiotikë" përdoret për të gjitha substancat që janë prodhuar nga 

njeriu. 
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Figura 10.5: Përzgjedhja e formatit bazë të modelimit nën opsionin "Ksenobiotikët" 

 

Detyrat e tjera në projektin e nisur janë jo të detyrueshme, pra, opsionale dhe varen nga 

zgjidhja e modeluesit: do të krijoj një format personal në ECO Lab ose do të përdori një të 

tillë të paracaktuar. Në disa raste formati i paracaktuar, që mbulon një problem specifik nuk 

eksiston. Kështu që, duhet të zhvillohet një format i ri në ECO Lab. Në qoftë se, modeluesi 

zgjedh për të krijuar një format të vetin personal në ECO Lab, projekti do të përfshij detyrat e 

mëposhtme: 

 

 Zhvillimi i hipoteza / teorisë: Studimi i literaturës dhe formulimi i ekuacioneve. 

 Implementimi i teorisë brënda formatit të ECO Lab-it duke përdorur komandën 

“ECO Lab Editor”. 

 

 

   Figura 10.6: Programimi i forcave në  ECO Lab 
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Figura 10.7: Përkufizimi i modelit "Ksenobiotikët" 

 

 

10.9. Të dhënat hyrëse (input-i) të modelit 
 

Modelimi në ECO Lab kërkon të dhëna për t’u futur në model. Disa parametra  mund të 

maten dhe disa janë parametra të kalibrimit. 

 

Të dhënat e mëposhtme duhet të specifikohen në ndërtimin e një modeli: 

 

 Rrjeta kompjuterike, e cila përmban të dhënat batimetrike 

 Hapat e kohës dhe periudhën e simulimit 

 Të dhënat kufitare hidrodinamike: kripshmëria, temperatura, niveli i ujit dhe 

shpejtësitë e rrymave 

 Forcat hidrodinamike, p.sh: era, temperatura e ajrit dhe koeficenti i pastërtisë. 

 Burimet hidrodinamike, shkalla e shkarkimeve. 

 Formati ECO Lab 

 Të dhënat kufitare ECO Lab: përqendrimet në kufinjtë e ndryshorëve ECO Lab të 

gjëndjes advektive  

 Forcat ECO Lab, varen nga përmbatja e formatit ECO Lab, p.sh: rrezatimi diellor. 

 Konstantet ECO Lab, varen nga përmbatja e formatit ECO Lab. Ka shumë parametra 

në ndërtimin e një projekti ECO Lab, disa nuk mund të ndryshohen dhe të tjerë  janë 

parametra të kalibrimit dhe shpesh mund të ndryshohen. 

 Ngarkimet e ECO Lab-it: Përqendrimet dhe reshjet tek ndryshorët ECO Lab të 

gjëndjes advektive. 

 Kushtet fillestare për ndryshorët e gjëndjes ECO Lab. 

 

Editor-i i formatit ECO Lab është një mjet efiçent për të formuluar modele të reja ekologjike 

në formatet ECO Lab, të cilët duhen specifikuar sitë dhënat hyrëse (input) në  Mike ECO Lab. 
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10.10. Produkti  (output-i) i modelit 
 

Pasi modeli është ndërtuar, tek ai mund të kryhet simulim. Ky simulim do të prodhojë të 

dhëna numerrike, të cilat përfshijnë të dhëna përcaktuese të ndryshorëve të gjëndjes të 

përkufizuar në formatin ECO Lab. Ndryshorët e gjëndjes mund të përcaktojnë si të dhëna 

output-i në formatin ECO Lab, siç janë proceset, ndryshorët ndihmës dhe produktin (output) e 

derivuar. Formati i skedareve për të dhënat dalëse në Mike ECO Lab, mund të specifikohet si 

seri kohore të pikave, vijave, sipërfaqeve dhe volumeve. 

