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PPP Peshkim i paligjshëm, i parregulluar dhe i 

paraportuar 
PSIR Nxitësit-Trysnitë-Gjendja-Ndikimi-Përgjigja  
QA Sigurimi i cilësisë 
QC Kontrolli i cilësisë 

RAC/SPA Qendra e Aktivitetit Rajonal/Zonat Veçanërisht të 
Mbrojtura 

RAS Studim vlerësimi i shpejtë 
REMPEC Qendra Rajonale për Përgjigjen ndaj 

Emergjencave të Ndotjes Detare në Detin 
Mesdhe 

ROV Pajisje nënujore me komandim nga distanca 
SAC Komiteti Shkencor dhe Këshillimor 
SAF Formular për vlerësimin e stokut 
SAM Biomasa e popullatës riprodhuese 
SSB Biomasa e stokut riprodhues 
TP Tregues i përbashkët 
TRIX Indeksi ushqyes 
UNEP Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin 
UNESCO  Organizata e Kombeve të Bashkuara për Edukim, 

Shkencë dhe Kulturë 
WGBS Grupi i Punës për Detin e Zi 
WGSA Grupi i Punës për Vlerësimin e Popullatave 
XSA Programi XSA i analizës virtuale të popullatave 
ZEE Zonë Ekonomike Ekskluzive  
ZMD Zonë e Mbrojtur Detare 
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HYRJE

Shqipëria është Palë Kontraktuese në Konventën e 
Barcelonës dhe Protokollet e saj në kuadër të UNEP/MAP. 
UNEP/MAP është e angazhuar për të vënë në zbatim 
qasjen me bazë ekosistemi për të vlerësuar nivelin e 
statusit ekologjik të ujërave dhe brigjeve detare. Palët 
Kontraktuese në Konventën e Barcelonës (PK) kanë 
miratuar një Program të Integruar Monitorimi dhe Vlerësimi 
(IMAP), të mbështetur në njëmbëdhjetë objektiva 
ekologjikë (Vendimi IG.22/71), mbi bazën e të cilit vendet e 
Adriatikut do të duhet të rakordojnë programet e tyre 
kombëtare të monitorimit. Sidoqoftë, duhet të vihet në 
dukje se IMAP aktual përfshin tregues të përbashkët dhe 
objektiva ekologjikë të përpiluar dhe të dakordësuar, lidhur 
me biodiversitetin, speciet jovendase, eutrofikimin, 
hidrografinë, bregdetin, ndotësit dhe mbetjet detare. 
Gjithashtu, specifikat e monitorimit dhe të vlerësimit për 
peshkimin janë ato që po hartohen nga Komisioni i 
Përgjithshëm i Peshkimit për Mesdheun (KPPM). Programi i 
integruar i monitorimit për mjedisin detar në Shqipëri (IMP) 
mbështetet në “Udhëzimet e Monitorimit dhe Vlerësimit të 
Integruar” (UNEP(DEPI)/MED IG.22/Inf.7).  

Me qëllim shmangien e qasjes sektoriale, IMP: 

 zhvillon, në mënyrë të njëtrajtshme dhe të integruar, 
monitorim për të gjithë objektivat ekologjikë për të cilët 
PK-të kanë rënë dakord mbi tregues dhe protokolle 
monitorimi: Objektivi Ekologjik për Biodiversitetin 
(OE1), Objektivi Ekologjik për Speciet Jovendase (OE2), 
Objektivi Ekologjik për Peshkimin (OE3), Objektivi 
Ekologjik për Eutrofikimin (OE5), Objektivi Ekologjik për 
Hidrografinë (OE7), Objektivi Ekologjik për Ekosistemet 
dhe Peizazhet Bregdetare (OE8), Objektivi Ekologjik për 
Ndotësit (OE9) dhe Objektivi Ekologjik për Mbetjet 
Detare (OE10). 

 
1 "Programi i Integruar i Monitorimit dhe Vlerësimit për Detin dhe Bregdetin e Mesdheut, dhe kriteret përkatëse të vlerësimit" (IMAP) i miratuar 

në Takimin e 19-të të Palëve Kontraktuese në Konventën e Barcelonës në vitin 2016 (CoP 19, Athinë, Greqi, 9-12 shkurt 2016). 

 përqafon dhe merr në konsideratë përvojat e 
monitorimeve të mëparshme kombëtare, të 
programeve ekzistuese kombëtare të monitorimit për 
peshkimin, që janë ndërmarrë në kuadër të studimeve 
MEDITS dhe MEDIAS, monitorimet e ndërmarra si pjesë 
e projekteve të ndryshme përkatëse, të tilla si 
DeFishGear për mbetjet detare dhe të ngjashme me to.  

IMP është hartuar duke marrë në konsideratë mbulimin e 
përshtatshëm hapësinor, shpeshtësinë dhe afatet kohore, 
si edhe duke adresuar ndërlidhjet dhe integrimet e 
nevojshme ndërmjet objektivave të ndryshëm ekologjikë. 
Të gjitha këto janë bërë për të kontribuar në kostot sa më 
ekonomike të monitorimit të integruar. 

Sa i përket mbulimit hapësinor, monitorimi zbatohet për të 
gjithë sipërfaqen detare të Shqipërisë. Duke pasur parasysh 
kompetencat kombëtare, kjo përfshin ujërat detarë brenda 
sovranitetit kombëtar. Andaj, monitorimi përfshin jo vetëm 
bregdetin, por edhe stacionet në ujëra offshore për të gjithë 
objektivat ekologjikë.  

Përveç mbulimit hapësinor, është me shumë rëndësi që të 
zbatohet një shpeshtësi e mjaftueshme kampionimi. 
Shpeshtësia e monitorimit që parashikohet në kuadër të 
monitorimit të integruar, do të ofrojë sasi të mjaftueshme 
informacioni me qëllim që të sigurohet: përcaktimi i statusit 
të mirë mjedisor, tendencat e monitorimit drejt statusit të 
mirë mjedisor, si edhe tendencat drejt zbatimit të plotë të 
IMAP, duke përfshirë masat, pa krijuar trysni të 
panevojshme financiare.  

Kur të kryhet monitorimi, është e rëndësishme që të 
vlerësohet me kujdes afati kohor, duke e zbatuar në 
periudha të përshtatshme vjetore, me vonesa minimale 
kohore përgjatë të gjithë mbulimit hapësinor.  
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Të gjithë objektivat ekologjikë janë të ndërlidhur 
reciprokisht, brenda ekosistemit të përbashkët detar dhe 
bregdetar, dhe adresimi i disa prej tyre ka rrjedhimisht 
ndikim tek të tjerët gjithashtu. Adresimi i këtyre lidhjeve 
është thelbësor për të qenë pjesë e programit të 
monitorimit, me qëllim që të mund të monitorohet 
vazhdimisht progresi drejt statusit të mirë ekologjik. 
Ndërlidhjet dhe ndërveprimet specifike mes objektivave 
ekologjikë, jepen të shpjeguara në detaje të mëtejshme si 
pjesë e Shtojcës 2. Ndërveprimet hapësinore ndërmjet 
objektivave të ndryshëm ekologjikë në nivel stacionesh 
monitorimi në Shqipëri, jepen në Shtojcën I. Megjithatë, 
mund të propozohet një integrim i mëtejshëm mes 
stacioneve të ndryshme të monitorimit, në vazhdën e 
rezultateve të ciklit të parë të programit të monitorimit.  

Duke pasur parasysh ndërveprimin e sipërfaqes detare 
përgjatë kufijve kombëtarë, rekomandohet që, për aq sa 
është e mundur, të zbatohet monitorimi i integruar në 
koordinim me vendet e tjera të Adriatikut. Kjo merr rëndësi 
të veçantë sidomos në monitorimin e specieve detare 
(OE1), të specieve jovendase (OE2), të peshkimit (OE3) dhe 
të mbetjeve detare (OE10). 

Bazuar në gjetjet më të fundit dhe të dhënat e 
disponueshme, janë përzgjedhur zonat më të 
përshtatshme për IMP përgjatë brigjeve shqiptare me 
qëllim që të mundësohet vlerësimi më i mirë i Statusit të 
Mirë Ekologjik (GES) të zonës detare dhe bregdetare 
shqiptare. Sidoqoftë, duhet të theksohet se IMP është 
zhvilluar si një program tërësor dhe gjithëpërfshirës 
monitorimi, i cili do të zbatohet në baza vjetore. Duke marrë 
në konsideratë kufizimin e mundshëm për zbatimin e IMP-
së në shkallë të gjerë (duke vlerësuar burimet e dedikuara 
teknike dhe financiare të disponueshme për IMP), 
rekomandohet që në rastin kur IMP tërësore nuk mund të 
zbatohet, të paktën të përzgjidhen dhe të monitorohen 
fushat parësore ku mund të zbatohet monitorimi i 
integruar. Në vijim të Vendimit IG.22/7, këtu duhet të 
përfshihet të paktën monitorimi i specieve dhe habitateve 
të listës së referencës me të paktën dy zona monitorimi, një 
në zonë me trysni të ulët (p.sh. zonë e mbrojtur detare / 
Zonë Veçanërisht e Mbrojtur me Rëndësi për Mesdheun 
(SPAMI) dhe një në zonë me trysni të lartë si pasojë e 
veprimtarisë së njeriut.  

Monitorimi i integruar është zhvilluar duke marrë në 
konsideratë kërkesat rajonale të sistemit IMAP INFO, të 

harmonizuara gjithashtu me kërkesat për të dhënat e 
AEM-së. I gjithë informacioni i mbledhur gjatë monitorimit 
duhet të raportohet në mënyrën e duhur me anë të 
standardeve të IMAP Info me qëllim që të ruhet në bazën 
kombëtare të të dhënave dhe më pas të raportohet në 
sistemin IMAP INFO. Në momentin e hedhjes së të dhënave 
në sistemin IMAP Info, është e rëndësishme që çdo 
stacion/pikë monitorimi të ketë kodin e tij të vet dhe të 
përhershëm, si referencë monitorimi. Një shembull i këtyre 
kodeve jepet për OE5, OE7 dhe OE9, ku secili kod 
përmban: 

 deri në dy shkronja, të cilat i referohen emrit të 
stacionit; 

 numër rendor, i cili i korrespondon stacionit/pikës. 

Duhet të theksohet se ende vijojnë diskutimet me Palët 
Kontraktuese sa i përket udhëzimeve të monitorimit që 
lidhen me disa objektiva ekologjikë dhe tregues të 
përbashkët. Nëse janë publikuar udhëzimet e përditësuara, 
ato duhet të merren në konsideratë për zbatimin e 
dokumentit aktual të IMP-së. 

Përgatitja e programit të integruar të monitorimit për 
Shqipërinë u përgatit si pjesë e projektit “Zbatimi i Qasjes 
me bazë Ekosistemi në Detin e Adriatikut përmes 
Planifikimit Hapësinor Detar” (projekti “GEF Adriatic”) i 
financuar nga Fondi Global për Mjedisin (GEF) dhe i zbatuar 
në Shqipëri dhe Mal të Zi. Projekti ofron kuadrin që 
mundëson rikuperimin e balancës ekologjike të Detit 
Adriatik përmes zbatimit të qasjes me bazë ekosistemi. 
Kësisoj, qëllimi është që të integrohen qasjet e menaxhimit 
horizontal (sektorial) në një të vetme dhe koherente në 
dobinë e përgjithshme të burimeve detare. 
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SIPËRFAQJA DETARE  

Shqipëria është një vend mesdhetar që ka afërsisht rreth 
427 km vijë bregdetare: 273 km bregdet në perëndim, me 
drejtim drejt Detit Adriatik dhe 154 km bregdet në jug-
perëndim në Detin Jon. Sipërfaqja totale detare është rreth 
6000 km2, ku ujërat e brendshme zënë 12% të sipërfaqes 
detare (RAC/SPA dhe IUCN, 2014). Gjerësia e ujërave 
territoriale është 12 milje detare (MD). Shelfi Kontinental në 
veri shtrihet deri në 25 MD brenda Detit Adriatik dhe 2-3 MD 
në jug në Detin Jon. Shqipëria nuk e ka krijuar ende ZEE-në 
(KE, 2011). 

Në figurën 1 jepet një sipërfaqe detare indikative, e cila 
është me rëndësi për zbatimin e IMP-së. Është me rëndësi 
të theksohet se çdo hartë që përfaqëson zonën e 
monitorimit brenda këtij dokumenti, nuk nënkupton 
caktimin zyrtar të kufijve shqiptarë dhe/ose të vendeve 
fqinje. Kufizimet e dhëna të kufijve i referohen vetëm 
zonave që janë propozuar për monitorim. Duke marrë në 
konsideratë lëvizshmërinë e specieve, ndërlidhjet 
mjedisore dhe disa aspekte të veçanta nën-rajonale, 
kërcënimet dhe problematikat e përbashkëta, 
rekomandohen së tepërmi qasjet e përbashkëta dhe 
bashkëpunimi me vendet e tjera të Adriatikut. 

Për qëllime të treguesve gjeografikë, stacionet e 
monitorimit jepen përkatësisht për zonën e Adriatikut dhe 
të Jonit.  

Këto zona nuk korrespondojnë me njësitë e raportimit. 
Gjithashtu, ato jo domodoshmërisht korrespondojnë me 
zonat e vlerësimit. Megjithatë, duke pasur parasysh se çdo 
zonë përbëhet nga një grup stacionesh monitorimi për të 
gjithë objektivat ekologjikë, sipas rastit ato mund të 
përdoren si zona vlerësimi paraprak gjatë ciklit të parë të 
monitorimit. Bazuar në gjetjet e tij, si edhe në pajtim me 
punën e vazhdueshme në rajon për përcaktimin e  

shkallëve të vlerësimit në kuadër të zbatimit të IMAP, mund 
të propozohen më tej zona të sakta vlerësimi për objektiv 
ekologjik. 
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Figura. 1. Zona e monitorimit detar dhe bregdetar në Shqipëri  
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1.  
BIODIVERSITETI (OE1) 

Përkufizimi i dakordësuar më gjerësisht për biodiversitetin 
është ai që gjendet në Konventën për Diversitetin Biologjik 
(CBD, 1992): “Ndryshueshmëria ndërmjet organizmave të 
gjallë nga të gjitha burimet, duke përfshirë, ndër të tjera, 
ekosistemet [tokësore], detare [dhe ekosistemet e tjera 
ujore], si dhe komplekset ekologjike ku ato bëjnë pjesë. Këtu 
përfshihet diversiteti mes specieve, brenda specieve dhe 
ekosistemeve”. Biodiversiteti detar po i nënshtrohet një 
ndryshimi të shpejtë si pasojë e trysnive të kombinuara të 
ndryshimeve klimatike dhe të ndikimit të njeriut, por masat 
mbrojtëse, qoftë për speciet apo për ekosistemet, janë të 
varfra. 

Karakteristikat e diversitetit biologjik në ujërat shqiptare 
duhet të përshkruhen sipas komponentëve dhe treguesve të 
përbashkët të rënë dakord, të cilët janë propozuar nga IMAP 
(Vendimi IG.22/7), që kryesisht janë në koherencë me 
Shtojcën III të MSFD-së. Komponentët që do të monitorohen 
dhe vlerësohen në lidhje me biodiversitetin në ujërat 

shqiptare janë si më poshtë: habitatet mbizotëruese 
(komunitetet algale fotofilike, livadhet Posidonia oceanica 
dhe formacionet koraligjene) si dhe komunitetet biologjike 
që lidhen me habitatet mbizotëruese në shtratin e detit dhe 
në kolonën ujore (gjitarët e detit, zvarranikët dhe zogjtë 
detarë), si edhe speciet jovendase. 

Përkufizimi i GES: Biodiversiteti është ruajtur dhe 
përmirësuar. Cilësia dhe prania e habitateve bregdetare 
dhe detare, si dhe shpërndarja dhe sasia e specieve 
bregdetare dhe detare, janë në pajtim me kushtet 
mbizotëruese fiziografike, hidrografike, gjeografike dhe 
klimatike. 

Monitorimi i biodiversitetit, i cili theksohet në kapitujt 
vijues, është në pajtim me Udhëzimet e SPA/RAC në kuadër 
të dokumentit të UNEP/MED WG 461.21,2 të cilat përfshijnë 
të gjithë informacionin dhe detajet e nevojshme plotësuese 
për dokumentin aktual të IMP-së sa i përket biodiversitetit. 

1.1.  
Habitatet 

Sipas IMAP, janë përcaktuar dy tregues të përbashkët për të vlerësuar progresin drejt statusit të mirë ekologjik lidhur me 
biodiversitetin në nivel habitati (Tabela 1.1). 

Tabela 1.1. Treguesit e përbashkët sa i përket OE1-habitatet 

Treguesi i përbashkët 1: Gama e shpërndarjes së habitatit duke marrë në konsideratë edhe shtrirjen e habitatit si 
një atribut i rëndësishëm 

Ky tregues është një tregues që lidhet me zonën, pra pjesa e zonës së habitateve që ka humbur përgjithmonë ose për një periudhë të gjatë 
kohore, apo që është objekt i ndryshimit të llojit të habitatit për shkak të trysnive antropogjenike.  

Përkufizimi i GES Habitati është i pranishëm në të gjithë gamën e shpërndarjes së tij në natyrë. 

Objektivi operacional Habitatet bregdetare dhe detare nuk po humbasin 

Synimi i GES 
Zona e dëmtuar ose e humbur sipas llojit të habitatit, veçanërisht për habitatet e përcaktuara fizikisht dhe ato 
jobiogjenike, mund të përcaktohet si një zonë e cila nuk duhet të tejkalojë një përqindje të pranueshme të vlerës bazë.  

 
2 Diskutimet vijojnë ende me Palët Kontraktuese sa i përket udhëzimeve për bimësinë dhe koraligjenet detare. Nëse publikohen udhëzimet 

e përditësuara, ato do të merren në konsideratë gjatë zbatimit të këtij dokumentit të IMP-së. 
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Treguesi i përbashkët 2: Kushtet e specieve dhe komuniteteve tipike të habitatit 

Koncepti i “specieve tipike” rrjedh nga statusi i ruajtjes së habitateve natyrore në shpërndarjen e tyre afatgjatë në natyrë, strukturën dhe 
funksionet afatgjata, si edhe nga qëndrueshmëria afatgjatë e specieve të tyre tipike brenda territorit.  

Përkufizimi i GES Habitati është i pranishëm në të gjithë gamën e shpërndarjes së tij në natyrë. 
Objektivi operacional Habitatet bregdetare dhe detare nuk po humbasin 

Synimi i GES 
Nuk ka asnjë devijim të konsiderueshëm të induktuar nga njeriu në sasinë dhe dendësinë e popullatës nga 
kushtet referencë. Përbërja e specieve tregon një tendencë pozitive drejt kushteve referencë me një rritje të 
proporcionit të habitatit (për habitatet në rikuperim). 

 

1.1.1.  
Komponenti: Komunitetet e algave fotofilike dhe speciet Cystoseira 

Kodi dhe emri i llojit të habitatit: MB1.51c Shkëmbinj infralitoralë të ndriçuar mirë, të strehuar MB1.511c Shoqërim me Fucales 
Emri kombëtar: Përfshihen nën kodin 1170 “Shkëmbinj nënujorë detarë” të shtojcës I të Direktivës për Habitatet 92/43/KEE 
(burimi: VKM nr. 866, i datës 10.12.2014) 

Komunitetet e algave fotofilike, përfshirë këtu edhe pyjet 
Cystoseira, rrallë studiohen në Shqipëri. Nuk ka afate 
kohore dhe të dhënat që disponohen kufizohen vetëm me 
disa studime përshkruese të Zonave të Mbrojtura Detare 
ose të ZMD-ve të propozuara. Ky habitat njihet si i 
pranishëm kryesisht përgjatë brigjeve më shkëmbore 
Joniane të Shqipërisë, nga Ishulli i Sazanit deri në Kepin e 
Stillit (Kashta, 1986; Kashta et al., 2009; RAC/SPA (ed.), 2014; 
Andromede Oceanology, 2016). Në brigjet e Adriatikut ky 
lloj habitati është shumë i rrallë, i lokalizuar vetëm në disa 
zona të vogla, kryesisht në kepe (Kepi i Rodonit, Kepi i Lagjit 
dhe Kepi i Treportit) (Beqiraj & Kashta, 2014). 

Të dhënat për treguesit e përbashkët, me rëndësi për 
monitorimin, gjenden në tabelën 1. 

1.1.1.1 Sitet e përzgjedhura të monitorimit  

Monitorimi do të kryhet mbi të gjithë vijën bregdetare 
shqiptare, duke përjashtuar nënshtresat artificiale dhe 
duke shmangur zonat bregdetare shumë afër me plazhet 
ranore, që përfaqësojnë 70% të totalit të saj (Simeoni et al., 
1997), ku pjesa më e madhe janë me drejtim drejt Detit 
Adriatik. Po ashtu, duhet të shmangen zonat bregdetare që 
janë afër me flukset e mëdha hyrëse të ujërave të ëmbla. 
Sitet e monitorimit gjenden në tabelën 1.2 dhe në figurat 1.1 
dhe 1.2. 

1.1.1.2 Përzgjedhja e parametrave 

Përmes hartëzimit të vijës bregdetare, mblidhet një grup 
standard të dhënash sipas metodologjisë CARLIT 

(Kartografia e komuniteteve në brigjet shkëmbore litorale 
dhe mbi-nënlitorale) e cila përfshin gjatësinë e çdo brezi të 
bregdetit, që përcaktohet nga një situatë specifike 
gjeomorfologjike dhe nga një komunitet specifik 
(Ballesteros et al., 2007). Rekomandohet që për Detin 
Adriatik lindor të përdoren situatat, speciet dhe 
komunitetet gjeomorfologjike përkatëse, si dhe nivelet e 
ndjeshmërisë të përcaktuara nga Nikolic et al. (2013). 

1.1.1.3 Shpeshtësia e kampionimit 

Çdo vendndodhje duhet të monitorohet çdo 2-3 vite nga 
muaji prill deri në qershor, për shkak të sezonalitetit të 
specieve. Megjithatë, jo të gjitha stacionet duhet të 
monitorohen në të njëjtin vit. 
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1.1.1.4 Metodologjia e kampionimit dhe e matjes 

Metodologjia CARLIT do të zbatohet në Shqipëri sipas 
proçedurave të përgjithshme të përpiluara nga Ballesteros 
et al. (2007) të cilat gjenden në Udhëzimet për monitorimin 
e biodiversitetit dhe të NIS (UNEP/MED WG.461/21) dhe me 
modifikime të vogla mbi atributet specifike të 
komuniteteve makroalgale në Detin Adriatik dhe mbi 
komunitetet tipike mbi-nënlitorale në pjesën lindore të 
Detit Adriatik (Nikolić et al., 2013). 