 

Shpesh, modeli kalibrohet kundrejt të dhënave eksperimentale të përftuara. Këto matje mund 

të jenë të përftuara nga stacione kampionimi të ndryshme. Të tilla të dhëna janë shumë të 

rëndësishme për të dokumentuar kapacitetin dhe cilësinë e modelit. 
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 Figura 10.8: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Lindanit  në ujin e lagunës së 

                             Karavastasë 
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 Figura 10.9: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Lindanit  në sedimentin e lagunës së 

                            Karavastasë 
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 Figura 10.10: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Aldrinës në ujin e lagunës së 

                              Karavastasë 
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 Figura 10.11: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Aldrinës  në sedimentin e lagunës së  

                              Karavastasë 
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 Figura 10.12: Shpëndarja hapsinore e vlerave të 4-4' DDE  në ujin e lagunës së  

                               Karavastasë 
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 Figura 10.13: Shpëndarja hapsinore e vlerave të 4-4' DDE  në sedimentin e lagunës së 

                              Karavastasë 
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 Figura 10.14: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Delta-HCH  në ujin e lagunës së  

                              Karavastasë 
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 Figura 10.15: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Delta-HCH  në sedimentin e lagunës së 

                              Karavastasë 
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 Figura 10.16: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Heptaklorit në ujin e lagunës së 

                              Karavastasë 
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 Figura 10.17: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Heptaklorit në sedimentin e lagunës së  

                              Karavastasë 
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 Figura 10.18: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Mireksit në ujin e lagunës së   

                               Karavastasë 
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 Figura 10.19: Shpëndarja hapsinore e vlerave të Mireksit në sedimentin e lagunës së   

                              Karavastasë 
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KAPITULLI 11 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Përfundime 

 Paketa modeluese Mike ECO Lab mund të përdoret me sukses për të pasqyruar 

shpërndarjen e ndotjes organike (pesticide) në lagunën e Karavastasë. Gjithashtu, duhet 

thënë që modeli Mike është një nga të paktët modele, për të mos thënë  i vetmi, që ka të 

integruar paketën ECO Lab. 

 Për të përshkruar këtë shpërndarje nuk mund të gjendet një projekt i gatshëm, pasi një i 

tillë që të zgjidhë problemin e shpërndarjes së pesticideve në të gjithë trupat ujorë është 

praktikisht i pamundur. Shkak për këtë janë vështirësia dhe specifika e proceseve të 

degradimit dhe bioakumulimit të këtyre substancave në mjedise ujore. Shpesh, modele të 

gatshme ndërtohen në mënyrë të dedikuar për një trup ujorë të caktuar pasi janë studiuar 

mirë ekuilibrat mjedisorë dhe proceset e sipër përmendura. Të tilla modele janë tepër të 

kushtueshme. 

 Aplikimi i Mike ECO Lab me përkufizimin e modelit "Ksenobiotikët" rekomanduar nga 

ndërtuesit e tij, inxhinierët e Institutit Danez të Hidrologjisë (DHI, Danish Hydrological 

Institute), jep rezultate të kënaqëshme në trajtimin e këtij problemi. 

 Adaptimi i ekuacioneve që dejtojnë proceset e transportit me kushtet kufitare, ndryshorët 

fiks dhe advektivë të gjendjes në lagunën e Karavastasë, duke iu referuar të dhënave të 

përftuara nga matjet në terren dhe eksperimentale, sigurojnë përqasje të mirë të rezultateve 

të modelit me realitetin në lagunë.  

 Modeli i ndërtuar mund të aplikohet edhe për ndotësat e tjerë PAH, BTEX, pasi të jenë 

bërë ndryshimet e duhura. Përftimi i tablove të lëvizshme (animacione) është i mundur, por 

është e domosdoshme marrja e të dhënave në kohë reale (online), nëpërmjet sensorëve in-

situ, të instaluar në terren.  

 Prania e pesticideve klororganike në Lagunën e Karavastasë është rrjedhojë e përdorimeve 

të mëparëshme të tyre për qëllime bujqësore. Shpëlarja e tokave ka gjeneruar  prurje të reja 

të këtyre komponimeve në këtë ekosistem ujorë. 

 Nivelet e gjetura për pesticidet klorganike dhe PCB-të janë më të ulëta se vlerat e 

përqendrimeve të raportuara për këtë ekosistem në punime të mëparshme (Marku et al, 

2000). 

 Shpërndarja e pesticideve klororganike është e njëjtë për të gjithë stacionet e kampionimit, 

për shkak të origjinës së njëjtë të tyre në lagunë. 

 HCH-të janë gjetur në nivele më të larta se pesticidet e tjerë. Ky fakt, nuk mund të 

shpjegohet me argumentin e qëndrueshmërisë më të lartë të këtyre komponimeve krahasuar 

me komponimet e tjera, por me prurjet e vazhdueshme të tyre nga hapësirat bujqësore 

pranë lagunës.  

 DDT nuk është gjetur  në kampionet e ujit të lagunës, por janë gjetur vetëm metabotitët e 

tij, përkatësisht  DDD dhe DDE. Ky përfundim  është i  lidhur me përdorimet e mëparshme 

të DDT-së dhe proceset e degradimit të saj në mjediset ujore. 

 Aldrinat dhe Heptaklori, kryesisht janë gjetur në trajtën e metabolitëve respektivë. 
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 Nivelet e detektuaratë Mireksit, një pesticid i cili nuk është përdorur në Shqipëri deri në 

vitet 90’, tregon një lidhje të ngushtë midis lagunës dhe detit 

 Profili i PCB-ve markuese në kampionet e ujit është i ndërtuar vetëm nga PCB 28, i cili 

është një indikator i PCB-ve volatile. Kjo gjë sqaron dhe praninë e PCB-ve në lagunë dhe 

origjinën e tyre atmosferike. PCB 153 dhe 138 e gjetura në kanalin verior, tregojnë për 

praninë e burimeve pikësore të ndotjes nga tokat pranë lagunës dhe për rolin e detit 

Adriatik në lagunën e Karavastasë. 

 Prania e pesticideve klororganike dhe PCB-ve në sedimentet e lagunës së Karavastasë 

është evidente. 

 Nivelet e pesticideve klororganike të gjetura në sedimentet e lagunës ndikohen nga 

pozicioni i stacionit të kampionimit, impakti i prurjes së tyre nga toka dhe cikli i 

qarkullimit të ujit në lagunë. Shpërndarja e këtyre komponimeve është e njëjtë, për shkak të 

origjinës së njëjtë të tyre në lagunë. Cikli kohor i tyre është relativisht i gjatë,  për arsye se 

lëvizja e kufizuar drejt detit favorizon shpërndarje të njëjtë.  

 Përmbatja e HCH-ve në sedimente është gjetur në një nivel relativisht më të lartë sesa të 

tjerët. Niveli i gjetur për këto komponime është i krahasueshëm me nivelet e raportuar nga 

studimet e mëparshme.  

 Në sedimentet e lagunës, DDT dhe disa pesticide të tjerë nuk janë gjetur ose janë 

detektuar në nivele të ulëta, por metabolitët e tyre janë të pranishëm. 

 Profili i markuesve të PCB-ve në sedimente është si vijon: PCB 28 > PCB 138 > PCB 153. 

Ky fakt konfirmon origjinën atmosferike të këtyre komponimeve në ekosistem. 

 BTEX dhe PAH janë gjetur në të gjithë stacionet e kampionimit.  

 BTEX kanë një shpërndarje të njëjtë në të gjithë kampionet e ujit dhe sedimentit, për shkak 

të origjinës së tyre të njëjtë në lagunë. 

 Profili i BTEX-ve  në ujë dhe sediment është: Ksilen> Benzen > Toluen >MTBE >Etilbenzen > 

TBA. 

 PAH kanë një shpërndarje të njëjtë në të gjithë kampionet e ujit dhe sedimentit, për shkak 

të origjinës së tyre të njëjtë në lagunë. 

 Profili i PAH-ve në ujë dhe sediment është: Acenaftalen >> Fluoren > Piren > 

Benzo[a]antracen. PAH e tjera nuk janë detektuar, ose janë poshtë nivelit të detektimit të 

metodës GC-FID. 

 Niveli dhe shpërndarja e PAH-ve është e lidhur me shkarkimet industriale, transportin 

ujorë dhe automobilistik (përreth lagunës) dhe peshkimin në lagunë. Rol  të rëndësishëm në 

nivelin dhe shpërdarjen e PAH-ve në lagunën e Karavastasë luan ndikimi i detit Adriatik. 
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Rekomandime 

 Laguna e Karavastasë duhet të jetë pjesë e rrjetit të monitorimit të ujrave sipërfaqësore 

të vendit tonë për monitorimin e substancave të rrezikshme, pasi në këtë rrjetë janë të 

përfshirë vetëm pikat e nxehta mjedisore (hot-spot). Monitorimi i gjëndjes mejdisore 

për këto parametra duhet të jetë me një fekuencë relativisht të lartë dhe i shtrirë në 

kohë dhe hapësirë. 