Kufizimi madhor i metodologjisë CARLIT është që ajo nuk 
mund të vlerësojë vijat bregdetare të cilat janë tërësisht 
ranore, pavarësisht nëse ka funde shkëmbore në pjesën e 
poshtme nënlitorale ose në det të hapur që janë të 
përshtatshme për rritje të makroalgave (Ballesteros et al., 
2007). Për më tepër, zonat djerrë si pasojë e mbikullotjes 
sëParacentrotus lividus dhe/ose Arbacia lixula, nuk duhet të 
përfshihen në përllogaritjen e vlerave EQR (Raporti i Cilësisë 
Ekologjike) pasi ato duken se janë potencialisht të pavarura 
nga cilësia e ujit (Nikolić et al., 2013). 

Për më tepër detaje dhe rreth zbatimit të metodologjisë, 
shihni dokumentin informues: OE1 Monitorimi i habitatit 
detar në Shqipëri: gjendja e njohurive dhe udhëzimet e 
detajuara. 

1.1.1.5 Metodologjia për përpunimin laboratorik të 
kampionëve 

Përgjithësisht, nuk ka një përpunim laboratorik. Në rast 
identifikimi të pasigurt, kampionët e specieve Cystoseira 
duhet të mblidhen për identifikim me stereomikroskop dhe 
çelës dikotomik. 

1.1.1.6 Metodologjia e përpunimit të të dhënave 

Përpunimi i të dhënave duhet të zbatohet sipas programit 
monitorues tematik për OE1-habitatet detare për: GPS 
waypoints (çifte koordinatash në GPS); gjatësinë 
bregdetare të zënë nga speciet; nivelet e ndjeshmërisë që 
lidhen me çdo komunitet; si edhe vlerën e cilësisë 
ekologjike (EQV) dhe raportin e cilësisë ekologjike (EQR). 
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Tabela 1.2. Sitet e përzgjedhura të monitorimit për komunitetet e algave fotofilike 

 Siti i vrojtimit 

Trysnitë kryesore 
Niveli i 
trysnisë 

Brenda 
ZMD-së  

Metoda e 
monitorimit Zona Emri i sitit  

Pozicioni 
fillestar 

Pozicioni 
fundor 

Thellësia 
maksim
ale 

Adriatik 

Rodoni 1 
41.54454 
19.48875 

41.55888 
19.45961 

1 m 
- Erozioni bregdetar 
- Ndotja urbane dhe nga 
   turizmi 
- Peshkimi PPP 

- I lartë 
- I mesëm 
- I ulët 

Jo 
Metoda CARLIT 
(Ballesteros et al., 2007; 
Nikolic et al., 2013 Rodoni 2 

41.56727 
19.45895 

41.58776 
19.44511 

1 m 

Kallm – 
Currila 

41.31018 
19.43491 

41.32553 
19.42058 

1 m 

- Erozioni bregdetar 
- Ndotja urbane dhe nga 
   turizmi 
- Infrastruktura turistike 

- I mesëm 
- I mesëm 
- I mesëm 

Jo 
Metoda CARLIT 
(Ballesteros et al., 2007; 
Nikolic et al., 2013 

Kepi i Lagjit 
41.14559 
19.43707 

41.14806 
19.43973 

1 m 
- Erozioni bregdetar 
- Ndotja nga turizmi 
- Infrastruktura turistike 

- I mesëm 
- I mesëm 
- I mesëm 

Jo 
Metoda CARLIT 
(Ballesteros et al., 2007; 
Nikolic et al., 2013 

Kepi i Triportit 
40.51466 
19.39301 

40.52249 
19.38652 

1 m 
- Ndotja nga turizmi 
- Peshkimi PPP 

- I mesëm 
- I mesëm 

Jo 
Metoda CARLIT 
(Ballesteros et al., 2007; 
Nikolic et al., 2013 

Adriatik 

Karaburun-
Lindje 

40.43867 
19.32062 

40.37000 
19.40676 

1 m 

- Veprimtaritë turistike 
- Akuakultura 

- I mesëm 
- I lartë 

Po 
Metoda CARLIT 
(Ballesteros et al., 2007; 
Nikolic et al., 2013 

Karaburun-
Veri 

40.42026 
19.28908 

40.43776 
19.31709 

1 m 

Karaburun-
Perëndim 

40.17187 
19.57991 

40.41986 
19.29300 

1 m 

Sazan-
Perëndim 

40.47387 
19.28576 

40.51163 
19.27276 

1 m 

Jon 

Dhërmi-
Livadh 

40.10983 
19.71912 

40.13356 
19.64748 

1 m 
- Ndotja urbane dhe nga 
   turizmi 
- Infrastruktura turistike 
- Akuakultura 
- Peshkimi PPP 

- I mesëm 
- I lartë 
- I lartë 
- I mesëm 

Jo 
Metoda CARLIT 
(Ballesteros et al., 2007; 
Nikolic et al., 2013 Potam – Porto 

Palermo 
40.05024 
19.81225 

40.08867 
19.74958 

1 m 

Qefali – 
Sarandë 

39.87050 
19.98870 

39.91353 
19.91558 

1 m 
- Ndotja urbane dhe nga 
   turizmi 
- Infrastruktura turistike 
- Akuakultura 
- Peshkimi PPP 

- I lartë 
- I lartë 
- I mesëm 
- I mesëm 

Jo 
Metoda CARLIT 
(Ballesteros et al., 2007; 
Nikolic et al., 2013 Ksamil 

39.74435 
19.97842 

39.77969 
20.00708 

1 m 

Kepit i Stillit 
39.69433 
20.00772 

39.72181 
19.98796 

1 m 
- Akuakultura 
- Peshkimi PPP 

- I mesëm 
- I mesëm 

Po 
Metoda CARLIT 
(Ballesteros et al., 2007; 
Nikolic et al., 2013 
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Figura 1.1. Sitet e monitorimit për komunitetet e algave fotofilike në pjesën Adriatike të vijës bregdetare shqiptare. 
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Figura 1.2. Sitet e monitorimit për komunitetet e algave fotofilike në pjesën Joniane të vijës bregdetare shqiptare. 
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1.1.2.  
Komponenti: Livadhet Posidonia oceanica 

KODI i SPA/RAC për habitatin detar bentik: MB 2.54 (livadhe Posidonion oceanicae)  
Emri kombëtar: *1120 Livadhe të posidonieve (Posidonion oceanicae) (burimi: VKM nr. 866, i datës 10.12.2014) 

Livadhet Posidonia oceanica përcaktohen si një habitat 
natyror parësor në shtojcën I të Direktivës 92/43/KEE “Për 
ruajtjen e habitateve natyrore dhe të faunës dhe florës së 
egër” (KEE, 1992), e cila rendit ato lloje të habitateve 
natyrore, ruajtja e të cilave kërkon përcaktimin e zonave 
veçanërisht të mbrojtura, të identifikuara si Site me Interes 
për Komunitetin (SCI-të). Në nivel Mesdheu, Posidonia 
oceanica është përfshirë në Konventën e Barcelonës, 
shtojca II (lista e specieve të rrezikuara dhe të kërcënuara). 
Speciet janë përfshirë edhe në shtojcën I (Specie flore 
rreptësisht të mbrojtura) të Konventës për Ruajtjen e Jetës 
së Egër dhe të Habitateve Natyrore në Evropë (Konventa e 
Bernës). 

Në nivel kombëtar, Posidonia oceanica është përfshirë në 
Listën e Kuqe të Florës dhe të Faunës së Egër në Shqipëri, e 
miratuar me Urdhër të Ministrit nr. 1280, të datës 
20.11.2013, si specie e cenueshme (VU). Ligji nr. 64/2012 
“Për peshkimin”, i ndryshuar, e ndalon peshkimin me trata 
koçe, draga, kurthe, trata zalli, trata krahu bregdetare dhe 
rrjeta të ngjashme në fundet me bimësi, sidomos 
tëPosidonia oceanica ose fanerogameve të tjera detare dhe 
ndalohet përdorimi i tratave të koçës në largësi më të vogël 
se 300 metra nga vija bregdetare ose brenda izobatës 50 
metra, me VKM nr. 402, të datës 8.5.2013. 

Për shkak të rëndësisë së saj të pranuar ekologjike, 
Posidonia oceanica cilësohet si elementi kryesor i cilësisë 
biologjike në programet e monitorimit që janë hartuar për 
të vlerësuar statusin e mjedisit bregdetar dhe detar dhe 
veçanërisht në kuadrin e Programit të Integruar të 
Monitorimit dhe Vlerësimit (IMAP) të Konventës së 
Barcelonës (UNEP/MAP, 2016). 

Metodologjia për monitorimin e Posidonia oceanica do të 
kryhet në pajtim me Udhëzimet për Standardizimin e 
Hartëzimit dhe Metodat e Monitorimit të Magnoliofitas 
Detare në Mesdhe (UNEP/MAP-RAC/SPA, 2015), 

1.1.2.1 Treguesit e përbashkët 

Treguesi i përbashkët 1:  
Gama e shpërndarjes së habitatit duke marrë në 
konsideratë edhe shtrirjen e habitatit si një atribut i 
rëndësishëm 

 

Treguesi i përbashkët 2:  
Kushtet e specieve dhe komuniteteve tipike të habitatit 

 
Të dhënat për treguesit e përbashkët, me rëndësi për 
monitorimin, gjenden në tabelën 1. 

1.1.2.2 Sitet e përzgjedhura të monitorimit  

Përgjithësisht, është e përshtatshme që studimet të fillohen 
me një numër të kufizuar livadhesh me qëllim që të 
garantohet se ato do të monitorohen rregullisht me kalimin 
e kohës. Në varësi të disponueshmërisë së buxhetit, në një 
moment tjetër mund të shtohen site shtesë për monitorim 
për të plotësuar hendeqet përgjatë gamës së habitatit 
(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014).  

Për përzgjedhjen e siteve të mundshme për monitorim, 
mund të merren në konsideratë faktorët e mëposhtëm:  

 Prioriteti 1: siti është me rëndësi për qëllime ruajtjeje 
(p.sh. ai ndodhet brenda Parqeve Kombëtare, Zonave 
të Mbrojtura Detare ose ekzistojnë të dhëna për statusin 
e ruajtjes së livadheve);  

 Prioriteti 2: siti i nënshtrohet trysnive të ndryshme 
antropogjenike;  

 Prioriteti 3: siti është me rëndësi për qëllime të tjera 
monitorimi (p.sh. site si zona të mundshme të 
mbrojtura). 

Bazuar në prioritetet e mësipërme dhe me qëllim që të 
mbulohet sa më tepër të jetë e mundur e gjithë zona 
gjeografike e habitatit, janë përzgjedhur 9 site për 
monitorim (Tabela 1.3, figurat 1.3 dhe 1.4). 
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Tabela 1.3. Sitet e përzgjedhura të monitorimit për Posidonia oceanica3 

 Siti i vrojtimit 

Trysnitë kryesore 
Brenda  
ZMD-së  

Metoda e  
monitorimit Zona 

Emri i  
sitit  

Pozicioni 
fillestar 

Pozicioni 
fundor 

Thellësia 
maksimale 

Adriatik 

Rodoni 1 
41.50856 
19.41718 

41.55822 
19.48903 

30 m 

Prani e lartë e sedimenteve 
ZMD e 
propozuar 

Monitorim në plota 
(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) 

Rodoni 2 
41.55949 
19.40373 

41.58720 
19.45816 

30 m 

Porto Romano 
– Kallm 

41.31576 
19.39127 

41.35844 
19.42374 

30 m 
Sedimentim i lartë dhe ujëra 
të turbullta 

– 
Monitorim në plota 

(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) 

Gjiri i Vlorës – 
Lindje 

40.34381 
19.46828 

40.41869 
19.48298 

25 m 

Zhvillimi i bregdetit 

Park 
Kombëtar 
Detar 
(pjesërisht) 

Monitorim në plota 
(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) Gjiri i Vlorës – 

Perëndim 
40.36102 
19.32031 

40.43923 
19.41008 

25 m 

Ishulli i 
Sazanit / 
Sazani Lindor 

40.47958 
19.27603 

40.50953 
19.30305 

25 m 
Sedimentimi në rritje nga lumi 
i Vjosës 

Park 
Kombëtar 
Detar 

Monitorim në plota 
(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) 

Jon 

Dhërmi  
(Zona e 
Himarës) 

40.11175 
19.59950 

40.15867 
19.70091 

40 m – – 
Monitorim në plota 

(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) 

Porto Palermo 
(Zona e 
Himarës) 

40.04226 
19.76190 

40.07791 
19.80381 

40 m Kultivimi i peshkut 
ZMD e 
propozuar 

Monitorim në plota 
(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) 

Zona e 
Lukovës - 
Kakome 

39.91407 
19.90165 

39.98257 
19.93808 

40 m – – 
Monitorim në plota 

(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) 

Ksamil 
39.75459 
19.97300 

39.79357 
20.00649 

30 m Infrastruktura turistike 
Pjesë e Parkut 
Kombëtar të 
Butrintit 

Monitorim në plota 
(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) 

Kepit i Stillit 
39.68355 
19.98000 

39.72308 
20.0059 

30 m – – 
Monitorim në plota 

(UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014) 

 

 

 
3 Zona e detajuar e studimit, me transekte, do të përcaktohet në vijim të monitorimit fillestar dhe studimit të detajuar detar në zonat e 

propozuara 



Programi i Integruar i Monitorimit – Shqipëria  

17 

 
 

Figura 1.3. Sitet e monitorimit për livadhet e Posidonia-s në pjesën Adriatike të vijës bregdetare shqiptare 
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Figura 1.4. Sitet e monitorimit për livadhet e Posidonia-s në pjesën Joniane të vijës bregdetare shqiptare. 
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1.1.2.3 Parametrat, metodologjia e kampionimit 
dhe matjes 

Objektivi i përgjithshëm i monitorimit është që të marrë 
informacion mbi statusin e ruajtjes së livadheve Posidonia 
oceanica në Shqipëri dhe të identifikojë çdo degradim ose 
ndryshim në habitat me kalimin e kohës. 

Monitorimi në plota lejon përllogaritjen e statusit të 
ekosistemit dhe të ndryshimeve në çdo sit të monitoruar 
përmes treguesve sintetikë ekologjikë të cilët janë 
informues, të ndjeshëm ndaj stresit, lehtësisht të matshëm 
dhe joshkatërrues (UNEP/MAP-RAC/SPA, 2014). 

Lloje të ndryshme të dhënash do të mblidhen në shkallë të 
ndryshme hapësinore (site, zona brenda siteve dhe 
stacione brenda zonave). Informacioni i përgjithshëm do të 
regjistrohet në shkallë livadhi (shihni formularët nga terreni 
(Field Sheets), shtojca I, II e dokumentit informues: OE1 
Monitorimi i habitatit detar në Shqipëri: gjendja e njohurive 
dhe udhëzimet e detajuara). 

Të dhënat fizike dhe fiziografike do të regjistrohen në 
shkallë zone dhe në çdo zonë do të regjistrohen të dhënat e 
mëposhtme:  

 pozicioni dhe thellësia e kufirit të sipërm: do të 
regjistrohen me GPS dhe ekosondë nga anija ose me 
pajisjen matëse të thellësisë gjatë zhytjes me pajisje 
(Scuba diving);  

 pozicioni i kufirit të poshtëm: me GPS nga anija duke 
shënjuar pozicionin e bovave të sigurisë së zhytësve;  

 thellësia e kufirit të poshtëm: me pajisjet matëse të 
thellësisë gjatë zhytjes me pajisje (Scuba diving);  

 tipologjia e kufijve të poshtëm: sipas karakteristikave 
(progresivë, të thepisur, të rrallë, regresivë) të 
përshkruara në UNEP/MAP – RAC/SPA (2015). 

Të dhënat për habitatin dhe komunitetin në shkallë 
stacionesh; në çdo stacion kampionimi duhet të 
regjistrohen të dhënat e mëposhtme përmes zhytjes me 
pajisje (Scuba diving):  

a) Të dhënat për habitatin  
 shpërndarja lidhur me natyrën e pjesës fundore (p.sh. 

shtrate të sheshta/shkallëzuara dhe të vazhduara/ 
ndërprera, shtrate, rripa, breza, fasha, kodrina, 
shkëmbinj, atole të terracuara) përmes vëzhgimit 
pamor;  

 lloji i nënshtresës kryesore (formacione baltore/ranore, 
matte (gjethe), shkëmbore/koralore, të përziera): 
përmes vëzhgimit pamor; 

 prania e specieve të tjera barishtore (p.sh. Cymodocea 
nodosa, Zostera noltii): përmes vëzhgimit pamor;  

 prania e specieve të huaja (p.sh. Caulerpa cylindracea, 
Womersleyella setacea): përmes vëzhgimit pamor;  

 dëshmi të trysnive mekanike (p.sh. sistemet e ankorimit, 
blloqet e betonit, molet, zinxhirët, litarët, hedhurinat): 
përmes vëzhgimit pamor; 

 shenjat e ndikimit (filiza të shkëputur, pllaka të 
shkëputura gjethesh, dëmtime për shkak të përdorimit 
të tratave të koçës ose ankorimit): përmes vëzhgimit 
pamor;  

 thellësia: ajo duhet të regjistrohet me një pajisje 
regjistrimi të thellësisë në fillim dhe në fund të çdo 
transekti dhe në çdo kuadrat;  

 dendësia e filizave (nr. i filizave për m2): vlerat e 
dendësisë dallohen duke numëruar numrin e filizave 
me gjethe (duke numëruar dy herë ato me ndarje) 
brenda njësive të kampionimit.  

 % e mbulimit me P. Oceanica të gjallë: brenda secilit 
prej katër transekteve (LIT - Transekt Interceptimi 
Linear) 10 m të gjatë;  

 % e mbulimit me gjethe të vdekura (dead matte): 
brenda secilit prej katër transekteve (LIT - Transekt 
Interceptimi Linear) 10 m të gjatë;  

 % e mbulimit me fasha baltore/ranore pa bimësi: 
brenda secilit prej katër transekteve (LIT - Transekt 
Interceptimi Linear) 10 m të gjatë;  

 % e mbulimit me fasha shkëmbore pa bimësi: brenda 
secilit prej katër transekteve (LIT - Transekt Interceptimi 
Linear) 10 m të gjatë;  

Të gjitha vlerat e përqindjes së mbulimit do të vlerësohen 
me anë të teknikës së Transketit të Interceptimit Linear (LIT) 
(Bianchi et al., 2004; Montefalcone et al., 2007) (Tabela 1.4). 

b) Të dhënat për komunitetin  
 % e mbulimit të nënshtresës së kolonizuar me specie të 

tjera barishtore (Cymodocea nodosa, Zostera noltii): 
brenda secilit prej katër transekteve (LIT - Transekt 
Interceptimi Linear) 10 m të gjatë;  

 % e mbulimit të nënshtresës së kolonizuar me specie të 
huaja (p.sh. algat jeshile Caulerpa cylindracea): brenda 
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secilit prej katër transekteve (LIT - Transekt Interceptimi 
Linear) 10 m të gjatë;  

 prania e faunës së synuar jovertebrore: Pinna nobilis 
dykapakore (renditur në shtojcën IV të Direktivës për 
Habitatet) varet tërësisht nga bimësia barishtore, dhe si 
rrjedhojë, preket nga ndikimet fizike mbi livadhe (p.sh. 
ankorimi i anijeve); prania e P. nobilis është karakteristikë 
e livadheve të shëndosha P. oceanica (Borum et al., 
2004). Numërimi i të gjithë individëve që gjenden 

brenda një korridori prej 2 m për të dyja krahët e secilit 
prej katër transekteve me gjatësi 10 m (shihni teknikën 
“transekt brezor” në Bianchi et al., 2004) dhe vlerësimi 
i statusit të tyre (të gjallë apo të vdekur). 

Për më tepër detaje dhe rreth zbatimit të metodologjisë, 
shihni dokumentin informues: OE1 Monitorimi i habitatit 
detar në Shqipëri: gjendja e njohurive dhe udhëzimet e 
detajuara (Posidonia oceanica). 

Tabela 1.4. Përmbledhje e parametrave të P. Oceanica që do të vlerësohen dhe metodat e matjes në terren (me zhytje “scuba diving”) ose në laborator 

Parametrat  Metodat dhe njësitë 

Përshkruesit në nivel popullate (karakteristikat e livadhit) 

Thellësia e kufijve të sipërm dhe të poshtëm Vlerësuar direkt në terren me anë të matësit të thellësisë 

Lloji i kufirit të poshtëm 
Vlerësuar qoftë direkt në terren ose në laborator, përmes përpunimit të imazheve të mbledhura në 
terren 

Dendësia e filizave 
Nr. i filizave për m2 të matur në terren me anë të numërimit të filizave në kuadrate 40 x 40 cm ose 
0,16 m2 (10 kuadrate të replikuara)  

Mbulesa me livadh 
% e fashave të gjalla brenda secilit prej katër transekteve (LIT - Transekt Interceptimi Linear) 10 m të 
gjatë 

Mbulesa me gjethe të vdekura  
% e fashave të vdekura brenda secilit prej katër transekteve (LIT - Transekt Interceptimi Linear) 10 m 
të gjatë 

Rizoma plagiotropike Të matura në terren, duke i numëruar në kuadrate 40 x 40 (replikim si në rastin e dendësisë së filizave)

Përshkruesit në nivel individual 

Morfometria e gjetheve (numri dhe lloji i gjetheve, 
gjerësia dhe gjatësia e gjetheve)  

Matur në laborator sipas klasifikimit të Giraud-it (1979) si gjethe “të vjetra”, “të mesme” ose “të 
reja” 

Sipërfaqja foliare e filizave 
Gjethet (gjatësia dhe gjerësia) maten për të marrë sipërfaqen e filizave nga pesë filiza të ndryshëm 
për stacion 

Nekroza në gjethe  % e gjetheve me shenja nekroze për filiz, marrë nga vëzhgimi i drejtpërdrejtë në laborator 
Gjendja e sythit ose Koeficienti A % e gjetheve të çara (pa sytha) për filiz 
Prodhimi i gjetheve Numri i gjetheve të prodhuara (n vit-1 filiz-1) i përllogaritur me lepidokronologji (Pergent, 1990) 
Prodhimi i rizomave  Pesha në të thatë e rizomave vertikale (g vit-1 filiz-1) i përllogaritur me lepidokronologji (Pergent, 1990) 
Biomasa e epifiteve  Pesha në të thatë pas heqjes së gjetheve – mg cm-2 

 
1.1.2.4 Shpeshtësia e kampionimit  

Sitet e monitorimit duhet të ekzaminohen çdo vit rreth të 
njëjtave periudha të vitit. Për arsye praktike dhe logjistike, 
preferohet që monitorimi të programohet në fund të 
pranverës ose në verë (nga maji deri në fillim të shtatorit), 
kur edhe kushtet e motit janë më të favorshme. 

Nëse nuk ka buxhet të disponueshëm për monitorimin e të 
gjitha siteve në të njëjtin vit, mund të zbatohen dy opsione:  

 monitorimi i të gjitha siteve të kryhet çdo dy vite;  

 sitet të ndahen në dy grupe, të cilat do të monitorohen 
në mënyrë të alternuar me një shpeshtësi prej 2 vitesh. 

1.1.2.5 Metodologjia e përpunimit laboratorik të 
kampionëve 

Parametrat që maten në laborator mbi bazën e filizave me 
gjethe të marra në një thellësi 15 ± 1 m, janë morfometria e 
gjetheve, gjendja e sythit, nekroza në gjethe, prodhimi i 
gjetheve, prodhimi i rizomave, biomasa e epifiteve.  

Morfometria e gjetheve (numri dhe lloji i gjetheve, gjerësia 
dhe gjatësia e gjetheve).  

Gjethet ndahen në tre kategori, në varësi të maturitetit të 
tyre, siç përcaktohet nga Giraud, 1979, si: 
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 gjethe të vjetra, me një këllëf gjethor më të madh ose të 
barabartë me 2 mm dhe me një gjatësi më të madhe se 
50 mm; 

 gjethe të mesme pa këllëf gjethor dhe me një gjatësi më 
të madhe se 50 mm;  

 gjethe të reja pa këllëf gjethor dhe me një gjatësi më të 
vogël se 50 mm.  

Për çdo gjethe matet gjatësia dhe gjerësia totale. Këto 
matje lejojnë përllogaritjen e përshkruesve vijues:  

 numri mesatar i gjetheve (të vjetra, të mesme dhe të 
reja) për filiz;  

 gjatësia dhe gjerësia mesatare e gjetheve; 

 sipërfaqja mesatare e gjetheve për gjethet e vjetra dhe 
të mesme; 

 indeksi i sipërfaqes mesatare të gjetheve (LAI) për 
gjethet e vjetra dhe të mesme. 

Duke ditur dendësinë, indeksi i sipërfaqes së gjethes 
përllogaritet duke shumëzuar sipërfaqen e gjethes me 
dendësinë: më pas ai shprehet në m2/m2. 

Gjendja e sythit. Përqindja e gjetheve të reja dhe të vjetra me 
syth të çarë në çdo filiz me gjethe, duhet të regjistrohet si 
“koeficienti A”. 

Nekroza në gjethe përfaqëson përqindjen e gjetheve të reja 
dhe të vjetra me shenja nekroze për filiz, marrë nga 
vëzhgimi i drejtpërdrejtë në laborator 

Prodhimi i gjetheve është numri i gjetheve që prodhohet 
çdo vit (n vit-1 filiz-1) i përllogaritur me lepidokronologji 
(Pergent, 1990). 

Prodhimi i rizomave duhet të vlerësohet si pesha në të thatë 
e rizomave vertikale (g vit-1 filiz-1) ose si zgjatim i rizomës 

(mm rizom-1 vit-1) i përllogaritur me lepidokronologji 
(Pergent, 1990) 

Biomasa e epifiteve. Kampionët duhet të vendosen në 
tretësirë fiksuese (3% formaldehid) dhe të transportohen 
në laborator. Përpara matjes së biomasës së gjetheve, 
epifitet duhet të hiqen dhe të gërryhen nga gjethet me anë 
të një brisku me një teh, dhe të thahen në enë zjarrduruese 
të ngrohur dhe peshuar paraprakisht në 70°C përgjatë 48 
orëve. Biomasa duhet të vlerësohet si peshë e thatë në mg 
për filiz-1. 

1.1.2.6 Metodologjia e përpunimit të të dhënave 

Numri mesatar i filizave me gjethe, të zbuluara në kuadrate 
40 x 40 cm, raportohet në m2 për të vlerësuar dendësinë e 
livadhit në çdo sit.  

Përqindja e mbulimit me bimësi të gjallë dhe gjethe të 
vdekura lejon përllogaritjen e indeksit të ruajtjes (CI) të 
livadheve me anë të formulës CI = P/(P + D), ku P është 
përqindja e mbulimit me P. oceanica të gjallë dhe D është 
përqindja e mbulimit me gjethe të vdekura (Moreno et al., 
2001; Montefalcone et al., 2006).  

Për çdo sit, sipërfaqja mesatare e gjetheve (cm2 për filiz) 
përllogaritet nga gjatësia dhe gjerësia e gjetheve të reja dhe 
të vjetra.  

Prodhimi i gjetheve përllogaritet si numri mesatar i gjetheve 
në vit.  

Prodhimi i rizomave vlerësohet si vlerat mesatare të 
zgjatimit dhe biomasës në vit. Vlerat mesatare mund t’i 
referohen livadhit duke i shumëzuar ato me dendësinë e 
vlerësuar në çdo sit. 

1.1.3.  
Komponenti: Formacionet koraligjene 

KODI i SPA/RAC për habitatin detar bentik: MB1.55 Koraligjenet 

Sipas Klasifikimit Kombëtar të Habitateve të Republikës së 
Shqipërisë, biocenoza koraligjene është pjesë e habitatit të 
shtojcës I – 1170 (shkëmbinj nënujorë detarë) – renditur të 
shtojcën I të Direktivës për Habitatet. 

Formacioni i koraligjeneve bart specie me interes për 
komunitetin, të tilla si korali i kuq, (Corallium rubrum) i cili 
renditet në shtojcën II të Konventës së Bernës (lista e 
“specieve të mbrojtura të faunës”), në shtojcën III të 
protokollit SPA/BD (lista e “specieve, shfrytëzimi i të cilave 
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është i rregulluar”, ndryshuar së fundmi në muajin shkurt 
2012) dhe në shtojcën V të Direktivës së BE-së për Habitatet 
(lista e “specieve shtazore dhe bimore me interes për 
komunitetin, marrja nga bota e egër dhe shfrytëzimi i të 
cilave mund të jetë objekt i masave menaxhuese”). Po 
kështu, Axinella cannabina dhe A. polypoides janë renditur 
në shtojcën III të Konventës së Barcelonës.  

Sipas ligjit nr. 64/2012, peshkimi, mbajtja në bord, transitimi 
në barkë dhe anije, zbarkimi i qëllimtë dhe hedhja në treg 
ose për konsum, në çdo periudhë, zonë e me çfarëdo lloj 
mjeti a pajisjeje, është i ndaluar për koralin (Corallium spp.). 
Gjithashtu, në ligj (neni 128) parashikohet një gjobë prej 1 
000 000 deri në 5 000 000 lekë për shkelje të ndalimit të 
peshkimit të koraleve dhe sfungjerëve. Për më tepër, 
nxjerrja e koralit të kuq (Corallium rubrum) është tërësisht i 
ndaluar (Ligji nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”).  

Megjithatë, gjatë periudhës 1993-2000, ka ndodhur një 
veprimtari intensive për mbledhjen e koralit të kuq (INCA, 
2011).  

Në Shqipëri nuk ka të dhëna bazë për formacionet 
koraligjene dhe ende nuk dihet shpërndarja e plotë e këtij 
habitati.  

Me qëllim që të përcaktohet gama e plotë e këtij lloji 
habitati në Shqipëri, nevojitet një hartëzim gjithëpërfshirës 
dhe sistematik.  

Metodologjia për monitorimin e daljeve koraligjene si dhe i 
vlerave referencë do të bëhet sipas metodave standarde 
për inventarizimin dhe monitorimin e formacioneve 
koraligjene dhe rodolitike. (SPA/RAC, 2015)  

1.1.3.1 Treguesit e përbashkët të përzgjedhur 

Nisur nga rëndësia biologjike, të mbrojtura me legjislacione 
të ndryshme, të përhapura gjerësisht dhe nën një trysni të 
konsiderueshme nga njeriu, daljet koraligjene, duke 
përfshirë speciet Corallium rubrum, mund të shërbejnë si 
komponentë të mirë për vlerësimin e GES sipas treguesve 
vijues të përbashkët. 

Të dhënat për treguesit e përbashkët jepen në seksionin 
1.1.1. 

 

Treguesi i përbashkët 1:  
Gama e shpërndarjes së habitatit duke marrë në konsideratë 
edhe shtrirjen e habitatit si një atribut i rëndësishëm 

 

Treguesi i përbashkët 2:  
Kushtet e specieve dhe komuniteteve tipike të habitatit 

 

Speciet tipike  

Është dhënë lista e specieve që do të merren në konsideratë 
në inventarin dhe/ose monitorimin e komuniteteve 
koraligjene (sipas UNEP/MAP – RAC/SPA, 2011; Garrabou et 
al., 2014). 

Bazuar në listat e lartpërmendura dhe në të dhënat nga 
terreni, është propozuar një përzgjedhje paraprake e 
specieve tipike/treguese që duhet të monitorohen brenda 
kuadrit të protokollit kombëtar (Tabela 1.5).  

1.1.3.2 Përzgjedhja e siteve të kampionimit  

Përzgjedhja e siteve të kampionimit varet nga shpërndarja 
hapësinore e habitatit. Hartëzimi dhe kampionimi duhet të 
kombinohen në mënyrë të atillë që të rrisin njohuritë mbi 
shpërndarjen e habitatit koraligjen.  

Sitet e monitorimit mund të zgjidhen në varësi të kushteve 
të ndryshme mjedisore, duke ofruar një pikëpamje më të 
gjerë mbi statusin e habitatit. Megjithatë, nisur nga 
shpërndarja e tyre e copëzuar, sitet mund të identifikohen 
edhe pa një hartëzim të detajuar (veçanërisht në rastet e 
koraligjeneve mbi shkëmbinj vertikalë), bazuar në 
informacionet mbi praninë e tyre. 

Ashtu siç sugjerohet nga plani i veprimit për ruajtjen e 
koraligjeneve (UNEP/MAP – RAC/SPA, 2017), gjatë 
përzgjedhjes së siteve të monitorimit, duhet të kihet 
parasysh ekzistenca e informacioneve të mëparshme rreth 
shtrirjes dhe cilësisë ekologjike të habitatit koraligjen. 

Bazuar në të dhënat e vetme shkencore të disponueshme 
(të mbledhura si pjesë e studimit në prill 2016 në Parkun 
Kombëtar Detar të Karaburun-Sazanit; Andromede 
Oceanology, 2016) dhe mendimin e ekspertit vendas, më 
poshtë propozohen 3 site të përkohshme për monitorim 
(Tabela 1.6 dhe figura 1.5). 
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Tabela 1.5. Lista e specieve tipike/treguese që ndodhen brenda habitatit koraligjen përgjatë pjesës shqiptare të Detit Adriatik (kryesisht sipas Andromede 
Oceanology, 2016) dhe të klasifikuara sipas UNEP/MAP – RAC/SPA (2011) dhe Garrabou et al. (2014) 

Formuesit e algave  

Rodofita (alga e kuqe)  
 Algë koralore Mesophyllum sp., Lithophyllum sp. 
 Peyssonnelia spp. e korëzuar  

 

 

Formuesit e kafshëve  

Briozarët  
 Myriapora truncata (Pallas 1766)  
 Pentapora fascialis (Pallas 1766)  
 Smittina cervicornis (Pallas 1766) 
 Schizomavella mamillata (Hincks 1880) 

Serpulidet  
 Filograna sp.  
Scleractinians  
 Caryophyllia inornata (Duncan 1878)  
 Leptopsammia pruvoti (Lacaze-Duthiers 1897)  
 Madracis pharensis (Heller 1868) 

 

Kafshët “aglomeruese”  

Sfungjerët  
 Geodia sp.  

Briozarët  

 

Eroduesit biologjikë   

Sfungjerët  
 Cliona viridis (Schmidt 1862) 
Ekinoidet  
 Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)  

Molusqet  
 Lithophaga lithophaga (Linnaeus 1758) 

 

Speciet me rëndësi të veçantë (në sasi të bollshme, të ndjeshme, me rëndësi arkitekturore ose me vlerë ekonomike)  

Rodofita (alga e kuqe)  
 Peyssonnelia spp. e pakalcifikuar  
Klorofita 
 Halimeda tuna (J.Ellis & Solander, J.V. Lamouroux 1816) 
Sfungjerët  
 Crambe crambe (Schmidt 1862) 
 Hemimycale columella (Bowerbank 1874) 
 Chondrosia reniformis (Nardo 1847) 
 Petrosia ficiformis (Poiret 1789) 
 Axinella cannabina (Esper 1794) 
 Axinella polypoides (Schmidt 1862) 

Gorgoniat  
 Paramuricea clavata (Risso 1826)  
 Eunicella cavolini (Koch 1887)  
 Corallium rubrum (Linnaeus 1758)  
Tunikatët 
 Halocynthia papillosa (Linnaeus 1767) 

 

Speciet invazive  

Klorofita  
 Caulerpa cylindracea (Sonder 1845)  

Rodofita (alga e kuqe)  
 Womersleyella setacea (Hollenberg, R.E.Norris 1992) 

 

Tabela 1.6. Sitet e përzgjedhura të studimit për zonat e formacioneve koraligjene 

Zona Nënzona Sitet 
Pozicionet 
gjeografike 

Thellësia 
minimale

Thellësia 
maksimale

Brenda  
ZMD-së  

Trysnitë  
kryesore 

Adriatik 

Ishulli i Sazanit Kepi i Pulëbardhave 
40.49300 
19.26700 

35 m 50 m 
Park Kombëtar 
Detar 

 Shfrytëzimi i koralit të 
kuq 

 Ndotja 
 Sedimentimi 
 Speciet invazive  
 Ndikimi nga zhytësit 

Gadishulli i 
Karaburunit 

Në veri të Gjirit të Dafinës  
40.35700 
19.35389 

45 m 50 m 
Park Kombëtar 
Detar 

Porto Palermo 
Kepi perëndimor  
i Ishullit të Kastelit 

40.06203 
19.78986 

30 m 50 m ZMD e propozuar 
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Figura 1.5. Tre site për monitorimin e koraligjeneve  

Sit monitoimi 

OE1 Habitatet 
Formacionet koraligjene 
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Përkufizimi i një siti monitorimi 

Në çdo vendndodhje, ku janë zhvilluar dalje koraligjene, 
përcaktoni gamën e thellësisë ku do të kryhet monitorimi 
(p.sh. 30–35 m), me qëllim që të shmanget efekti i 
mundshëm i thellësisë në rezultatin e studimeve. 

Me qëllim që të kufizohen efektet e heterogjenitetit lokal 
mbi rezultatin e studimeve, brenda gamës së përzgjedhur 
të thellësisë, përcaktoni kur është e mundur, me ndihmën e 
shenjuesve të zonave arkeologjike të jashtëzakonshme 
nënujore, zonën specifike të monitorimit (p.sh. duhet të jetë 
një zonë prej disa qindra m2) të çdo siti kampionimi. 
Sigurisht që disa shënjime mund të rregullohen për të 
ndihmuar me rilokalizimin e zonës. 

Modeli i kampionimit  

Duke qenë se programi i monitorimit ka si qëllim që të 
vlerësojë statusin e ruajtjes së habitatit koraligjen dhe 
evolucionin e tij me kalimin e kohës në ujërat e bregdetit 
shqiptar, modeli i kampionimit duhet të jetë i aftë që të 
përballojë heterogjenitetin hapësinor (duke përfshirë 
kushtet e ndryshme mjedisore dhe shkallët e ndryshme të 
trysnive) dhe kohën si faktor. Megjithatë, për shkak të 
varfërisë së informacionit mbi shpërndarjen e koraligjeneve 
dhe llojin e formacioneve që lulëzojnë përgjatë bregut 
shqiptar, si edhe sipërfaqet dhe gamat e tyre të thellësive, 
skema e modelit të kampionimit të propozuar brenda këtij 
programi monitorimi do të zbatohet dhe përshtatet sipas të 
dhënave potenciale të reja në pajtim me udhëzimet e 
SPA/RAC për monitorimin e habitatit detar bentik 
(UNEP/MED. WG 461.21). 

1.1.3.3 Përzgjedhja e parametrave 

Skema bazë e vëzhgimit përfshin monitorimin periodik të 
parametrave të referencës si tregues të ruajtjes për llojin e 
synuar të habitatit. Monitorimi kryhet me një metodë të 
kombinuar që përfshin mbledhjen e të dhënave për 
habitatin dhe speciet nga zhytësit deri në 40 m thellësi dhe 
nga pajisjet nënujore me komandim nga distanca (ROV-të) 
përtej këtij niveli thellësie (UNEP/MED WG. 461/21). 

Parametrat e monitorimit përfshijnë:  

 Parametrat strukturorë dhe funksionalë:  

 Përbërja/sasia e specieve/kategorive (të dhëna 
gjysmë sasiore ose sasiore);  

 Treguesit për shkallën e kompleksitetit të habitateve 
koraligjene;  

 Treguesit për funksionimin e koraligjeneve: eroduesit 
biologjikë dhe ndërtuesit biologjikë;  

 Treguesit cilësorë, gjysmë sasiorë dhe sasiorë për 
ndikimet e shqetësimeve të ndryshme mbi 
komunitetet koraligjene (p.sh. prania e rrjetave të 
peshkimit, specieve invazive, sedimentimit dhe 
trysnia e lartë nga zhytjet). 

Këto parametra mund të përcaktohen çdo tre vite në 
çdo sit të synuar. 

 Parametrat mjedisorë:  

 Kryesisht kushtet e temperaturës të cilat merren me 
anë të pajisjeve regjistruese të të dhënave të 
temperaturës (mund të shtohen parametra të tjerë në 
të ardhmen në varësi të zhvillimeve teknologjike, p.sh. 
transparenca, pH). Të dhënat për temperaturën 
mund të merren mbi baza orare dhe të rikuperohen 
në baza vjetore dhe gjysmëvjetore. Pajisjet për 
regjistrimin e të dhënave mund të vendosen çdo 5 m 
nga sipërfaqja deri në 40 m thellësi, me qëllim që të 
merret informacion mbi dinamikat e shtresëzimit 
përgjatë profilit vertikal, duke përfshirë thellësitë ku 
zhvillohet habitati koraligjen (shihni http://www.t-
mednet.org/). 

1.1.3.4 Shpeshtësia e kampionimit 

Monitorimi do të zbatohet çdo dy vite.  

Periudha ideale për monitorim është fundi i verës (fundi i 
gushtit deri në fillim të tetorit). Në atë kohë transparenca 
dhe temperatura e ujit lejojnë një mbledhje më të mirë të të 
dhënave dhe fotokampionim më të mirë. Për më tepër, 
nëse gjatë verës ka ndodhur ndonjë vdekshmëri në masë, 
mund të vëzhgohet gjatë kësaj periudhe. 

Shpeshtësia e veprimtarisë monitoruese mund të 
rishikohet sipas të dhënave të reja faktike që mblidhen. 

1.1.3.5 Metodologjia e kampionimit dhe e matjes 

Duke qenë se ka një mungesë informacioni bazë mbi 
habitatin e koraligjeneve, propozohet që të ndiqet qasja 
metodologjike bazë e propozuar për bregdetin kroat të 
Detit Adriatik (Garrabou et al., 2014), në pajtim me 
udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e habitatit detar 
bentik (UNEP/MED. WG 461.21) 



  

26 

Për hartëzimin, nevojitet një shkallë e barabartë me 1:1000 
(ose më e madhe) për studime të detajuara monitorimi të 
shtretërve të përzgjedhur rodolitikë, ku përcaktimi 
hapësinor dhe kufijtë rodolitikë duhet të kenë vendndodhje 
më të saktë dhe monitorim përgjatë të gjithë kohës. Dy 
shtretër rodolitikë ngjitur me njëri tjetrin konsiderohen si të 
ndarë nëse, në ndonjë pikë përgjatë kufijve të tyre, ka një 
distancë minimale prej 200 m (Basso et al., 2016). 

Për sitet e përzgjedhura, monitorimi do të realizohet me 
vëzhgim direkt përmes zhytjes me pajisje (censusit pamor, 
fotokampionimit dhe censusit me video përgjatë 
transekteve). 

Ai mund të shoqërohet, për aq sa është e mundur, me Sonar 
me Skanim Anësor të shtratit të detit ose ROV, siç tregohet 
në udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e habitatit detar 
bentik (UNEP/MED. WG 461.21). 

Me qëllim që të përcaktohet gama e plotë e këtij lloji 
habitati në Shqipëri, nevojitet një hartëzim gjithëpërfshirës 
dhe sistematik.  

Një përshkrim i detajuar i metodologjive gjendet në 
Dokumentin informues: Programi monitorues tematik për 
OE1-habitatet detare dhe brenda udhëzimeve të SPA/RAC 
për monitorimin e habitatit detar bentik (UNEP/MED. WG 
461.21). 

1.1.3.6 Metodologjia e përpunimit të të dhënave 

Analizat standarde dhe përpunimi i të dhënave do të kryhen 
sipas Garrabou et al. (2014) në përputhje me UNEP/MED WG 
461.21. 

Në çdo sit, fotokampionimi do të kombinohet me census 
pamor për të mbledhur informacione mbi strukturën dhe 
funksionin e habitatit, si edhe mbi shkallën e ndikimit të 
shqetësimeve kryesore. 

1.2.  
Speciet detare  

Një grup speciesh me rëndësi ekologjike, që gjendet këtu, 
sidomos sa i përket grupeve të specieve (shumë) të 
lëvizshme: zogjtë e detit, zvarranikët dhe gjitarët e detit. 
Çdo grup funksional përfaqëson një rol mbizotërues 
ekologjik brenda grupit të specieve. 