 Menaxhimi i saj duhet të jetë racional, bazuar mbi implementimin e sistemit të 

menaxhimit të integruar mjedisor. Pra, masat nuk duhet të jenë të drejtuar vetëm tek 

menaxhimi i sistemit ujorë (lagunës), por në të gjithë zonën e influencës së këtij 

habitati natyror duke aplikuar politika të drejta sociale dhe ekonomike, si dhe 

sensibilizimin e popullatës të zonave përreth lagunës për ruajtjen dhe racionalizimin e 

benefiteve që vijnë nga ajo.  

 Invetarizimi i të gjithë kapaciteve që ka veprimtaria agrokulturale e zonës dhe aplikimi 

i kontrolluar në mjedis i substancave të rrezikshme, nëpërmjet çertifikimit të 

subjekteve që mund ta kryejnë këtë veprimtari.  

 Rekomandohet aplikimi i modeleve, si: Mike Eco Lab, që janë bazë për të mbajtur nën 

mbikqyrje gjëndjen mjedisore të lagunës, si dhe ngritja e një sistemi të paralajmërimit 

të hershëm (Early Warnning System), për dhënien e prognozave dhe parandalimin e 

situatave të emergjencës mjedisore. 

 Rekomandohet që modeli i aplikuar të rifreskohet me të dhëna të reja herë pas here, në 

qoftë se ka ndryshime të rëndësishme në sistem. Gjithashtu, ai duhet të optimizohet 

dhe të vlerësohet në rast se mbi të kyhen ndryshime.  
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Shtojcë: 
  

    Tabela 1: Vlerat e temperaturave dhe reshjeve në zonën e Karavastasë 

 

 

 Tabela 2: Të dhënat për erën e  zonës së  Karavastasë 

 

Drejtimi erës Shpejtësia e erës Rastisja në % Numri i ndeshjeve 

Veri 3.54 9.2 18 

Veri-lindje 4.15 23.5 4 

Lindje 3.33 10.3 21 

Jug-lindje 3.43 8.1 5 

Jug 4.42 23.2 18 

Jug-perëndim 3.01 6.7 5 

Perëndim 2.74 10.5 20 

Veri-perëndim 3.02 8.5 8 

 

 

Tabela 3: Të dhënat për temperaturën e ujit në lagunën e Karavastasë 

 

Param. Muaji Mes. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temp. mes. 

(
o
C) 

8.3 9.0 12.7 17.5 21.4 26.3 28.4 27.4 22.7 20.0 14.3 9.7 18.1 

Temp. maks. 

(
o
C) 

13.3 12.1 16.6 20.7 24.5 29.9 31.7 29.3 27.2 22.4 18.1 15.4 21.8 

Temp. min. 

(
o
C) 

4.0 5.0 8.1 14.9 17.9 20.7 24.6 25.0 18.3 14.4 10.5 4.0 14.0 

 

 

 

 

Muaji Temperatura maks. Temperatura mes. Temperatura Min. Reshjet 

Janar 10 7.4 4.6 17.26 

Shkurt 10 7.8 5.3 2.78 

Mars 11 7.2 3.8 1.6 

Prill 18.3 14.9 10.8 0.9 

Maj 20.4 17.5 14.3 0.0 

Qershor 28 24.2 20.2 0.0 

Korrik  27.6 24.8 21.8 0.0 

Gusht 37 30 25 0.0 

Shtator 26 23.5 20.5 14.68 

Tetor 22 18.4 14.9 9.36 

Nëntor 18 14.3 10.5 18.26 

Dhjetor 10.5 7.5 4.8 9.59 
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Figura 1: Kromatograma e analizës së kampionit të ujit të lagunës së Karavastasë, marrë në stacionin S1 të   kampionimit 
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Figura 2: Kromatograma e analizës së kampionit të ujit të lagunës së Karavastasë, marrë në stacionin S2 të kampionimit 
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Figura 3: Kromatograma e analizës së kampionit të ujit të lagunës së Karavastasë, marrë në stacionin S3 të kampionimit 



Modelimi i shpërndarjes së ndotjes në lagunën e Karavastasë 

 

130 
 

 

Figura 4: Kromatograma e analizës së kampionit të sedimentit të lagunës së Karavastasë, marrë në stacionin S1 të kampionimit 
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Figura 5: Kromatograma e analizës së kampionit të sedimentit  të lagunës së Karavastasë, marrë në stacionin S2 të kampionimit 
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Figura 6: Kromatograma e analizës së kampionit të sedimentit  të lagunës së Karavastasë, marrë në stacionin S3 të kampionim 