1.2.1.  
Gjitarët e detit (Cetacetë) 

Speciet e rrezikuara të gjitarëve të detit janë të renditur në 
shtojcën II të Protokollit për Zonat Veçanërisht të Mbrojtura 
dhe Diversitetin Biologjik në Mesdhe të Konventës për 
Mbrojtjen nga Ndotja në Detin Mesdhe (Konventa e 
Barcelonës), në shtojcën II të Konventës për Ruajtjen e 
Jetës së Egër dhe të Habitateve Natyrore në Evropë 
(Konventa e Bernës), në shtojcat I dhe II të Konventës për 
Ruajtjen e Specieve Shtegtare (Migruese) të Kafshëve të 
Egra (Konventa e Bonit) dhe në Marrëveshjen për Ruajtjen e 
Cetaceve (Cetacea) në Detin e Zi, në Detin Mesdhe dhe në 
Zonën në Afërsi të Atlantikut (ACCOBAMS). 

Speciet janë renditur edhe në shtojcën II dhe IV të Direktivës 
92/43/KEE “Për ruajtjen e habitateve natyrore dhe të faunës 
dhe florës së egër”. 

Pavarësisht se një sërë speciesh Cetace dhe foka murgeshë 
e Mesdheut janë regjistruar në Detin Adriatik dhe në 
Shqipëri, ka shumë pak të dhëna për praninë e tyre (shihni 
Holcer dhe Fortuna (2015). Megjithatë, njohuritë e 
disponueshme mbi shpërndarjen dhe sasinë e 
përgjithshme të specieve, japin mjaftueshëm informacion 
për të bërë të mundur përzgjedhjen e specieve treguese 
dhe zhvillimin e programit të monitorimit. Qasja me bazë 
ekosistemi e Konventës së Barcelonës në kuadër të 
UNEP/MAP kërkon një sinergji me zbatimin e Direktivës 
Kuadër të Strategjisë Detare (MSFD) të Bashkimit Evropian 
(BE). Në këtë kuptim, përzgjedhja e specieve gjerësisht të 
përhapura si tregues të përbashkët, në vend të vlerësimit 
dhe monitorimit të të gjithë faunës së gjitarëve të detit, 
përfaqëson një qasje logjike. 

Nisur nga prania e tyre e përhershme, modeli i supozuar i 
shpërndarjes dhe sasia relative, delfinët turishkurtër janë 
specie të përshtatshme për t’u përdorur si komponentë për 
vlerësimin dhe monitorimin e statusit të mjedisit detar në 
shelfe, duke mbuluar kryesisht ujërat territorialë, ndërsa 
delfinët me vija mund të përdoren si tregues në ujërat 
offshore. 

1.2.1.1 Treguesit e përbashkët  

Sipas IMAP, janë përcaktuar tre tregues të përbashkët për të 
vlerësuar progresin drejt statusit të mirë ekologjik lidhur me 
biodiversitetin në nivel gjitarësh të detit (Tabela 1.7). 
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Tabela 1.7. Treguesit e përbashkët, synimet dhe objektivat operacionale të GES sa i përket OE1 – Gjitarët e detit (UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1) 

Treguesi i përbashkët 3:  
Gama e shpërndarjes së specieve 
Ky tregues ka për synim që të japë informacione rreth zonës gjeografike ku ndodhen speciet e gjitarëve të detit. Qëllimi është që të përcaktohet gama e 
specieve të cetaceve që janë të pranishme në ujërat mesdhetare, me fokus të veçantë te speciet që janë përzgjedhur nga palët. 
Përkufizimi i GES Speciet janë të pranishme në të gjithë gamën e shpërndarjes së tyre në natyrë.
Objektivi operacional Shpërndarja e specieve është ruajtur  

Synimi i GES 
Shpërndarja e gjitarëve të detit mbetet e qëndrueshme ose në zgjerim dhe speciet që kanë përjetuar shpërndarje të reduktuar 
në të kaluarën janë në status të favorshëm të ruajtjes dhe mund të rikolonizojnë zonat me habitate të përshtatshme. 

Metoda e vlerësimit të 
synimit 

Shpërndarja e specieve të përzgjedhura ndjek modelin e pritur të shpërndarjes. Synimi monitorohet duke përdorur 
metodën e standardizuar të hartëzimit. 

 

Treguesi i përbashkët 4:  
Sasia e popullatës së specieve 

TP4 kishte si qëllim që të jepte informacione mbi sasinë e popullatës së gjitarëve të detit. Qëllimi është që të përcaktohet sasia dhe dendësia e 
specieve të cetaceve që janë të pranishme në ujërat shqiptare, me fokus të veçantë te speciet që janë përzgjedhur nga palët. 

Përkufizimi i GES 
Popullata e specieve ka nivele të atilla sasie që e lejojnë të kualifikohet në kategorinë më pak shqetësuese të Listës së Kuqe 
të IUCN-së ose ka nivele të atilla sasie të cilat po përmirësohen dhe largohen nga kategoria më kritike në IUCN.  

Objektivi operacional Madhësia e popullatës së specieve të përzgjedhura është ruajtur ose, nëse është reduktuar, ajo rikuperohet në nivelet natyrore.  

Synimi i GES 
Asnjë vdekshmëri e shkaktuar nga njeriu nuk po shkakton një rënie të madhësisë ose dendësisë në popullatën 
mbarështuese. Popullatat rikuperohen drejt niveleve natyrore.  

 

Treguesi i përbashkët 5:  
Karakteristikat e demografisë së popullatës 

Ky tregues ka për synim që të japë informacione rreth karakteristikave të demografisë së popullatës së gjitarëve të detit në Detin Mesdhe. Përpjekjet 
monitoruese duhet të drejtohen drejt mbledhjes së të dhënave në seri kohore afatgjata, duke mbuluar kështu fazat e ndryshme të jetës së specieve të 
përzgjedhura. Kjo do të përfshinte pjesëmarrjen e disa ekipeve të cilat përdorin metodologji standarde dhe mbulojnë site me rëndësi të veçantë për 
fazat kryesore të jetës së specieve të synuara. 

Përkufizimi i GES 
Cetacetë: popullatat e specieve janë në kushte të mira: vdekshmëri e ulët e shkaktuar nga njeriu, raport i balancuar gjinor 
dhe nuk ka rënie në prodhimin e këlyshëve. 

Objektivat operacionalë Kushtet e popullatës së specieve të përzgjedhura janë ruajtur 

Synimet e GES 
Cetacetë: vlerësimi paraprak i kapjes rastësore, reduktimi i presë dhe vdekshmëri të tjera të shkaktuara nga njeriu ndiqen 
nga zbatimi i masave të përshtatshme për t’i zbutur këto kërcënime 

Metoda e vlerësimit të 
synimit 

Norma e lindshmërisë brenda popullatës së specieve të përzgjedhura është ruajtur, ndërkohë që vdekshmëria nuk po 
ndryshon. 

 
Krahas monitorimit të indeksit të ruajtjes, do të duhet të 
vlerësohen ndikimet antropogjenike mbi popullatat e 
cetaceve që shkaktojnë ndryshime në numrin, 
vdekshmërinë, shpërndarjen dhe statusin e specieve, duke 
përfshirë mungesën e presë për shkak të: 

 mbishfrytëzimit (mbipeshkimit); 

 zënies, jo objekt peshkimi, vdekshmërisë në pajisjet e 
peshkimit; 

 ndotjes (materialeve helmuese, mbeturinave) dhe 
vrasjes rastësore të qëllimtë të individëve; 

 ndikimeve kumulative të veprimtarive antropogjenike 
mbi speciet, që gjithashtu përbëjnë shqetësim (kalimet 
detare transit, peshkimi, studimi sizmik, zhurma 
nënujore, shfrytëzimi i hidrokarbureve, ndotja, etj.). 

1.2.1.2 Përzgjedhja e zonave të monitorimit 
(siteve të kampionimit) dhe metodologjia 
e matjes 

Treguesi i përbashkët 3:  
Gama e shpërndarjes së specieve 
Qasja nën-rajonale (në Adriatik) 

Për shkak të natyrës së tyre shumë të lëvizshme, 
shpërndarjes dhe ndikimit të lartë antropogjenik në 
Adriatik, është e nevojshme që të kryhet një monitorimin i 
treguesve për statusin e delfinëve turishkurtër dhe 
veçanërisht të delfinëve me vija në nivelin e të gjithë 
Adriatikut.  
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Për të përcaktuar shpërndarjen dhe sasinë e popullatës, 
metoda e studimit nga ajri me anë të kampionimit 
konvencional nga distanca është një metodë zgjedhjeje. 
Koncepti bazë i metodës së kampionimit nga distanca 
është që distanca perpendikulare mes një vëzhguesi dhe 
të gjitha “objekteve/kafshëve/grupeve” të vëzhguara 
përgjatë transekteve, mund të përdoret për të vlerësuar 
gjerësinë e brezit efikas të mbuluar nga vëzhgimet (për 
detaje shihni udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e 
gjitarëve të detit (UNEP/MED. WG 461.21) dhe Buckland, 
Anderson et al. 2001, Buckland, Anderson et al. 2004, 
Thomas, Buckland et al., 2010). Për më tepër, të dhënat që 
mund të përdoreshin si referencë bazë, janë siguruar në 
një shkallë nënrajonale.  

Edhe pse të dyja speciet e përzgjedhura për monitorim janë 
të pranishme përgjatë ujërave bregdetare dhe offshore të 
vendit, është e nevojshme që të mblidhen të dhëna të 
disponueshme nga mbajtës të ndryshëm të dhënash dhe, 
nëse duhet, të kryhen studime të dedikuara për të 
identifikuar më tej gamën e shpërndarjes së specieve. Me 
qëllim që të monitorohen ndryshimet e mundshme në 
gamën e shpërndarjes së specieve, është e nevojshme që të 

zhvillohet një metodologji për hartëzimin standard (rrjet 
koordinativ standard ose të ngjashme). Qasja më e 
dobishme do të ishte të përdorej rrjeti koordinativ referencë 
i Agjencisë Evropiane të Mjedisit4 (1 x 1, 10 x 10 dhe 
100 x 100 km), i cili garanton ndërveprueshmëri dhe 
krahasueshmëri të të dhënave në nivel nën-rajonal dhe 
evropian. 

Për sa më sipër, me qëllim që të arrihet një monitorim i 
suksesshëm, është jetike që veprimtaritë të kryhen përgjatë 
të gjithë Detit Adriatik, në bashkëpunim me të gjitha vendet 
e Adriatikut (figura 1.6). 

Qasja territoriale detare 

Duke qenë se delfinët turishkurtër në zonat e tjera të 
Adriatikut dhe të Detit Mesdhe tregojnë qëndrim në zonat 
bregdetare, duhet të ndërmerret një monitorim kombëtar i 
kësaj specieje. Vendndodhjet aktuale me interes të veçantë 
në Shqipëri përfshijnë një zonë më të gjerë të Gadishullit 
të Karaburunit – Ishullit të Sazanit në jug të Shqipërisë dhe 
Gjirin (Pellgun) e Drinit, i cili mbulon zonën nga Kepi i 
Rodonit deri në kufi me Malin e Zi, në veri të Shqipërisë. 

 
Figura 1.6. Transektet e përzgjedhura për monitorimin e sasisë dhe të shpërndarjes së delfinit të zakonshëm turishkurtër dhe të delfinit me vija në Detin 

Adriatik (nga: Propozimi i sistemit të monitorimit dhe vëzhgimit për vlerësimet mjedisore në të ardhmen në Kroaci, 2012) 

 
4 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2 
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Gjithashtu, duhet që të kryhen studime fillestare të 
dedikuara të zonës së shelfit. Studimet duhet të 
organizohen si studime në të gjithë pellgun dhe pas 
identifikimit të zonave të përshtatshme/kritike, monitorimi 
i popullatave lokale duhet të organizohet me anë të 
identifikimeve fotografike, si metoda kryesore që mund të 
ofrojë të dhënat e nevojshme edhe për treguesit e tjerë. 
Studimet në zonat e shelfeve do të organizohen duke 
përdorur portin e Vlorës në jug dhe portin e Durrësit 
dhe/ose të Shëngjinit në veri, ku të dy janë të përshtatshëm 
sa i përket disponueshmërisë së strehimit, furnizimit me 
lëndë djegëse dhe ankorimit.  

Me qëllim që të mundësohen përditësime të rregullta mbi 
shpërndarjen e specieve, veprimtaritë e monitorimit duhet 
të realizohen si procese të vazhdueshme për mbledhjen e 
të dhënave përgjatë të gjithë zonës bregdetare. Studimet e 
dedikuara që organizohen për të siguruar të dhënat e 
nevojshme për TP 4 dhe TP 5 do të ofrojnë të dhënat më të 
nevojshme, por mbledhja e të dhënave shtesë duhet të 
përfshijë edhe përdorimin e kërkimeve shkencore nga 
shkencëtarë amatorë (ku përfshihet publiku i gjerë, 
qytetarët, turistët, vizitorët, peshkatarët, marinarët, etj.) për 
dhënien e informacioneve mbi vëzhgimet e kafshëve të 
gjalla dhe të bllokuara në cekëtina/kapura rastësisht dhe 
organizimin e rrjeteve operacionale për bllokimet në 
cekëtinë, të cilat mbulojnë të gjithë bregdetin (duke ofruar 
të dhëna mbi vdekshmërinë dhe shkaqet e vdekjes). Një 
përfitim tjetër nga kërkimet shkencore të shkencëtarëve 
amatorë dhe nga rrjetet të cilat kujdesen për gjitarët e 
bllokuar në cekëtina, është se ato mundësojnë 
ndërgjegjësim të publikut dhe vizibilitetin e nevojshëm për 
një ruajtje efikase. 

Treguesi i përbashkët 4:  
Sasia e popullatës së specieve të përzgjedhura 

Vlerësimet e sasisë në popullatat lokale të delfinëve 
turishkurtër, duhet të mundësojnë tendencat e 
monitorimit. Duke qenë se popullatat lokale nuk janë 
identifikuar ende, të dhënat e disponueshme që janë 
mbledhur deri më tani, së bashku me studimet shtesë, 
duhet të japin një pikë reference. Duke përdorur metodën 
standarde të identifikimit fotografik në vëzhgimin e 
popullatave lokale të delfinëve turishkurtër, mund të 
sigurohen të dhënat e nevojshme për vlerësimet e sasisë 
sipas metodës markim-rikapje. 

Në të gjithë botën janë zhvilluar dhe përdorur protokolle të 
detajuara identifikimi fotografik (shihni Hammond, Mizroch 
et al., 1990). Studimet monitoruese duhet të mbulojnë të 
njëjtën periudhë kohore (me shumë mundësi muajt e verës) 
dhe të njëjtën zonë, për të lejuar identifikimin e madhësisë 
së popullatës dhe monitorimin vijues. Gjatë zhvillimit të 
planit të monitorimit, krahas identifikimit të zonës me sasi 
të bollshme të kafshëve, një aspekt kyç që duhet të merret 
në konsideratë duhet të jetë edhe disponueshmëria e 
pajisjeve të nevojshme (minimumi një gomone me trup të 
fortë, e aftë për të mbajtur një ekip të përzgjedhur, kamera 
fotografike dixhitale dhe GPS) dhe disponueshmëria e 
logjistikës së nevojshme (si disponueshmëria e strehimit, 
furnizimit me lëndë djegëse dhe e ankorimit), pasi këto do 
ta përmirësonin dukshëm efikasitetin e monitorimit. 

Vlerësimet e sasisë për të dyja speciet në nën-rajon (në të 
gjithë Adriatikun) të marra përmes të dhënave nga studimet 
nga ajri që prej vitit 2010 dhe deri në 2013, të ofruara nga 
kampionimi në distancë/transketi linear, mund të ofrojnë 
një pikë fillestare reference. Për të kryer një monitorim që 
do të ofronte të dhëna krahasimore mbi sasinë e specieve 
që nuk do të ndikohej nga ndikimet aktuale të mjedisit lokal 
ose ndikime të tjera, është e nevojshme që të zhvillohet një 
metodë për monitorim të përbashkët në nivel nën-rajonal. 
Metoda optimale dhe me kosto efikase është studimi nga 
ajri me anë të Kampionimit Konvencional nga Distanca 
(Buckland, Anderson et al. 2004, Thomas, Buckland et al. 
2010).  

Treguesi i përbashkët 5:  
Karakteristikat e demografisë së popullatës 

Nisur nga diferenca në shpërndarje dhe nga historikët e 
jetës për të dyja speciet, parametrat identifikues 
demografikë do të ndryshojnë. Sa i përket delfinëve me vija, 
për shkak të sasisë së supozuar dhe pranisë vetëm në ujëra 
offshore, vlerësimi i parametrave demografikë nuk do të 
ishte i mundur pa një përpjekje madhore dhe mbështetje 
financiare, andaj këto specie nuk rekomandohen për 
monitorimin demografik të popullatës. 

Për delfinët turishkurtër, studimi i vazhduar me bazë 
identifikimin fotografik brenda zonave të identifikuara 
bregdetare (shihni detajet në TP 4 për metodologjinë), do 
të ofronte parametra të detajuar për popullatën 
(lindshmëria, vdekshmëria (e natyrshme dhe për shkak të 
ndikimit antropogjenik, si zënia jo objekt peshkimi, 
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transporti, etj.), mbijetesa, etj.). Me qëllim që të 
identifikohet vdekshmëria si pasojë e ndikimeve 
antropogjenike, do të ishte e nevojshme që të zhvillohej një 
monitorim shtesë i vdekshmërisë nga zënia, jo objekt 
peshkimi, në veprimtaritë e peshkimit (shihni komentet në 
TP 3 mbi kërkimet shkencore të shkencëtarëve amatorë 
dhe rrjetet të cilat kujdesen për gjitarët e bllokuar në 
cekëtina). 

Pas krijimit të të dhënave bazë, monitorimi mund të 
zhvillohet bazuar në tregues të thjeshtë, si monitorimi i 
numrit mesatar të të vegjëlve me femrat e njohura përmes 
identifikimit fotografik, etj., në pajtim me udhëzimet e 
SPA/RAC për monitorimin e gjitarëve të detit (UNEP/MED. 
WG 461.21). 

Gjithashtu, kërkimi gjenetik ka ndihmuar me identifikimin 
dhe kuptimin e parametrave kryesorë të strukturës së 
popullatës brenda Deteve Adriatik dhe Mesdhe. Rezultatet 
e publikuara kanë identifikuar një strukturim të qartë të 
popullatës ndërmjet krahëve lindorë dhe perëndimorë të 
Adriatikut dhe ndërmjet rajoneve bregdetare (Gaspari, 
Holcer et al. 2013, Gaspari, Scheinin et al. 2015). I njëjti 
kërkim dha të dhëna mbi praninë e ekotipit të delfinëve 
turishkurtër pellagjik brenda Mesdheut. Prandaj, gjatë 
kryerjes së veprimtarive monitoruese në shkallë lokale, çdo 
përpjekje duhet t’i kushtohet mbështetjes së identifikimit të 
strukturës së detajuar të popullatës me anë të analizës së 
ADN-së për të dyja speciet.  

1.2.1.3 Shpeshtësia e kampionimit 

Studimi nga ajri kishte si synim të mblidhte të dhëna për 
vlerësimet e sasive dhe modelet e shpërndarjes në një zonë 
(rajon) më të gjerë duhet të kryhen çdo 3 vite. 

Analiza e identifikimit fotografik për vlerësimin e popullatës 
lokale të delfinit turishkurtër duhet të kryhet çdo vit ose (në 
rast se ka burime të kufizuara) çdo dy vite, në varësi të sitit. 
Në rast se studimi nuk organizohet dhe aq shpesh, duhet të 
rriten përpjekjet për studim me qëllim që të jetë mundësia 
e marrjes së të dhënave të mjaftueshme dhe të plota të cilat 
nevojiten për vlerësimin e TP-së. 

Duhet të kryhen mbledhje të dhënash shtesë dhe 
kampionime shtesë, qoftë në mënyrë oportuniste ose 
përmes fushatave të dedikuara, me qëllim mbledhjen e të 
dhënave që mungojnë dhe për të plotësuar veprimtaritë 
monitoruese. Kjo do të përfshinte regjistrimin e vrojtimeve 

rastësore (mundësisht përmes zhvillimit të programeve 
mbi kërkimet shkencore të shkencëtarëve amatorë ose 
përdorimit të platformave të oportunitetit), monitorimin e 
kafshëve të bllokuara në cekëtina dhe identifikimin e 
shkaqeve të vdekjes, marrjen e indeve kampionë nga 
kafshët e bllokuara në cekëtina ose përmes kampionimit 
me biopsi dhe të ngjashme me to. 

1.2.1.4 Metodologjia për përpunimin e të dhënave 

Përpunimi i të dhënave pas studimit nga ajri përfshin 
kontrollin e saktësisë së të dhënave dhe korrigjimin e tyre, 
zhvillimin e shtresave të përpjekjes dhe të vrojtimit, 
përllogaritjen e distancës nga kafshët e vëzhguara dhe 
testimin e të dhënave. Analiza do të kryhet me anë të 
softuerit “DISTANCE” (http://www.distancesampling.org) 
dhe modeli për vlerësimin e sasisë është prodhuar me anë 
të Kampionimit Konvencional nga Distanca (CDS). 
Metodologjia e detajuar jepet nga Buckland, Anderson et al. 
2001, Buckland, Anderson et al. 2004.  

1.2.2.  
Komponenti: Zvarranikët e detit 

Nisur nga sasia dhe prania e saj relativisht e lartë në thuajse 
çdo pjesë të Detit Adriatik, veçanërisht në zonën e hapur 
pellagjike dhe Adriatikun verior, si edhe nga speciet e 
renditura në listën kryesore të specieve të mbrojtura, 
breshka e detit (Caretta caretta) është një komponent i 
përshtatshëm për vlerësimin dhe monitorimin e GES dhe 
rekomandohet për treguesit e përbashkët sipas fletës 
informative të qasjes me bazë ekosistemi: 
UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1 (Tabela 1.8). 
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1.2.2.1 Treguesit e përbashkët 

Tabela 1.8. Treguesit e përbashkët, synimet dhe objektivat operacionale të GES sa i përket OE1 – Zvarranikët e detit (UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1) 

Treguesi i përbashkët 3:  
Gama e shpërndarjes së specieve – Zvarranikët 

Objektivi i këtij treguesi është që të përcaktohet gama e specieve e breshkave të detit që janë të pranishme në ujërat e Mesdheut, sidomos speciet e 
përzgjedhura nga palët. 

Përkufizimi i GES 
Speciet vijojnë të gjenden në të gjithë gamën e tyre natyrore në Mesdhe, duke përfshirë folezimin, çiftëzimin, ushqimin dhe 
dimërimin, si edhe sitet e zhvillimit (nëse ndryshojnë nga ato të të rriturve).  

Objektivi operacional Shpërndarja e specieve është ruajtur  

Synimi i GES 

Shpërndarja e breshkave nuk ndikohet në mënyrë të konsiderueshme nga veprimtaritë e njeriut. Breshkat vijojnë të 
folezojnë në të gjitha vendet e njohura të folezimit. Trysnia/përgjigja. Mbrojtja e vendeve të njohura të folezimit, çiftëzimit, 
ushqimit, dimërimit dhe zhvillimit të breshkave. Veprimtaritë e njeriut të cilat kanë të ngjarë që t’i përjashtojnë breshkat e 
detit nga zona e tyre e qëndrimit janë të rregulluara dhe të kontrolluara. Ndikimi i mundshëm i ndryshimeve klimatike 
është vlerësuar. 

 

Treguesi i përbashkët 4:  
Sasia e popullatës së specieve – Zvarranikët 
Objektivi i këtij treguesi është që të përcaktojë statusin e popullatës së specieve të përzgjedhura përmes monitorimit afatmesëm-afatgjatë për të 
përftuar tendencat e popullatës për këto specie. Ky objektiv kërkon që të kryhet një census në zonat e mbarështimit, migratore, dimëruese, zhvillimore 
dhe të ushqimit 

Përkufizimi i GES 
Madhësia e popullatës lejon arritjen dhe ruajtjen e një statusi të favorshëm ruajtjeje, duke marrë në konsideratë të gjitha 
fazat e jetës së popullatës  

Objektivi operacional Madhësia e popullatës së specieve të përzgjedhura është ruajtur

Synimi i GES 

Shpërndarja e breshkave nuk ndikohet në mënyrë të konsiderueshme nga veprimtaritë e njeriut. Breshkat vijojnë të 
folezojnë në të gjitha vendet e njohura të folezimit. Trysnia/përgjigja. Mbrojtja e vendeve të njohura të folezimit, çiftëzimit, 
ushqimit, dimërimit dhe zhvillimit të breshkave. Veprimtaritë e njeriut të cilat kanë të ngjarë që t’i përjashtojnë breshkat e 
detit nga zona e tyre e qëndrimit janë të rregulluara dhe të kontrolluara. Ndikimi i mundshëm i ndryshimeve klimatike 
është vlerësuar. 

 

Treguesi i përbashkët 5:  
Karakteristikat e demografisë së popullatës – Zvarranikët 
Demografia është studimi i parametrave të ndryshëm të popullatës. Demografia jep një përshkrim matematikor të mënyrës se si këto parametra 
ndryshojnë përgjatë kohës. Demografia mund të përfshijë çdo faktor statistikor që ndikon në rritjen ose uljen e popullatës, por ka disa parametra që 
janë veçanërisht të rëndësishëm: madhësia e popullatës, dendësia, struktura moshore, fekondimi (shkalla e lindshmërisë), vdekshmëria (shkalla e 
vdekshmërisë) dhe raporti gjinor. 
Përkufizimi i GES Vdekshmëri e ulët, e nxitur nga kapja rastësore, raporti i favorshëm gjinor dhe mosrënia e shkallës së çeljes së vezëve. 
Objektivat operacionalë Kushtet e popullatës së specieve të përzgjedhura janë ruajtur 
Synimet e GES Masat për zbutjen e kapjeve rastësore te breshkat janë zbatuar 

 

1.2.2.2 Monitorimi 

Monitorimi i breshkës së detit (Caretta caretta) do të bëhet 
sipas metodologjisë së përshkruar në udhëzimet e SPA/RAC 
për monitorimin e breshkave të detit (UNEP/MED. WG 
461.21) dhe në pajtim me Planin Kombëtar të Veprimit për 
Breshkat e Detit. Në Shqipëri do të kryhen tre lloje monitorimi: 

1. Monitorim i realizuar në plazhe (TP3, TP4 dhe TP5);  

2. Monitorim i realizuar në det (TP3, TP4 dhe TP5), dhe  

3. Monitorim që kryhet në qendrat dhe laboratorët e 
shpëtimit (TP3, TP4 dhe TP5). 

Të dhënat do të mblidhen nga monitorimi i terreneve të 
përshtatshëm të folezimit, studimet nga ajri, zëniet jo 
objekt peshkimi dhe informacionet nga kafshët e bllokuara 
në cekëtina.  

Në rastin e breshkave të gjalla, duhet të mbahet shënim 
unazimi, informacioni në unazë (nëse është unazuar 
tashmë) dhe të paktën matjet morfometrike (TP5). 
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Udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e breshkave të detit 
(UNEP/MED. WG 461.21) përfshijnë të gjitha përshkrimet e 
detajuara të parametrave që do të vlerësohen dhe 
metodologjitë që do të përdoren për çdo tregues të 
përbashkët. Është me rëndësi që të ndiqen këto udhëzime 
gjatë zbatimit të monitorimit të breshkave të detit. Në fakt, 
paragrafët vijues nuk paraqesin një përshkrim shterues të 
të gjithë monitorimit që do të zbatohet, por ofrojnë 
informacionin/përshkrimet e nevojshme shtesë sa i përket 
siteve të monitorimit, qendrave të shpëtimit, kampionimit, 
shpeshtësisë së monitorimit, propozimit për mbledhjen e 
të dhënave nga terreni, etj. Kur rezulton e nevojshme, vihen 
në dukje rekomandime shtesë. 

1.2.2.3 Sitet dhe shpeshtësia e kampionimit 

Monitorimi i siteve të përshtatshme të folezimit 

Monitorimi do të kryhet në sitet e përzgjedhura brenda 
zonave më të gjera të Gjirit të Drinit, Gjirit të Rodonit, zonës 
së Durrësit, Gjirit të Divjakës dhe të Vlorës (Tabela 1.9; 
figurat 1.7 dhe 1.8). Monitorimi do të zbatohet nga muaji 
maj deri në gusht. Ai mund të jetë javor ose një herë në dy 
javë, në varësi të burimit të disponueshëm. Plazhet mund 
të monitorohen për gjurmë, shenja folesh / grabitqarësh 
dhe/ose kafshësh të bllokuara në cekëtina.  

Për të përcaktuar veprimtaritë e breshkave, sitet e 
mundshme të folezimit duhet të monitorohen çdo dy javë 
gjatë periudhës së verës.  

Plazhet që janë identifikuar si zona folezimi duhet të 
monitorohen çdo 1-3 ditë për të vlerësuar foletë/gjurmët. 
Gjatë këtyre vizitave do të regjistrohen edhe breshkat e 

bllokuara në cekëtina dhe do të kryhen kampionimet e 
nevojshme. 

Monitorimi në det 

Studimi nga ajri në det mund të realizohet së bashku me 
monitorimin e cetaceve, të paktën një herë në 3 vjet. Nisur 
nga lëvizshmëria e lartë e breshkave të detit dhe nga 
kërkesat e larta teknike dhe financiare për monitorimin nga 
ajri, rekomandohet një bashkëpunim dhe zbatim përmes 
studimeve nënrajonale dhe rajonale. Për më tepër, 
monitorimi në det duhet të ndërmerret në zonat me 
përqendrime të larta të breshkave, të tilla si Gjiri i Drinit 
(Tabela 1.9; figurat 1.7 dhe 1.8).  

Gjithashtu, studimi i zënieve, jo objekt peshkimi, duhet të 
realizohet nga organizata dhe institucionet të ndryshme në 
Shqipëri, por kryesisht nga Shoqëria Herpetologjike 
Shqiptare (ShHSh), Agjencitë Rajonale të Zonave të 
Mbrojtura (Ministria e Turizmit dhe Mjedisit), Universitetet 
(Universiteti i Tiranës, Universiteti i Vlorës, etj.) si dhe nga 
Institucionet Shkencore dhe OJQ-të në bashkërendim me 
institucionet dhe aktorët në fushën e peshkimit. 

Monitorimi i zënieve, jo objekt peshkimi, duhet të kryhet të 
paktën një herë në vit dhe në pajtim me OE3 Monitorimi.  

Monitorimi në qendrat e shpëtimit 

Kurdoherë që gjendet një breshkë e bllokuar në cekëtina 
ose e lënduar, ajo duhet të transferohet në një nga dy 
qendrat e shpëtimit: në Qendrën për Studimin dhe 
Ndihmën e Parë për Breshkat e Detit në Patok dhe në 
Qendrën për Shpëtimin dhe Rehabilitimin e Breshkave të 
Detit në Radhimë (Tabela 1.9; figurat 1.7 dhe 1.8).  

 

Tabela 1.9. Sitet e monitorimit për monitorimin e breshkave të detit në Shqipëri 

Zona Sitet 
Pozicionet gjeografike të tokës/plazhit Pozicioni gjeografik i 

detit 
Trysnia kryesore 

Pikënisja Pika fundore

Adriatik  

Gjiri i Drinit 41.59449  
19.57440 

41,85651 
19,40646 

41.69288 
19.49639 

Ndotja e ujit, infrastruktura turistike, veprimtaritë e 
peshkimit.  

Gjiri i Rodonit 
(Lalzit) 

41.40686 
19.43797 

41,57339 
19,45556 

41,487406 
19,439856 

Zhvillimi i bregdetit, infrastruktura turistike. 

Zona e 
Durrësit 

41.04422  
19.44325 

41,38603 
19,42102 

41.229683 
19.431389 

Zhvillimi i bregdetit, infrastruktura turistike, ndotja 
e ujit, peshkimi. 

Zona e 
Divjakës 

40.67088 
19.32681 

40,98928 
19,45156 

40,874594 
19,264161 

Veprimtaritë e peshkimit. 

Gjiri i Vlorës 40.32630 
19.45275 

40.62447 
19.33906 

40.479439 
19.341197 

Zhvillimi i bregdetit, infrastruktura turistike, 
veprimtaritë e peshkimit. 
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Figura 1.7. Sitet e monitorimit për breshkat e detit në pjesën veriore të zonës së monitorimit në Shqipëri 

OE1 Speciet 
Zvarranikët e detit 

Sit monitorimi në det 

Qendër shpëtimi të breshkave të detit 

Sit monitorimi në plazh 
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Figura 1.8. Sitet e monitorimit për breshkat e detit në pjesën jugore të zonës së monitorimit në Shqipëri 

OE1 Speciet 
Zvarranikët e detit 

Sit monitorimi në det 

Qendër shpëtimi të breshkave të 

Sit monitorimi në plazh 
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1.2.2.4 Përzgjedhja e parametrave 

Parametrat kryesorë që do të monitorohen jepen në tabelën 1.10. 

Tabela 1.10. Kampionët dhe të dhënat që do të mblidhen nga breshkat e detit 

Zbatimi dhe/ose 
kampionimi 

Të dhënat që duhen 
mbledhur 

Metodologjia e monitorimit 
Monitorimi i 
plazhit 

Studimet në ujë 
Bllokimet në 
cekëtina 

Matje morfometrike 
 Kategoria e madhësisë 
 Mosha e pjekurisë seksuale 

X X X 

Unazimi 
 Unaza metalike 
 Unaza plastike 
 Unaza PIT (Transponder i 
 Integruar Pasiv) 
 Identifikim fotografik 

 Vlerësimet e madhësisë së 
popullatës 

 Periudha ndërmjet folezimeve 
 Rrugët e shtegtimit 

X X  

Kampionimi i lëkurës 

 Analizë gjenetike 
 Analizë e izotopeve të 

qëndrueshme 
 Analizë e elementëve gjurmë 
 Analizë e metaleve të rënda 

X X X 

Kampionimi i luspave 

 Analizë e izotopeve të 
qëndrueshme 

 Analizë e elementëve gjurmë 
 Analizë e metaleve të rënda 

X X X 

Kampionim i gjakut 

 Analizë gjenetike 
 Parametrat shëndetësorë dhe 

biokimia e gjakut 
 Përcaktimi i gjinisë tek të vegjëlit 
 Fiziologjia e qelizave të gjakut 
 Analizë e izotopeve të 

qëndrueshme 
 Analizë e elementëve gjurmë 
 Analizë e metaleve të rënda 

X X  

Kampionimi i indeve nga organet 
e brendshme dhe muskujt 

 Hetim histologjik 
 Analizë gjenetike 
 Analizë e metaleve të rënda 
 Gëlltitje e mbetjeve detare 

  X 

Parazitë – Epibiont  
 Gjendja shëndetësore 
 Izotope të qëndrueshme 

X X X 

 

1.2.2.5 Metodologjia e kampionimit dhe e matjes 

Matja morfometrike e individëve dhe unazimi 

Pavarësisht metodologjisë së monitorimit, matja e gjatësisë 
së zhguallit është një mjet thelbësor për identifikimin e 
moshës së breshkave të detit.  

Matjet e mëposhtme do të bëhen sipas metodologjisë së 
paraqitur në udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e 
breshkave të detit (UNEP/MED. WG 461.21): 

 Gjatësia e zhguallit në vijë të drejtë (SCL): Për të matur 
gjatësinë në vijë të drejtë përdoret kalibri.  

 Gjatësia e zhguallit në harkim: Për të matur gjatësinë në 
vijë të drejtë përdoret metër shirit.  

 Gjerësia e zhguallit në vijë të drejtë (SCW): Për të matur 
gjerësinë në vijë të drejtë të zhguallit përdoret kalibri. 
SCW matet në pikën më të gjerë dhe nuk ka një pikë 
anatomike referencë për matjen.  
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 Gjerësia e zhguallit në harkim (CCW): Për të matur 
gjerësinë e zhguallit përdoret metër shirit. Ashtu si në 
rastin e SCW, CCW matet në pikën më të gjerë dhe nuk 
ka një pikë anatomike referencë për matjen. 

Çdo kategori e madhësisë së breshkave të detit mund të 
unazohet, përveç të vegjëlve të sapo dalë nga veza. 
Shqipëria ka një bazë të dhënash të unazimeve, e cila 
zotërohet nga Shoqëria Herpetologjike Shqiptare (ShHSh). 
Të gjitha breshkat që kapen unazohen me një unazë titani 
të markës “Stockbrand” me një adresë shqiptare dhe emrin 
e studiuesit shqiptar, Idriz Haxhiu.  

Nevojiten unaza shtesë (me një adresë shqiptare mbi të) 
dhe duhet t’i jepen aktorëve të interesuar ose 
institucioneve të tjera (ARZM-ve, OJQ-ve, universiteteve, 
etj.). Në fakt, e vetmja bazë të dhënash që ekziston në 
Shqipëri është ajo në zotërim të Shoqërisë Herpetologjike 
Shqiptare (ShHSh). Pasja e më shumë se një programi 
unazimi, do të lehtësonte procesin e unazimit të breshkave 
që mund të kapen në zona të ndryshme të bregdetit 
shqiptar dhe do të minimizonte rrezikun e lëshimit të 
breshkave pa unazë në to (siç edhe ka ndodhur shumë herë 
tashmë).  

Në rastet kur një breshkë është lëshuar pa unazim në të, 
përdoret mjeti i identifikimit fotografik (Njohja‐fotografike: 
Numrat PF dhe FP; numri i luspve në zhguall; fotografitë).  

Identifikimi fotografik është një metodë alternative unazimi 
që po bëhet gjithnjë e më shumë e përhapur. Metoda ka një 
invazim minimal, duke qenë një teknikë që në thelb varet 
nga fotografimi i luspave të një individi, krijimi i bazës së të 
dhënave të fotografive dhe vlerësimi i fotove në bazën e të 
dhënave. Ekzistojnë programe kompjuterike për 
identifikimin fotografik. Shpesh përdoren modelet e 
luspave anësore të breshkave. Për të marrë rezultatet më të 
mira, fotografitë duhet të merren nga e njëjta distancë dhe 
i njëjti kënd për çdo individ.  

Kampionimi i lëkurës dhe i luspave 

Kampionimi i lëkurës dhe i luspave të zhguallit duhet të 
kryhen siç tregohet në udhëzimet e SPA/RAC për 
monitorimin e breshkave të detit (UNEP/MED. WG 461.21). 
Mund të nevojitet bashkëpunim me organizatat e tjera të 
Mesdheut për analizimin e kampionëve dhe nxjerrjen e 
rezultateve. 

Monitorimi i plazhit 

Monitorimi i plazhit do të kryhet gjatë natës ose gjatë 
patrullimeve të mëngjesit. Patrullimet gjatë natës krijojnë 
mundësinë e ndeshjes me femra në fazë folezimi, ndërsa 
gjetja e foleve gjatë natës i ndihmon ato të mbrohen nga 
grabitqarët, rreziku i përmbytjes ose vjedhja. Patrullimet 
gjatë natës nisin pas perëndimit të diellit dhe mund të 
vijojnë deri në mëngjes. Vëzhgimet e plazhit në mëngjes 
nisin në agim. 

Gërmimi i folesë ku kanë çelur vezët 

Gërmimet e foleve janë jetike për të shpëtuar të vegjlit e 
sapo dalë nga vezët që nuk janë të aftë të dalin nga foleja 
pasi nuk janë mjaftueshëm të fortë ose për shkak se foleja 
është mbyllur nga një faktor i jashtëm. Gjatë gërmimi të 
folesë, mbahet shënim informacioni rreth çeljeve të 
shëndosha, vezëve të pafekonduara, embrioneve të pajetë, 
lëvozhgave boshe dhe të vegjëve të gjallë që nuk mund të 
dalin nga foleja. Lëvozhgat e vezëve që gjenden në fole 
regjistrohen si lëvozhga boshe dhe vezët me embrione të 
pajetë brenda regjistrohen si embrione të pajetë. 
Megjithatë, zbulimi i embrioneve të pajetë në fazat e 
hershme të jetës mund të jetë i vështirë.  

Të dhënat e mbledhura gjatë gërmimit të folesë duhet të 
mblidhen sipas metodologjisë së përshkruar në udhëzimet 
e SPA/RAC për monitorimin e breshkave të detit 
(UNEP/MED. WG 461.21). 

Përllogaritja e periudhës së çeljes së vezëve dhe e 
inkubacionit 

Duhet të bëhet sipas metodologjisë së përshkruar në 
udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e breshkave të detit 
(UNEP/MED. WG 461.21) 

Përllogaritja e çeljeve të suksesshme të vezëve 

Duhet të bëhet sipas metodologjisë së përshkruar në 
udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e breshkave të detit 
(UNEP/MED. WG 461.21).  

Temperatura e rërës, folesë dhe e sipërfaqes së detit 

Duhet të bëhet sipas metodologjisë së përshkruar në 
udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e breshkave të detit 
(UNEP/MED. WG 461.21). 
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Monitorimi i sasisë së popullatës brenda në ujë 

Të dhënat mund të mblidhen: 

 Nga peshkatarët: Disa peshkatarë në Shqipëri përdorin 
një metodë të veçantë peshkimi me mjete stacionare 
me një krah pengues, të cilat njihen si “stavnik”. Ky lloj 
kurthi peshkimi konsiderohet si i shëndetshëm për 
breshkat e detit që hyjnë në të, pasi ato mund të 
ushqehen me peshq, gaforre, kandila deti dhe të marrin 
frymë në të njëjtën kohë. Nisur nga bashkëpunimi i mirë 
me peshkatarët që zotërojnë “stavnik-un” në të gjithë 
Shqipërinë (kryesisht përdoret në pjesën veriore), të 
dhënat mblidhen dhe duhet të vijojnë kështu.  

 Metoda kap-marko-rikap (CMR) për monitorimin e 
popullatës brenda në ujë (opsionale): Për këtë qëllim 
mund të merret një mjet lundrimi me qira. Metodologjia 
përshkruhet në udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin 
e breshkave të detit (UNEP/MED. WG 461.21). 

Gjurmimi me satelit 

Në shtator të vitit 2009, nisi programi i parë i gjurmimit me 
satelit në Shqipëri – ku u bë dislokimi i transmetuesve me 
frekuencë shumë të lartë (UHF). Transmetuesit u vendosën 
mbi tre individë të Caretta caretta. Në qershor të vitit 2017 u 
prezantua programi i dytë i gjurmimit me satelit, ku një 
individi të ri të breshkës së gjelbër të detit, Chelonia Mydas, 
në zonën e Gjirit të Vlorës, iu vendos një transmetues 
satelitor nga ekipit studimor i ShHSh-së. Zotëruesi i këtyre 
të dhënave është Shoqëria Shqiptare e Herpetofaunës 
(ShShH).  

Individë shtesë (të paktën një), duhet që të unazohen me 
anë të transmetuesve satelitorë përgjatë 5 viteve të 
ardhshme. 

Strukturimi gjenetik 

Gjaku dhe lëkura janë dy indet më të zakonshme që 
përdoren për mbledhjen e kampionëve gjenetikë. 
Strukturimi gjenetik duhet të bëhet sipas metodologjisë së 
përshkruar në udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e 
breshkave të detit (UNEP/MED. WG 461.21). 

Monitorimi i bllokimeve në cekëtina 

Në Planin e Veprimit për Ruajtjen e Breshkave të Detit dhe 
të Habitateve të tyre në Shqipëri, përmendet se autoriteti 
që është aktualisht përgjegjës për breshkat e detit dhe 

habitatet e tyre është Drejtoria për Biodiversitetin pranë 
Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave 
(MMPAU), tashmë Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. 

Monitorimi i bllokimeve në cekëtina duhet të bëhet sipas 
metodologjisë së përshkruar në udhëzimet e SPA/RAC për 
monitorimin e breshkave të detit (UNEP/MED. WG 461.21). 

Monitorimi i ndotjes dhe i ndotësve 

Në Shqipëri nuk ka monitorim të ndotjes dhe të ndotësve 
në speciet e breshkave të detit edhe pse përgjatë viteve janë 
regjistruar shumë kafshë të lënduara dhe të vdekura 
(kryesisht C. caretta). Andaj, u krijuan dy Qendra për 
Studimin dhe Ndihmën e Parë për Breshkat e Detit në 
Patok, në veri të Shqipërisë, dhe në Vlorë, në jug të 
Shqipërisë.  

Duke pasur kaq shumë kafshë të lënduara, sidomos në 5 
vitet e fundit, hapja e këtyre dy Qendrave të Shpëtimit në 
Shqipëri konsiderohet si me rëndësi të lartë. Por, 
fatkeqësisht, dy qendrat e shpëtimit kanë nevojë për një 
përforcim të rëndësishëm me pajisje me qëllim që të 
mundësohet monitorimi i ndotjes dhe i ndotësve në pajtim 
me metodologjinë e përshkruar në udhëzimet e SPA/RAC 
për monitorimin e breshkave të detit (UNEP/MED. WG 
461.21).  

Ndërkohë që qendra e shpëtimit pajiset me pajisje, 
nevojitet një bashkëpunim me institucionet e tjera 
(Qendrat e Studimit dhe të Rehabilitimit, etj.) për të 
monitoruar ndotjen dhe ndotësit te breshkat e detit. 

Monitorimi duhet të realizohet në koherencë me 
programin tematik të monitorimit të ndotjes. 

Përdorimi i habitatit: analiza e izotopeve të 
qëndrueshme 

Duhet të bëhet sipas metodologjisë së përshkruar në 
udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e breshkave të detit 
(UNEP/MED. WG 461.21). Në Shqipëri nuk ka ende një 
infrastrukturë për kryerjen e këtyre analizave. Për zbatimin 
e këtyre analizave, rekomandohet bashkëpunimi me 
partnerët e jashtëm. Të dhënat bazë janë të disponueshme  

Mbledhja e kampionëve për analizën e izotopeve të 
qëndrueshme 

Duhet të bëhet sipas metodologjisë së përshkruar në 
udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e breshkave të detit 
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(UNEP/MED. WG 461.21). Në Shqipëri nuk ka ende një 
infrastrukturë për kryerjen e këtyre analizave. Për zbatimin 
e këtyre analizave, rekomandohet bashkëpunimi me 
partnerët e jashtëm. Të dhënat bazë janë të 
disponueshme 

1.2.3.  
Komponenti: Zogjtë e detit 

Speciet e vërteta të zogjve të detit (Calonectris diomedea, 
Puffinus yelkouan, Phalacrocorax aristotelis desmarestii – 
dhe Larus audouinii), varen së tepërmi nga statusi i mirë i 
mjedisit detar, pasi ato ushqehen në zonat e mëdha detare. 
Nuk ka raportime që këto specie mbarështohen në 
Shqipëri, megjithatë ato janë vënë re gjatë periudhave të 
shtegtimit dhe të dimrit. Krahas këtyre, ka specie të tjera 
zogjsh, të cilat varen pjesërisht nga mjedisi detar gjatë ciklit 
të tyre të jetës, që mbarështohen në Shqipëri, të tilla si Larus 
genei dhe Sterna albifrons. Prandaj, programi i monitorimit 
nuk do të përfshijë vetëm zogjtë e detit, por edhe zogj të 
tjerë të ujit dhe bregdetarë me rëndësi.  

1.2.3.1 Treguesit e përbashkët 
Treguesit e përbashkët për zogjtë e detit jepen në tabelën 1.11.  

Tabela 1.11. Treguesit e përbashkët sa i përket OE1- Zogjtë e detit (UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1) 

Treguesi i përbashkët 3:  
Gama e shpërndarjes së specieve – Zogjtë e detit 

Objektivi i këtij treguesi është që të përcaktohet gama e specieve e zogjve të detit që janë të pranishëm në ujërat e Mesdheut, sidomos speciet e 
përzgjedhura nga palët 

Përkufizimi i GES 
Shpërndarja e specieve të zogjve të detit vijon të ndodhë në të gjithë habitatin e tyre natyror në Mesdhe. Diversiteti 
biologjik është ruajtur. Cilësia dhe prania e habitateve, si dhe shpërndarja dhe sasia e specieve, janë në pajtim me kushtet 
mbizotëruese fiziografike, gjeografike dhe klimatike. (OE1, Biodiversiteti) 

Objektivi operacional Shpërndarja e specieve është ruajtur  

Synimi i GES 
Nuk ka asnjë reduktim të konsiderueshëm në shpërndarjen e popullatës në Mesdhe në të gjitha speciet treguese. 
Janë krijuar koloni të reja dhe popullata nxitet që të përhapet përgjatë siteve alternative të mbarështimit. 

 

Treguesi i përbashkët 4:  
Sasia e popullatës së specieve – Zogjtë e detit 
Objektivi i këtij treguesi është që të përcaktojë statusin e popullatës së specieve të përzgjedhura përmes monitorimit afatmesëm-afatgjatë për të 
përftuar tendencat e popullatës për këto specie. Ky objektiv kërkon që të kryhet një census në zonat e mbarështimit, migratore, dimëruese, zhvillimore 
dhe të ushqimit. 

Përkufizimi i GES 
Popullata e specieve ka nivele të atilla sasie që e lejojnë të kualifikohet në kategorinë më pak shqetësuese të Listës së Kuqe 
të IUCN-së ose ka nivele të atilla sasie të cilat po përmirësohen dhe largohen nga kategoria më kritike në IUCN.  

Objektivi operacional 
Madhësia e popullatës mbarështuese së specieve të përzgjedhura është ruajtur ose, në rast se është reduktuar, ajo 
rikuperohet në nivelet natyrore

Synimi i GES 

Nuk ka asnjë rënie të madhësisë ose dendësisë në popullatën mbarështuese që shkaktohet nga njeriu. 
Popullatat mbarështuese rikuperohen drejt niveleve natyrore në rastin kur reduktohen. 
Numri total i individëve është mjaftueshëm i shpërndarë në vende të ndryshme. 
Rëniet në nivel lokal balancohen me rritjet diku tjetër, me qëllim që të ruhen shifrat totale të shpendëve mbarështues në 
nivel të përshtatshëm. 

 



Programi i Integruar i Monitorimit – Shqipëria  

39 

Treguesi i përbashkët 5:  
Karakteristikat e demografisë së popullatës – Zogjtë e detit 

Demografia është studimi i parametrave të ndryshëm të popullatës dhe ajo përdoret në ekologji (veçanërisht në ekologjinë e popullatës dhe atë 
evolucionare) si bazë për studimet e popullatës. Demografia jep një përshkrim matematikor të mënyrës se si këto parametra ndryshojnë përgjatë 
kohës. Demografia mund të përfshijë çdo faktor statistikor që ka gjasa të ndikojë në rritjen ose uljen e popullatës, ku disa parametra janë veçanërisht 
të rëndësishëm: madhësia e popullatës, dendësia, struktura moshore, fekondimi (shkalla e lindshmërisë), vdekshmëria (shkalla e vdekshmërisë) dhe 
raporti gjinor. Kur zbatohen në modelet e qëndrueshmërisë së popullatës, parametrat demografikë lejojnë vlerësimin e rrezikut të zhdukjes së çdo 
popullate të caktuar. 

Përkufizimi i GES 
Popullatat e specieve janë në kushte të mira: Nivele të natyrshme të mbarështimit të suksesshëm dhe nivele të 
pranueshme të mbijetesës në zogjtë e rinj dhe të rritur. 

Objektivat operacionalë Kushtet e popullatës së specieve të përzgjedhura janë ruajtur 

Synimet e GES 

Popullatat e të gjitha taksonomive, sidomos ato me status të kërcënuar në IUCN, ruhen në terma afatgjatë dhe norma e tyre 
mesatare e rritjes (λ) është e barabartë ose më e lartë se 1, siç vlerësohet nga modelet e popullatës. 
Vdekshmëria nga kapja rastësore është në nivele të pakonsiderueshme, sidomos për speciet me status të kërcënuar në 
IUCN. 

 

1.2.3.2 Përzgjedhja e parametrave, siteve, 
shpeshtësia dhe metodologjia e 
kampionimit 

Metoda ornitologjike standarde përfshin vëzhgimin e 
zonave të mbarështimit në periudhë mbarështimi dhe 
numërimin e çifteve të mbarështimit ose të të rriturve të 
cilët shfaqin sjellje tipike mbarështimi, në rastin kur foletë 
janë të pamundura për t’u lokalizuar. Mbarështimet e 
suksesshme vlerësohen mbi bazën e të sapolindurve dhe 
të zogjve të zhvilluar plotësisht. Në disa koloni 
mbarështuese duhet të vlerësohet ndikimi i minjve dhe i 
shqetësimeve nga veprimtaritë e njeriut. 

Protokollet e propozuara që kanë si synim hetimin e 
parametrave të mbarështimit do të fokusohen te 
mbarështimi i kolonive të Dallëndyshes së Detit 
Ballëbardhë Sterna albifrons dhe të Pulëbardhës Rozë 
Larus genei; këto protokolle mund të transferohen me 
lehtësi në pulëbardha dhe dallëndyshe mbarështuese 
kolonizuese (p.sh. Pulëbardha e Kepit Larus audouinii, 
Pulëbardha e Mesdheut Larus melanocephalus, 
Dallëndyshja e Detit Sterna sandvicensis) me rakordime të 
vogla të afateve kohore, sipas fenologjisë së tyre të 
ndryshme të mbarështimit.  

Protokollet që sugjerohen për jashtë sezonit të 
mbarështimit janë të përbashkëta për shumë specie (p.sh. 
Pata e Detit Somateria mollissima, Rosa e zezë 
krahëbardhë Melanitta nigra, Turpani Melanitta fusca, 
Nori Gushëzi Gavia arctica, Nori Gushëkuq Gavia stellata, 
Lajmëtari i Madh i Fortunës Calonectris diomedea, 

Karabullaku me çafkë Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii, Pulëbardha e Kepit Larus audouinii, 
Pulëbardha Rozë Larus genei, Pulëbardha e Mesdheut 
Larus melanocephalus, Dallëndyshja e Detit Ballëbardhë 
Sterna albifrons, Dallëndyshja e Detit Sterna sandvicensis), 
dhe kanë si synim të vlerësojnë rëndësinë e zonave detare 
si pengesa gjatë shtegtimit ose vendeve të ushqimit/ 
pushimit për ato specie, përmes numërimeve të 
standardizuara në det. 

Mbarështimi i specieve kolonizuese (TP3 dhe TP4) 

Speciet që do të monitorohen: Sterna albifrons dhe Larus 
genei 

Sitet e kampionimit/vëzhgimit: Të dyja speciet zakonisht 
mbarështohen (ose mund të mbarështohen) në pellgje dhe 
laguna bregdetare (Karavasta, Nartë, Grykëderdhja e Drinit 
(Kune-Vain), Vilun, Patok, Gjiri i Lalëzit). Habitate të tjera të 
përshtatshme për Larus genei mund të gjenden në Ishujt e 
Ksamilit dhe në Ishullin e Sazanit. Të gjitha sitet duhet të 
hetohen thellësisht përgjatë sezonit të mbarështimit. Të 
gjitha sitet e monitorimit gjenden në tabelën 1.12 dhe në 
figurat 1.11 dhe 1.12. 

Metoda e kampionimit: Studime të përditshme të lagunave 
bregdetare, pellgjeve dhe ishujve, në kërkim të kolonive 
mbarështuese, të cilat priren të jenë monospecifike dhe 
deri diku të dendura, sidomos në rastin e L. genei. 
Numërimi i të rriturve që janë të ulur mbi foletë e tyre ose 
afër foleve, mundëson një vlerësim të mirë të madhësisë 
së kolonisë mbarështuese. Numërimet bëhen më mirë 
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gjatë orëve të para të mëngjesit ose afër perëndimit të 
diellit, për shkak të vizibilitetit më të mirë (më pak mjegull 
nga nxehtësia).  

Shpeshtësia dhe koha e sugjeruar: të paktën një studim/vit, 
preferohet në periudhën mes 15 dhe 25 majit.  

Parametrat që duhen regjistruar: Speciet; vendndodhja e 
kolonive (koordinatat); A numri i të rriturve në inkubacion, 
B numri total i të rriturve në një sit kolonie (p.sh., nëse nuk 
mund të shkohet afër një kolonie ose nëse largohen 
përpara numërimit të të rriturve në inkubacion). A = 
madhësia minimale e popullatës mbarështuese lokale 
(numri i çifteve të sigurt mbarështues); B*0.7= vlerësimi i 
përafërt i popullatës mbarështuese lokale 

Mbarështimi i specieve kolonizuese (TP5) 

Speciet që do të monitorohen: Sterna albifrons dhe Larus 
genei 

Sitet e kampionimit/vëzhgimit: pellgje dhe laguna 
bregdetare (Karavasta, Nartë, Grykëderdhja e Drinit (Kune-
Vain), Vilun, Patok, Gjiri i Lalëzit), Ishujt e Ksamilit dhe 
Ishulli i Sazanit. Të gjitha sitet e monitorimit gjenden në 
tabelën 1.12 dhe në figurat 1.11 dhe 1.12.  

Metoda e kampionimit: vizitat në kolonitë e njohura pas 
hedhjes së vezëve. Madhësia e vezëve dhe çelja e 
suksesshme e tyre mund të hetohen duke kryer një vizitë në 
vendin e kolonizimit gjatë inkubacionit të vonë dhe 
menjëherë pas çeljes së vezëve. Ju lutem kini parasysh se 
këto studime mund të kenë shumë ndikim te speciet dhe 
duhet të shmangen kurdoherë që nuk kërkohen 
medoemos ose, në të kundërt, të planifikohen me kujdes 
nga ekspertët ornitologë. Sidoqoftë, si rregull i 
përgjithshëm, vizitat në koloni nuk duhet të zgjasin më 
shumë se 30 minuta, me qëllim që të reduktohet ndikimi te 
vezët/të vegjlit. Vizitat duhet të bëhen gjatë orëve të para të 
mëngjesit ose afër perëndimit të diellit, për të reduktuar 
stresin nga nxehtësia te vezët/të vegjlit. Në rast të vizitave 
gjatë pasdites, operacionet në terren duhet të përfundojnë 
rreth një orë përpara se të bjerë nata, me qëllim që zogjve 
t’u jepet kohë e mjaftueshme për t’u rehatuar përpara 
errësirës. 

Shpeshtësia dhe koha e sugjeruar: rreth 5-7 ditë përpara 
çeljes së vezëve për madhësinë e vezëve dhe numërimin e 
foleve (25-30 maj përLarus genei, 25 maj-15 qershor – sipas 

datës së hedhjes së vezëve – për Sterna albifrons); rreth 5 
ditë përpara se të arrijë të jetë i aftë fluturojë për të vlerësuar 
ngritjen e suksesshme në fluturim. Të vegjlit e Larus genei 
janë gati për fluturim pas rreth 25 ditëve, kurse ata të Sterna 
albifrons pas rreth 15 ditëve. Vizitat në koloni, pasi të vegjlit 
të jenë ngritur në fluturim, lejojnë mbledhjen e të dhënave 
rreth vdekshmërisë së zogjve dhe – të paktën për kolonitë e 
dendura – një numërim të saktë të foleve me një ndikim 
thuajse zero mbi speciet e synuara. 

Parametrat që duhen regjistruar: C numri i foleve 
(madhësia e kolonisë, do të krahasohet me vlerësimet e 
marra nga numërimi i të rriturve mbarështues), D numri i 
të vegjëlve të rritur plotësisht. D/C ose D/A; D/(B*0.7) nëse 
nuk kryhet numërimi i foleve = suksesi në folezim  

Parametrat shtesë që duhen regjistruar: E numri i 
vezëve/foleve. Mesatarja e E=madhësia mesatare e vezës. 

Shpërndarja në det e zogjve mbarështues dhe 
jombarështues të detit (TP3 dhe TP4) 

Shpërndarja dhe madhësia e popullatës së zogjve të 
ujit/zogjve të detit në det të hapur mund të merren përmes 
studimeve nga anijet sipas udhëzimeve të SPA/RAC për 
monitorimin e zogjve të detit (UNEP/MED. WG 461.21)  

Speciet që do të monitorohen: Calonectris diomedea, 
Phalacrocorax aristotelis, Larus genei 

Sitet e kampionimit/vëzhgimit: Si pjesë e këtij monitorimi 
do të mbulohen dy zona në det: 1) Ishulli i Sazanit-
Mezokanali-Gjiri i Vlorës dhe 2) Ishujt e Ksamilit. Të dyja 
zonat do të vizitohen dhe vëzhgohen nga mjete lundrimi të 
marra me qira (Figurat 1.9 dhe 1.10).  

Metoda e kampionimit: Me qëllim që të dhënat të jenë të 
krahasueshme ndër baza vjetore, është me rëndësi që 
studimet të kryhen në të njëjtën kohë çdo vit dhe me 
përpjekje që janë të krahasueshme. Gjithashtu, ky 
monitorim duhet të shoqërohet me matje të variablave 
mjedisorë, sidomos të masës ujore (temperatura, klorofili, 
etj.), me qëllim që të mundësohet lidhja e 
ndryshueshmërisë ndërvjetore e vëzhgimeve me kushtet 
mjedisore. 

Numërimi i zogjve të detit nga mjetet e lundrimit do të 
bëhet çdo ditë përgjatë transekteve të përzgjedhura. Zogjtë 
që pushojnë mbi ujë dhe ato që janë në fluturim do të 
identifikohen dhe numërohen në intervale numërimi 10 
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minutëshe (fotografime të shpejta) nga një mjet lundrimi në 
lëvizje, përgjatë një itinerari të njohur (transektet). Kjo 
mund të bashkërendohet me studimet e cetaceve, të cilët 
përdorin të njëjtin protokoll. Numërimet preferohen të 
kryhen në mëngjes ose në orët e para të pasdites, pasi më 
vonë gjatë pasdites disa specie (kryesisht pulëbardhat) 
mund të përqendrohen në bregdet për t’u relaksuar në 
drurë. 

Shpeshtësia dhe koha e sugjeruar: një – dy studime/muaj 
gjatë pranverë-verës (maj-korrik).  

Parametrat që duhen regjistruar: Speciet, numrat e 
individëve, koordinatat, koha e vëzhgimit, distanca e afërt 
nga mjeti lundrues. Rezultatet (sasitë e specieve) shprehen 
si zogj/km ose zogj/km2. 

Shpërndarja dhe sasia e zogjve të detit në dimër 
(TP3 dhe TP4) 

Shpërndarja dhe madhësia e popullatës së zogjve të 
ujit/zogjve të detit në dimër mund të vlerësohet me anë të 
të dhënave nga IWC, që mblidhen në zonat bregdetare. 
Numërimet për IWC-në kryhen tashmë në mënyrë rutinë 
në Shqipëri që prej vitit 1995 e tutje, sipas metodave të 
standardizuara të rëna dakord në nivel ndërkombëtar 
(www.wetlands.org/publications/iwc-guidance-field-
protocol-for-waterbird-counting/).  

Speciet që do të monitorohen:  

 Zogjtë e detit: Calonectris diomedea, Phalacrocorax 
aristotelis, Larus audouinii 

 Zogjtë bregdetarë: Phoenicopterus roseus, Charadrius 
alexandrinus, Larus genei, Larus melanocephalus, 
Sterna sandvicensis. 

 Zogjtë e ujit: Microcarbo pygmeus, Pelecanus crispus, 
Numenius tenuirostris, Sterna caspia, Gavia arctica, 
Gavia stellata, Somateria mollissima, Melanitta fusca, 
Melanitta nigra.  

Sitet e kampionimit/vëzhgimit: Të gjitha zonat bregdetare 
që janë përfshirë në IWC-të e mëparshme. Për të rritur 
mbulimin e zonës bregdetare gjatë IWC-së (mes janari), ne 
propozojmë që të përfshihen 2-3 site të reja, të tilla si 
Karpeni, Këneta e Osmanit në veriperëndim të kompleksit 
të Karavastasë dhe Poro (Fier) në veri të grykëderdhjes së 
Vjosës. Të gjitha sitet e monitorimit gjenden në tabelën 1.12 
dhe në figurat 1.11 dhe 1.12. 
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Figura 1.9. Ishulli i Sazanit dhe vendndodhja e transekteve të përshkuara me mjet lundrimi:  
Transekti 1: Porti i peshkatarëve-Ishulli i Sazanit; 2. Transekti 2-rreth Ishullit të Sazanit; Transekti 3. Mezokanali 

 

Figura 1.10. Ishujt e Ksamilit që do të vëzhgohen me mjet lundrimi  
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Metoda e kampionimit: Numërimet absolute të zogjve të 
detit nga bregu (zogjtë mund të shihen dhe të identifikohen 
deri në një distancë prej 3 km në kushte të mira 
atmosferike). Numërimet preferohen të kryhen në mëngjes 
ose në orët e para të pasdites, pasi më vonë gjatë pasdites 
disa specie (kryesisht pulëbardhat) mund të përqendrohen 
në bregdet për t’u relaksuar në drurë. Në çdo sit ligatine 
përgjatë bregut, numërimi do të bëhet sipas një 
metodologjie të standardizuar, duke ndjekur të njëjtin 
protokoll që është përdorur në IWC-të e fundit në Shqipëri, 
me qëllim që të mundësohet mbledhja e të dhënave të 
krahasueshme dhe të vlerësohen tendencat e shpërndarjes 
dhe sasisë së zogjve të detit në dimër. Çdo sit ligatine 
bregdetare ndahet në poligone duke përdorur pikat e 
referimit në terren dhe një hartë të sitit në shkallën 1:25 000. 
Çdo poligon mbulohet nga një ose dy (ndonjëherë edhe më 
shumë se dy) pika numërimi, të cilat zgjidhen në funksion të 
aksesueshmërisë, vizibilitetit dhe mbulimit më të mirë të 
zonës. Vëzhguesit në terren përpiqen që të përdorin të 

njëjtat pika numërimi si ato që janë përdorur në studimet e 
mëparshme të IWC-së. Vëzhguesit në terren janë të pajisur 
me dylbi dhe teleskopë, si dhe me pajisje GPS. Këto pajisje 
përdoren për numërime direkte si edhe për vlerësime në 
pajtim me metodologjinë e parashikuar nga Bibby et al. 
2000. Të gjitha speciet e zogjve të detit dhe zogjve të ujit që 
lidhen me ligatinat bregdetare, duhet që të regjistrohen në 
formularë të standardizuar numërimi dhe të ruhen në një 
bazë kombëtare të dhënash (BioNNA). 

Shpeshtësia dhe koha e sugjeruar: një studim/vit, rreth 
mesit të janarit (12-18 janar) 

Parametrat që duhen regjistruar: Speciet dhe numri i 
individëve. Rezultatet shprehen si numër i zogjve ose 
numër i zogjve/km. Numërimet vjetore analizohen 
vazhdimisht me softuerin TRIM për të prodhuar tendencat 
lokale/kombëtare. 

Tabela 1.12. Sitet e monitorimit të zogjve të detit në Shqipëri  

Zona Siti  
Pozicionet gjeografike të 

përzgjedhura 
Trysnia kryesore Pjesë e ZMD 

Adriatik 

Velipoja 41.88876 19.41087 

Zhvillimi i bregdetit, infrastruktura turistike, 
vjedhja 

ZMD e propozuar 

Grykëderdhja e Drinit 41.74169 19.58493  

Patoku 41.60226 19.59244 ZMD e propozuar 

Gjiri i Lalëzit 41.41518 19.41238  

Karpen 41.18354 19.46575  

Këneta e Osmanit 41.03681 19.46179  

Karavasta 40.94820 19.46020  

Semani 40.84160 19.40074  

Poro 40.71030 19.35130  

Narta 40.58119 19.39815  

Ishulli i Sazanit-
Mezokanal-Gjiri i Vlorës 

40.49340 19.27779 Park Kombëtar Detar 

Orikumi 40.33336 19.44567 ZMD e propozuar 

Jon 
Ishujt e Ksamilit 39.77481 19.99372 

Parku Kombëtar i Butrintit 
Butrinti 39.72971 20.01651 
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Figura 1.11. Sitet e monitorimit për zogjtë e detit në pjesën e Adriatikut të zonës së monitorimit në Shqipëri 

OE1 Speciet 
Zogjtë e detit 

Sit monitorimi 
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Figura 1.12. Sitet e monitorimit për zogjtë e detit në pjesën Joniane të zonës së monitorimit në Shqipëri 

OE1 Speciet 
Zogjtë e detit 

Sit monitorimi 
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1.2.3.3 Kërkime monitoruese shtesë  

Ndryshimet në zonat e ushqimit për shkak të 
disponueshmërisë së ushqimit mund të jenë informacion i 
rëndësishëm për vlerësimin e mjedisit detar. Monitorimi i 
zonave të mbarështimit nuk jep informacione mbi 
disponueshmërinë e ushqimit dhe vdekshmërinë e zogjve 
në det. Ky informacion mund të merret me anë të metodave 
telemetrike. 

Nisur nga kjo, në periudhën e ardhshme duhet të zhvillohet 
një metodë monitorimi telemetrike për disa specie të 
zogjve detarë dhe duhet të krijohen të dhëna referenciale. 
Qëllimi kryesor është që të gjenden zonat bazë të ushqimit 
dhe zonat e jetesës gjatë periudhave të mbarështimit dhe 
jo të mbarështimit, dhe, si rrjedhojë, të ndiqen ndryshimet 
në shpërndarjen dhe gamën e specieve të synuara. 

Unazimi metalik dhe (kryesisht) unazimi me ngjyra PVC, si 
dhe leximi i unazës së zogjve të rritur dhe të vegjël të detit, 
lejon mbledhjen e të dhënave rreth lëvizjes, jetëgjatësisë, 
vdekshmërisë vjetore, normës së rekrutimit, etj., të 
popullatave të markuara.  
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2.  
SPECIET JOVENDASE 

Prania e specieve jovendase (NIS) në Detin Adriatik po rritet. 
Ndikimi i tyre mbi diversitetin biologjik dhe ekologjik, si 
edhe mbi ekonomi dhe shëndetin e njeriut, po bëhet 
gjithmonë e më i konsiderueshëm. Prandaj merr rëndësi 
madhore monitorimi i pranisë, përhapjes dhe ndikimit të 
NIS. 

Në Shqipëri nuk ka një program kombëtar monitorimi për 
NIS detar. Me raste, NIS është raportuar nga ekspedita të 
ndryshme në det, studimet kërkimore, punët për 
përgatitjen e diplomës dhe të tezës doktorale, buletinet 
shkencore dhe raportet e projekteve. Bazuar në këto të 
fundit, deri më tani për Shqipërinë janë raportuar 35 specie 
të huaja detare, duke përfshirë makroalgat, bimët, 
molusqet, polikatet, krustacetë, peshqit dhe ascidianët. 
Grupet mbizotëruese janë molusqet (12), makroalgat (9) 
dhe peshqit (7). Megjithatë, nuk ekziston një listë apo bazë 
e përditësuar të dhënash. 

Trysnia përkatëse: Rritja në trafikun detar, në tregtinë 
botërore duke përfshirë tregtinë në akuariume, akuakulturën. 

Përkufizimi i GES: Speciet jovendase (NIS) të prezantuara 
nga veprimtaritë e njeriut janë në ato nivele që nuk e 
ndryshojnë negativisht ekosistemin. 
Monitorimi i NIS, i cili theksohet në kapitujt vijues, është në 
pajtim me Udhëzimet e SPA/RAC në kuadër të dokumentit 
të UNEP/MED WG 461.21,5 të cilat përfshijnë të gjithë 
informacionin dhe detajet e nevojshme plotësuese për 
dokumentin aktual të IMP-së për NIS. 

2.1.  
Treguesi i përbashkët 

Treguesi i përbashkët për NIS jepet në tabelën 2.1.  

Tre metrika propozohen si tregues bazuar në listën e NIS, të 
cilat janë prezantuar rishtazi përmes veprimtarisë së njeriut 
në botën e egër për periudhë vlerësimi (6 vite). Si referencë, 
duhet të përdoret viti me të dhënat më gjithëpërfshirëse si 
bazë për vlerësimin: 

 e tendencave në prezantim me intervale kohore 6-
vjeçare; 

 e tendencave në shtigje me intervale kohore 6-vjeçare; 

 e treguesit CIMPAL (ndikimi kumulativ i specieve të 
huaja invazive) në çdo nivel hapësinor. CIMPAL është 
një metodë e standardizuar sasiore për hartëzimin e 
ndikimeve kumulative të specieve të huaja invazive mbi 
ekosistemet detare (Katsanevakis et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Diskutimet vijojnë ende me palët kontraktuese sa i përket udhëzimeve për bimësinë dhe koraligjenet detare. Nëse publikohen udhëzimet 

e përditësuara, ato do të merren në konsideratë gjatë zbatimit të këtij dokumentit të IMP-së. 
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Tabela 2.1. Treguesi i përbashkët sa i përket OE2- (UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1) 

Treguesi i përbashkët 6:  
Sasia e popullatës së specieve 

Treguesi i përbashkët 6 është një tregues i cili përmbledh të dhënat që lidhen me invazionet biologjike në Mesdhe në shifra të thjeshta, të 
standardizuara dhe të komunikueshme dhe mund të japë një indikacion mbi shkallën e kërcënimit ose të ndryshimit në ekosistemin detar 
dhe bregdetar. Për më tepër, ai mund të jetë një tregues i dobishëm për vlerësimin në terma afatgjatë të efikasitetit të masave menaxhuese 
të zbatuara për çdo shteg, por në mënyrë indirekte edhe të efikasitetit të politikave të ndryshme ekzistuese që kanë në fokus speciet e huaja 
në Detin Mesdhe 
Përkufizimi i GES Sasi në ulje e NIS të prezantuara në zonat e riskut 
Objektivi operacional Janë minimizuar prezantimet e NIS invazive 

Synimi i GES 
Sasia e NIS që është prezantuar nga veprimtaritë njerëzore, është reduktuar në nivele të atilla që nuk shkaktojnë 
ndikim të dallueshëm 

 

2.2.  
Përzgjedhja e specieve të synuara 

Speciet e synuara invazive do të përzgjidhen sipas 
metodologjisë së shqyrtimit horizontal (Horizon Scanning) 
(Roy et al., 2018), ndër ato të renditura në Karachle et al. 
(2017), duke u dhënë prioritet specieve që përdorin shtigje 
të ndryshme nga ai i Kanalit të Suezit (të pashoqëruar). 
Ushtrimi i parë me anë të shqyrtimit horizontal ka nxjerrë në 
pah dhjetë speciet që kanë më tepër gjasa që të 
prezantohen në Shqipëri në të ardhmen e afërt (tabela 2.2). 
Këto specie karakterizohen përmes ndikimeve mbi 
biodiversitet dhe/ose ekonomi. Ndër to, dy specie (Shkërpi 
luan i llojit Pterois miles dhe tunikati aziatik Styela clava) 
janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut. 

Tabela 2.2. Lista e specieve invazive që kanë më tepër gjasa të popullojnë 
Shqipërinë, me shtigje të ndryshme nga ai i Kanalit të Suezit (të 

pashoqëruar)*, të renditura sipas ndikimit të tyre të vlerësuar, në rend 
zbritës (sipas metodologjisë së shqyrtimit horizontal). 

Speciet 
Emri në 
anglisht 

Ndikimi i 
përgjithshëm 

mbi vlerësimin 
e 

biodiversitetit 

Ndikimi i 
përgjithshëm 

mbi vlerësimin 
e shërbimeve 
të ekosistemit

Amathia 
verticillata 

Briozoar fijëzor 
(Zoobotryon 
verticillatum) 

100 300 

Codium fragile 
Codium fragile 
ssp. 
tomentosoides 

64 256 

Mnemiopsis 
leidyi 

Krehër deti i 
gjinisë 
Mnemiopsis leidyi

64 256 

Ciona robusta Tunikat (??) 64 254 
Anadara 
transversa 

Anadara 
transversale 

60 120 

Pterois miles* 
Shkërpi luan i llojit 
Pterois miles 

36 144 

Garveia 
franciscana 

Hidroid barishtor 36 144 

Styela clava Tunikati aziatik 36 144 
Clytia 
hummelincki 

Hidrozoan (?) 36 108 

Megabalanus 
tintinnabulum 

Gaforrja e madhe 
guaskëlozhere 

36 108 

* Kjo specie (P. Miles), edhe pse shtegu i saj i mbërritjes është Kanali 
i Suezit, është futur në këtë listë për shkak të ndikimit të saj në 
shëndetin e njeriut. 
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2.3.  
Përzgjedhja e zonës së kampionimit  

Zonat e nxehta (hotspot-et) për NIS janë portet, marinat 
(portet turistike), lagunat dhe ZMD-të. Portet dhe marinat 
duhet të jenë prioriteti më i lartë pasi shumica e NIS në 
Shqipëri i përket specieve të transferuara me anije (duke 
përfshirë këtu edhe mjetet lundruese për argëtim). Zonat 
që bartin ambiente akuakulture, janë gjithashtu të prirura 
ndaj invazioneve biologjike. Lagunat bregdetare dhe 
grykëderdhjet janë me rëndësi të veçantë për monitorimin 
e gaforres blu shumë invazive dhe tashmë të pranishme. 
Monitorimi i ZMD-ve është i një rëndësie të veçantë, për 
shkak të ndjeshmërisë së tyre të lartë në ruajtjen e 
biodiversitetit dhe vlerave social-kulturore.  

Gaforrja blu Callinectes sapidus është vendosur tashmë dhe 
gjendet në sasi të mëdha në shumicën e lagunave dhe të 
grykëderdhjeve lumore në Shqipëri. Është me rëndësi që të 
monitorohet tendenca e popullatës së saj dhe ndikimi i saj 
në speciet native të lagunës në terma afatgjatë. Për këtë 
arsye, në këtë dokument është propozuar veçmas një 
program i veçantë monitorimi për C. sapidus (shihni më 
poshtë), duke marrë gjithashtu në konsideratë faktin se 
bregdeti Shqiptar ka 9 laguna dhe 9 grykëderdhje lumore, 
ku kjo specie është regjistruar në shumicën prej tyre.  

Vendndodhjet e përzgjedhura për monitorimin e NIS (duke 
përjashtuar monitorimin e Callinectes sapidus) në Shqipëri 
jepen në tabelën 2.3 dhe në figurat 2.1 dhe 2.2. 

Sitet përfshijnë pesë porte dhe dy marina që duhet të jenë 
të një përparësie të lartë për monitorimin e NIS në Shqipëri, 
nisur nga fakti që prania e NIS është kryesisht për shkak të 
anijeve, përmes ujërave të balastit dhe ndotjes.  

 Portet e Durrësit, të Vlorës dhe të Sarandës kanë 
intensitetin më të lartë të trafikut detar, me një numër 
në rritje të anijeve kryqësore nga viti në vit, krahas 
mjeteve lundruese të zakonshme për transportin e 
pasagjerëve, të ngarkesave, të vogla dhe të peshkimit.  

 Marina e Orikumit është më e madhja në bregdetin 
shqiptar, e cila mbart një numër të konsiderueshëm 
jahtesh dhe mjetesh të tjera lundrimi për qëllime 
turistike.  

 Katër zona përfshijnë ambiente akuakulture (në 
Orikum, Porto Palermo, Ksamil dhe Kepin e Stillit) të 

cilat, nga përvoja ekzistuese në Mesdhe dhe në mbarë 
botën, lehtësojnë invazionin biologjik.  

 Gjashtë zonat e ndryshme nga portet, përkatësisht Kepi 
i Rodonit, Kepi i Lagjit – Spille, Karaburun – Sazani (në 
Gjirin e Vlorës), Gjiri i Porto Palermos, arkipelagu i 
Ksamilit dhe Kepit i Stillit, janë shumë sensitivë sa i 
përket aspekteve të biodiversitetit dhe social-kulturore, 
si ZMD ekzistuese ose të propozuara. Për më tepër, këto 
zona janë kryesisht të dominuara nga shtretër fundorë 
të fortë, ku metodologjia e RAS, studimi me anë të 
zhytjes dhe maskë e tub ajrimi (snorkel) mund të 
zbatohen lehtësisht, dhe pjesa më e madhe e NIS e 
raportuar për Shqipërinë, që kishte edhe shpeshtësinë 
më të lartë të zbulimit dhe të sasisë, janë regjistruar në 
këto site (sipas Katsanevakis et al. 2011). 

Një fokus i veçantë në monitorimin e propozuar për NIS 
duhet t’i jepet zonës së Gjirit të Vlorës. Kjo zonë duket të jetë 
me rëndësi të lartë për NIS, pasi ajo përfshin ZMD-në e 
Karaburun – Sazanit, një port pasagjerësh dhe një port 
peshkimi (larg nga njeri tjetri), një marinë dhe një ambient 
akuakulture në Orikum, grykëderdhjen e Vjosës, si edhe 
lagunat e Nartës dhe të Orikumit, ku gaforrja blu C. sapidus 
është vendosur tashmë (shihni më poshtë rreth programit 
të veçantë të monitorimit për C. sapidus). Ky program 
monitorimi gjithashtu do të lehtësojë edhe administrimin e 
ZMD-së së Karaburun – Sazanit, për të cilin, monitorimi i 
NIS, duhet të jetë një nga detyrat e përfshira në planin e 
menaxhimit të ZMD-së. 

Një program i veçantë monitorimi është propozuar për 
gaforren blu Callinectes sapidus, për shkak të arsyeve 
vijuese:  

  ajo tashmë ka zënë vend përgjatë pjesës më të madhe 
të bregdetit shqiptar, e përqendruar kryesisht në laguna 
dhe delta lumore;  

 në disa zona ajo është konstatuar në sasi shumë të 
mëdha dhe ka ndikuar dukshëm te popullatat native 
të jovertebrorëve, si edhe te stoku i peshkut, duke 
shkaktuar ndikime sociale dhe ekonomike (të dhëna 
të kufizuara mbi ndikimet e saj janë mbledhur nga 
lagunat e Vilunit dhe të Patokut, megjithatë, në 
Shqipëri nuk janë kryer studime specifike rreth 
ndikimit të saj);  
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 ajo është kthyer në një shqetësim serioz për peshkatarët 
vendas, pasi shkakton dëme të mëdha në rrjetat e 
peshkimit;  

 ajo gjithashtu është regjistruar edhe në ZMD-të 
ekzistuese dhe të propozuara në Shqipëri, pavarësisht 
se me një shpeshtësi dhe sasi të vogël në dukje. 
Megjithatë, prania e saj në ZMD ose afër tyre, duhet të 
konsiderohet si një alarm, duke marrë në konsideratë 
shpërndarjen e shpejtë dhe masive të kësaj specieje 
përgjatë bregdetit shqiptar gjatë viteve të fundit, si edhe 
faktin se thuajse të gjitha ZMD-të ekzistuese dhe të 
propozuara në Shqipëri (8 në total) ndodhen në 
distancë të shkurtër nga lagunat bregdetare dhe 
grykëderdhjet, ku gaforrja blu është vendosur tashmë 
dhe gjendet në sasi.  

Nëntë laguna bregdetare (tre prej tyre përfshijnë 
grykëderdhje lumore në afërsi të tyre) janë propozuar si 
site monitorimi për gaforren blu Callinectes sapidus në 
Shqipëri (Tabela 2.4 dhe figura 2.2),  
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Tabela 2.3. Vendndodhjet e kampionimit për monitorimin e NIS në Shqipëri (duke përjashtuar monitorimin e Callinectes sapidus)  

Zona Siti 
Pozicioni 
gjeografik 

Përfshirë në ZMD ose 
në hotspot me NIS 

Adriatik 

Porti i Shëngjinit 
41.813314 
19.587242 

Hotspot me NIS 

Kepi i Rodonit 
41.587133 
19.445231 

ZMD e propozuar 

Porti i Durrësit 
41.311717 
19.455047 

Hotspot me NIS 

Kepi i Lagjit – Spille  
41.146014 
19.437106 

ZMD e propozuar 

Gjiri i Vlorës (duke përfshirë portin e pasagjerëve të Vlorës, 
portin e peshkimit në Triport, marinën e Orikumit, ambientin e 
akuakulturës në Orikum, ZMD-në Karaburun – Sazan) 

40.473086; 
19.448228 

Hotspot me NIS dhe ZMD 

Jon 

Porti i Himarës 
40.100347; 
19.741506 

Hotspot me NIS 

Gjiri i Porto Palermos (duke përfshirë edhe marinën dhe 
ambientin e akuakulturës) 

40.063942; 
19.793547 

Hotspot me NIS dhe ZMD e 
propozuar 

Porti i Sarandës (duke përfshirë portin e pasagjerëve të Sarandës 
dhe portin e peshkimit të Limionit) 

39.870322; 
20.003628 

Hotspot me NIS 

Arkipelagu i Ksamilit (duke përfshirë edhe ambientin e 
akuakulturës) 

39.772997; 
19.99685 

Hotspot me NIS dhe ZMD e 
propozuar 

Kepi i Stillit (duke përfshirë edhe ambientin e akuakulturës)  
39.687756; 
19.986183 

Hotspot me NIS dhe ZMD e 
propozuar 

 

Tabela 2.4. Vendndodhjet e kampionimit për gaforren blu (Callinectes sapidus) në Shqipëri 

Zona Siti 
Pozicioni 
gjeografik 

Nr. i siteve të 
monitorimit në 

secilën vendndodhje 

Adriatik 

Laguna e Vilunit 
41.868089; 
19.451972 

3 

Laguna e Kunes 
41.768097; 
19.601344 

3 

Laguna e Vainit 
41.746478; 
19.592194 

2 

Laguna e Patokut 
41.636586; 
19.591853 

4 

Laguna e Rrushkullit (duke përfshirë grykëderdhjen e lumit 
Erzen) 

41.427242; 
19.456408 

3 (një në grykëderdhjen e 
lumit) 

Laguna e Karavastasë (duke përfshirë grykëderdhjen e lumit 
Shkumbin) 

40.953728; 
19.478625 

4 (një në grykëderdhjen e 
lumit) 

Laguna e Nartës 
40.521514; 
19.448328 

4 

Laguna e Orikumit 
40.319656; 
19.438511 

2 

Jon  Laguna e Butrintit (duke përfshirë grykëderdhjen e lumit Pavllo) 
39.751826 
20.027535 

4 (një në grykëderdhjen e 
lumit) 
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Figura 2.1. Sitet e monitorimit për speciet jovendase në pjesën e Adriatikut të zonës së monitorimit në Shqipëri 

Sit monitorimi i NIS 

Sit monitorimi i gaforres blu 

OE2 Speciet 
Speciet jovendase 
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Figura 2.2. Sitet e monitorimit për speciet jovendase në pjesën Joniane të zonës së monitorimit në Shqipëri 

OE2 Speciet 
Speciet jovendase 

Sit monitorimi i NIS 

Sit monitorimi i gaforres blu 
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2.4.  
Përzgjedhja e parametrave  

Parametrat e matjes varen nga rreziku i zonave dhe speciet 
e synuara. Studimi minimal duhet të përfshijë:  

1. Datën e mbledhjes/zbulimit; 

2. Vendndodhjen e rekordit (duke përfshirë thellësinë 
dhe habitatin); 

3. Identifikimin taksonomik; 

4. Të dhënat e sasisë; 

5. Vlerësimin e mekanizmit të transportit. 

2.5.  
Shpeshtësia e kampionimit 

Studimi i parë i detyrueshëm i nënshtresave të forta dhe të 
buta (në hostpot-e dhe ZMD) mund të kryhet përmes 
studimit të vlerësimit të shpejtë (RAS) me kampionime 
vijuese një herë në vit. Për detaje lidhur me RAS, shihni 
udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e NIS (UNEP/MED. 
WG 461.21).  

Studimet në porte duhet të kryhen në çdo stinë (dimër, 
pranverë, verë dhe vjeshtë).  

Monitorimi i NIS në kolonën ujore, në vitin e parë do të 
bëhet në çdo stinë dhe në vitet vijuese çdo dy herë në vit 
(dimër dhe verë). 

Studimi i gaforres blu (Callinectes sapidus) propozohet të 
bëhet me një shpeshtësi një herë në tre vjet. Ky monitorim 
do të fokusohet kryesisht në tendencat e popullatës së saj 
dhe në ndikimin e saj mbi speciet native, lidhur me 
biodiversitetin dhe aspektet social-ekonomike. 

Të dhëna shtesë për specie të mundshme jovendase të 
peshkut do të mblidhen përmes monitorimit të peshkimit 
në raport me shpeshtësinë e tyre të kampionimit. 

2.6.  
Metodologjia e kampionimit dhe e matjes 

Për çdo vendndodhje zbatohet një metodologji e 
ndryshme (shihni udhëzimet e SPA/RAC për monitorimin e 
NIS (UNEP/MED. WG 461.21), dhe ajo është gjithmonë 
specifike sipas sitit. Kjo do të thotë se metodologjia e 
kampionimit dhe shkalla hapësinore e studimit në terren 
(madhësia dhe thellësia e profilit), varen shumë nga 

vendndodhja specifike dhe nuk mund të standardizohen 
tërësisht. Metodologjia e punës në terren bazohet në 
censusin pamor, dokumentimin me foto dhe mbledhjen e 
kampionëve. Këto aktivitete duhet të bëhen përmes zhytjes 
me pajisje, zhytjes me maskë e tub ajrimi (snorkel) ose 
vëzhgimit dhe mbledhjes nga zonat bregdetare. 
Veçanërisht për: 

 Nënshtresat e forta dhe të buta në marina dhe porte: 
Studim vlerësimi i shpejtë, zhytje me maskë dhe tub 
ajrimi (snorkel), zhytje, gërryerje të murit, panele për 
vendosjen e kolonive, kosh për kampionimin e bentosit. 

 Kolonën ujore: kampione të fitoplanktonëve dhe 
kampione të zooplanktonëve. Vetëm për portet, 
sugjerohet një protokoll i modifikuar i CRIMP si 
metodologji standarde për mbledhjen dhe vlerësimin e 
NIS. 

 Skafet e mjeteve lundruese (duke përfshirë mjetet 
lundruese për argëtim), balastet: Zhytje për speciet e 
synuara (sipas Peters et al., 2019).  

 ZMD-të: Zhytje me maskë dhe tub ajrimi (snorkelling)/ 
zhytje për speciet e synuara 

 Studimet e peshkimit për speciet e synuara: Trata zalli, 
mrezhë. Gjithashtu, të dhënat mund të mblidhen edhe 
përmes veprimtarive të peshkimit eksperimental. 

Puna në terren bazohet në censusin pamor, dokumentimin 
me foto dhe mbledhjen e kampionëve. Fotot/videot 
nënujore dhe të dhënat e mbledhura në terren mbi tabela 
shkrimi nënujore dhe regjistrat e zhytjes (p.sh. speciet, 
numri dhe madhësitë e peshkut) do të shkruhen dhe ruhen 
përpara mbarimit të çdo dite kampionimi në format 
elektronik, me qëllim që të përdoren për analiza të 
mëtejshme statistikore. 

Shumica e specieve do të identifikohen qoftë në vend (in 
situ) nga studiuesit ose nga fotot e marra në vend (in situ). 
Kampionët e specieve me madhësi të vogël (< 1 cm) dhe të 
specieve për të cilat është vështirë të bëhet një identifikim 
në terren, (p.sh. disa polikate, briozarë dhe krustace) do të 
mblidhen për analiza të mëtejshme në laborator. 
Kampionët do të ruhen në etanol me përqendrim 90%. 

Gjithashtu, duhet të merren në konsideratë edhe fotot dhe 
kampionët e specieve të peshkut të marra nga peshkatarët. 
Për më tepër, rrjetet sociale mund të jenë një burim me 
vlerë të dhënash pas validimit të duhur nga ekspertët. 
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Vlerësimi i ndikimit në çdo nivel hapësinor do të bazohet te 
zbatimi i indeksit CIMPAL (Katsanevakis et al., 2016), i cili 
kërkon të dhëna me referenca gjeografike. Andaj, nevojiten 
të dhëna të sakta me referenca gjeografike për secilën 
specie të regjistruar. 

2.7.  
Metodologjia e përpunimit laboratorik të 
kampionëve 

Analiza laboratorike duhet të bëhet me anë të metodave 
standarde laboratorike, p.sh. identifikimi në 
stereomikroskopë/mikroskopë. Literatura profesionale 
(çelësat dikotomikë, atlaset, librat, buletinet shkencore, 
etj.) e ilustruar me foto të cilësisë së lartë, nevojiten për të 
dokumentuar identifikimin e saktë. Në rast dyshimesh, 
fotot dhe/ose kampionët, nëse është e nevojshme, duhet 
t’u dërgohen taksonomistëve nëpër rrjetet e ekspertëve të 
NIS në nivel kombëtar/rajonal dhe/ose ndërkombëtar. 
Gjithashtu, në raste problematike, p.sh., në rast speciesh të 
reja për rajonin gjeografik, duhet të kryhet një analizë 
molekulare. Mostra të specieve nga NIS-et e regjistruar për 
herë të parë në një vend, duhet të depozitohen në muze ose 
në koleksionin e një instituti dhe të jenë të disponueshme 
për ekzaminim, me kërkesë të shkencëtarëve të tjerë. 

2.8.  
Metodologjia e përpunimit të të dhënave 

Validimi i listave kombëtare të specieve të huaja kërkon:  

 rishikim të thelluar, duke përjashtuar keqidentifikimet, 
speciet e pakonfirmuara dhe kriptogjenike; dhe  

 harmonizim, duke marrë në konsideratë çështjet 
taksonomike dhe/ose të nomenklaturës.  

Për validimin shihni rekomandimet për standardizimin e 
listave (Marchini et al 2015; Zenetos et al., 2017). 

Mbledhja e të dhënave duhet të përmirësohet duke 
përdorur edhe parimin e kërkimeve shkencore nga 
shkencëtarët amatorë, duke e përfshirë publikun në rrjete 
vëzhgimi, por të dhënat e marra duhet që të kontrollohen 
për nga cilësia nga ekspertët e taksonomisë. Kjo mund të 
arrihet duke ndarë informacione rreth NIS përmes rrjeteve 
të ndryshme dhe medias sociale (revistave më të njohura, 
Facebook, televizionit, etj.). 
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3.  
PESHKIMI (OE3) 

Në Shqipëri nuk ka një institut që të merret me të gjithë 
mbledhjen e të dhënave lidhur me sektorin e peshkimit. Të 
dhënat kryesore mblidhen nga MBZHR përmes 
inspektorëve të peshkimit dhe mbledhësve të dedikuar të 
të dhënave, ndërsa disa të dhëna të tjera mblidhen përmes 
Universitetit Bujqësor të Tiranës, OJQ-ve dhe ekspertëve. 
Këto grupe interesi përfshihen edhe në përpunimin e të 
dhënave dhe raportimin në organizma të ndryshëm.  

Sa i përket kërkimit shkencor dhe bashkëpunimit rajonal, 
projekti kryesor lidhur me GSA 18 është projekti “AdriaMed” i 
FAO-s. Projekti ka si synim të nxisë bashkëpunimin shkencor 
ndërmjet vendeve të Adriatikut (Republikave të Shqipërisë, 
Kroacisë, Italisë, Malit të Zi dhe Sllovenisë), në pajtim me 
Kodin e Sjelljes për Peshkimin e Përgjegjshëm (UN-FAO). 
Projekti ka qenë funksional që prej shtatorit të vitit 1999. 

AdriaMed ka si qëllim që të japë një kontribut vendimtar për 
zgjerimin e fushëveprimit të informacionit rreth Detit 
Adriatik, lidhur me burimet e përbashkëta të peshkimit, 
njohuri e cila shpesh është e fragmentuar dhe e lokalizuar 
në territore të ndryshme. Nisur nga fakti që burimet 
biologjike nuk janë të kufizuara brenda kufijve gjeopolitikë, 
njohuritë shkencore të burimeve brenda një kombi të 
vetëm nuk janë zgjidhja e përshtatshme për menaxhimin e 
përgjegjshëm të atyre burimeve. 

Projekti ka mbështetur disa studime në det, ku më të 
rëndësishmit janë ato që lidhen me studimin e burimeve 
fundore (demersale) (MEDITS) dhe të burimeve pellagjike 
(MEDIAS).  

Studimi i llojeve fundore përmes tratave të koçës i 
“AdriaMed” u krye dy herë për Shqipërinë, në vitin 2004 dhe 
2007, ndërsa MEDITS ka qenë më i rregullt dhe përveç 
fushatave sporadike të dekadës së mëparshme, nisur nga 
vitit 2010 ka qenë i rregullt në ujërat shqiptare.  

Studimet me metoda akustike kryhen rregullisht që prej 
vitit 2010 në bashkëpunim me institutet lokale: 
Universitetin Bujqësor të Shqipërisë (Laboratori i 

Akuakulturës dhe Peshkimit), Institutin e Biologjisë Detare 
– Universitetin e Malit të Zi dhe grupin italian të studimeve 
me metoda akustike – ISMAR-CNR, Ankona, Itali. Studimi 
me metoda akustike kryhet sipas metodologjisë standarde 
të studimeve MEDIAS (manuali i MEDIAS, prill 2017), e cila 
rishikohet çdo vit. Krahas studimit të MEDIAS, kryhet edhe 
studimi DEPM i iktioplanktoneve (Metoda për prodhimin 
ditor të vezëve), me qëllim që të përcaktohet biomasa e 
açugeve evropiane (Engraulis encrasicolus). 

Shqipëria ka filluar gradualisht të pajtohet me Kuadrin 
Referencë për Mbledhjen e të Dhënave të KPPM-së.  

Bazuar në përvojat nga ekspeditat e mëparshme 
monitoruese dhe shkencore, dhe sipas programit DCRF, 
gjashtë speciet vijuese janë konfirmuar si speciet më të 
rëndësishme nga pikëpamja ekonomike në peshkimin 
shqiptar, dhe të gjitha ato gjenden të renditura si specie 
prioritare të grupit 1, sipas shtojcës A të KPPM-së – Kuadri 
Referencë për Mbledhjen e të Dhënave versioni 2019.1: 

 Merluci (Merluccius merluccius); 

 Barbuni (Mullus barbatus); 

 Karkaleci rozë i thellësive (Parapenaeus longirostris); 

 Shkampi (Nephrops norvegicus); 

 Açuga (Engraulis encrasicolus); 

 Sardelja (Sardina pilchardus). 

Kësisoj, sugjerohet që këto specie janë ato ku duhet të 
përqendrohen përpjekjet kryesore për vlerësimin e 
treguesve të përbashkët. Në vijim të programit të 
monitorimit, duhet të shtohen të tjera specie që 
konsiderohen të rëndësishme, duke marrë në konsideratë 
edhe implikimet financiare që kjo do të sjellë.  

Përkufizimi dhe përshkrimi i treguesve të përbashkët lidhur 
me OE3 jepen në tabelën 3.1.  

Për të qenë më e plotë, VKM e re nr. 256, e datës 24.4.2019, 
së bashku me shtojcat e saj më të rëndësishme, duhet që të 
përfshihet në Dokumentin informues: Programi tematik i 
monitorimit për OE3-Peshkimi 
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3.1.  
Treguesit e përbashkët 

Tabela 3.1. Treguesit e përbashkët sa i përket OE3- (UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1) 

Treguesi i përbashkët 7: Biomasa e stokut riprodhues 
Ky tregues ka për qëllim që të japë informacione rreth SSB-së, i cili është një nga treguesit më të rëndësishëm të gjendjes së stokut dhe treguesi parësor për 
kapacitetin riprodhues të stokut. Arritja ose ruajtja e statusit të mirë ekologjik kërkon që vlerat e SSB të jenë të barabarta ose mbi SSBMSY (niveli ku është e 
mundur të prodhohet rendimenti maksimal i qëndrueshëm-MSY).  

Përkufizimi i GES 
Arritja ose ruajtja e statusit të mirë ekologjik kërkon që vlerat e SSB të jenë të barabarta ose mbi SSBMSY (niveli ku është e mundur 
të prodhohet rendimenti maksimal i qëndrueshëm (MSY).  

Objektivi operacional 
Biomasa e stokut riprodhues është në atë nivel që nuk dëmtohet kapaciteti riprodhues. 
Gjendja: B > Bthr 

 

Treguesi i përbashkët 8: Zënia totale 
Ky tregues ka për qëllim që të japë informacione rreth nivelit të rendimentit maksimal të qëndrueshëm të specieve komerciale në ujërat territoriale malazeze, 
nivel në të cilin burimet e peshkimit mund të shfrytëzohen pa i ezauruar ato, si dhe duke matur nivelin e shfrytëzimit ose të trysninë totale të peshkimit në 
ekosistem (duke përfshirë peshkimin PPP dhe hedhurinat). Bazuar në këshillat shkencore, peshkimi mund të rregullohet për ta sjellë shfrytëzimin në nivelet që 
maksimizojnë rendimentin (ose zënien) brenda kufijve të qëndrueshmërisë.  

Përkufizimi i GES 
Popullatat e përzgjedhura të peshkut dhe të gocave të detit që shfrytëzohen për qëllime tregtare, janë brenda kufijve të sigurt 
biologjikë, të cilët tregojnë një shpërndarje të popullatës sipas moshës dhe madhësisë që tregon një stok të shëndoshë.  

Objektivi operacional 
Zënia totale e specieve komerciale nuk e kalon rendimentin maksimal të qëndrueshëm (MSY) dhe zëniet, jo objekt peshkimi, janë 
reduktuar.  

Synimi i GES 
 Rendiment i lartë afatgjatë  
 Zëniet < MSY 

 

Treguesi i përbashkët 9: Vdekshmëria e peshkut 
TP9 është një komponent jetik i gjendjes së stokut të peshkut dhe një variabël thelbësore në vlerësimin e stokut. Përgjithësisht, vdekshmëria e peshkut 
përkufizohet si norma e vdekshmërisë në moment e numrit të individëve që vdesin për shkak të peshkimit, dhe mund të përcaktohet në termat e numrit të 
peshkut ose të biomasës së peshkut. 

Përkufizimi i GES 
Popullatat e përzgjedhura të peshkut dhe të gocave të detit që shfrytëzohen për qëllime tregtare, janë brenda kufijve të sigurt 
biologjikë, të cilët tregojnë një shpërndarje të popullatës sipas moshës dhe madhësisë që tregon një stok të shëndoshë  

Objektivat operacionalë Vdekshmëria e peshkut në stok nuk e kalon nivelin që lejon MSY  

Synimet e GES Trysni -FMSY - F0.1 një vlerë e përafërt e FMSY (më tepër parandalues)  
 

Treguesi i përbashkët 10: Sforco e peshkimit 
TP10 ka si qëllim që të japë informacion mbi sasinë e pajisjeve të peshkimit të një lloji specifik që përdoren në terrene peshkimi përgjatë një njësie të caktuar 
kohore. Ai është një parametër thelbësor në vlerësimin e stoqeve të peshkut dhe në menaxhimin efikas të tyre. Informacionet rreth sforcos janë të nevojshme 
për të interpretuar ndryshimet në sasinë e zënies dhe për të rregulluar efiçencën e peshkimit për të maksimizuar fitimin dhe minimizuar mbipeshkimin.  

Përkufizimi i GES Sforco totale nuk e tejkalon nivelin e sforcos që lejon rendimentin maksimal të qëndrueshëm (MSY).  

Objektivat operacionalë 
Sforco e peshkimit duhet të reduktohet me anë të planeve shumëvjeçare të menaxhimit, deri sa të ketë fakte për rikuperimin e 
stokut.  

 

Treguesi i përbashkët 11: Zënia për njësi sforco 
Ky tregues kishte si synim që të jepte informacione mbi zëniet për njësi sforcoje (CPUE), të shprehur si biomasa e kapur për çdo njësi sforcoje të zbatuar për të 
mbledhur stokun. CPUE përdoret gjerësisht nga biologët për të përcaktuar luhatjet në biomasë dhe nga ekonomistët për të matur efiçencën e flotës.  

Përkufizimi i GES 
Zënia për Njësi Sforco (CPUE) është një matje indirekte e sasisë së specieve të synuara. Ndryshimet në zëniet për njësi sforcoje 
nënkuptojnë ndryshimet në sasinë e specieve të synuara.  

Objektivat operacionalë 
Tendencë e qëndrueshme ose pozitive në CPUE. Rëniet në CPUE mund të nënkuptojnë se popullata e peshkut nuk mund ta 
mbështesë nivelin e mbledhjes. Rritjet në CPUE mund të kuptojnë se një stok peshku po rikuperohet dhe mund të zbatohet më 
tepër sforco peshkimi. 
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Treguesi i përbashkët 12: Zëniet, jo objekt peshkimi, e specieve vulnerabël dhe jo të synuara (OE1 dhe OE3)  
Ky tregues kishte si synim të jepte informacione mbi zënien e specieve të tjera komerciale që zbarkohen, të specieve komerciale që nuk mund të zbarkohen 
(p.sh., kanë madhësi më të vogël, dëmtojnë individët), të specieve jokomerciale që hidhen, si edhe mbi zënien rastësore të specieve të rrezikuara dhe të rralla. 
Zënia rastësore e specieve vulnerabël këtu përkufizohet si një nëngrup i zënieve, jo objekt peshkimi, që përfshin speciet të cilat për ndonjë arsye konsiderohen si 
vulnerabël (p.sh. vertebrorët jetëgjatë me norma të ulëta riprodhimi, të tillë si gjitarët e detit, por edhe breshkat e detit, zogjtë e detit dhe elasmobrankët).  

Përkufizimi i GES 

Sasia/tendencat e popullatave të zogjve të detit, gjitarëve të detit, breshkave të detit dhe specieve kryesore të peshkaqenëve (të 
përzgjedhur sipas varësisë së tyre aktuale dhe totale nga mjedisi detar, dhe sipas përfaqësisë së tyre ekologjike) janë të 
qëndrueshme ose nuk po ulen në terma të konsiderueshëm statistikorë, duke marrë në konsideratë ndryshueshmërinë natyrore 
krahasuar me situatën aktuale.  

Objektivat operacionalë Zëniet rastësore të specieve vulnerabël (d.m.th. të peshkaqenëve, gjitarëve të detit, zogjve të detit dhe të breshkave) janë minimizuar 

3.2.  
Metodologjitë dhe proçedurat 

3.2.1.  
Treguesi i përbashkët 7: Biomasa e stokut riprodhues 

3.2.1.1 Metodologjia 

Biomasa e stokut riprodhues (SSB) është pesha e 
kombinuar e të gjithë individëve në një stok peshku që janë 
të aftë për riprodhim. Për të përllogaritur biomasën e stokut 
riprodhues, është e nevojshme që të disponohen vlera të 
numrit të peshkut sipas gjatësisë/grupmoshës, vlera të 
peshës mesatare të peshkut për çdo gjatësi/grupmoshë 
dhe një vlerë e sasisë së peshkut në çdo gjatësi/grupmoshë 
që është e maturuar. SSB dhe SSBMSY duhet të përllogariten 
nga vlerësimet e duhura sasiore, bazuar në analizën e 
zënies në moshë dhe/ose në gjatësi (do të llogariten si të 
gjitha heqjet nga stoku, duke përfshirë hedhurinat). Sipas 
rastit, duhet të krijohen pika reference lidhur me SSB për 
secilin stok. 

Stoqet e merlucit (Merluccius merluccius), barbunit (Mullus 
barbatus), karkalecit rozë të thellësive (Parapenaeus 
longirostris), shkampit (Nephrops norvegicus), sardeles 
(Sardina pilchardus), dhe açuges (Engraulis encrasicolus)6 
vlerësohen në nivel Adriatiku në Grupet vjetore të Punës së 
KPPM-së për Vlerësimin e Stokut të Specieve Demersale 
dhe Specieve të Vogla Pellagjike. Të gjitha të dhënat dhe 
rezultatet dorëzohen përmes formularëve për vlerësimin e 
stokut (SAF). 

Gjendja e stokut idealisht bazohet në një model të validuar 
të vlerësimit të stokut, nga i cili merren treguesit e gjendjes 

 
6 Të gjitha speciet e renditura janë specie prioritare të grupit 1, sipas shtojcës A të KPPM-së – Kuadri Referencë për Mbledhjen e të Dhënave 

versioni 2017.1 (KPPM-DCRF, 2017)  

së stokut (p.sh. biomasa, vdekshmëria e peshkut, 
rekrutimi), dhe pikat e referencës janë rënë dakord për 
treguesit e përzgjedhur. Sipas rastit, përdoren modelet 
analitike të vlerësimit të stokut që inkorporojnë 
informacionin e bazuar në peshkim (p.sh. zëniet) dhe jo të 
bazuar në peshkim. Në zonën e zbatimit të KPPM-së 
përdoren modele të ndryshme të vlerësimit të stokut, por 
së fundmi janë përdorur dy metoda për vlerësimin e stokut 
të specieve demersale në Adriatik: versioni i rakorduar i 
modeleve virtuale të popullatës (Programi XSA i analizës 
virtuale të popullatave – XSA) dhe analiza statistikore e 
zënies në moshë (sinteza e stokut – SS3).  

Për vlerësimin e stokut të specieve të vogla pellagjike në 
Adriatik është përdorur programi i vlerësimit të biomasës së 
popullatës riprodhuese (SAM). Vlerësimi i stokut është 
realizuar për açugen dhe sardelen në nivel Adriatiku, GSA 17 
dhe GSA 18 së bashku. Të dhënat e bazuara në peshkim 
vijnë nga statistikat zyrtare qeveritare të zbarkimit, ndërsa 
të dhënat e pavarura nga peshkimi vijnë nga studimi i 
MEDIAS. Pikat e referencës përcaktohen gjatë seancave të 
vlerësimit të standardeve krahasimore për pellagjikët e 
vegjël në çdo 3 vite. Pikat e referencës për biomasën janë 
Blim (vlera minimale e biomasës në mes të vitit e afateve 
kohore të vlerësuara) dhe Bpa (40% mbi Blim) nga qasja 
empirike, ndërsa pikat e referencës për vdekshmërinë e 
peshkut janë vlerësuar me anë të simulimeve analitike 
bazuar në marrëdhënien mes stokut dhe rekrutimit.  

3.2.1.2 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave  

Të dhënat e bazuara në peshkim që përdoren për 
vlerësimin e stokut, merren përmes Kuadrit Referencë për 
Mbledhjen e të Dhënave të kryer në Shqipëri, ndërsa të 
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dhënat e pavarura nga peshkimi vijnë si rezultat i studimit 
të llojeve fundore përmes tratave të koçës në Detin Mesdhe 
(MEDITS) dhe studimit të pellagjikëve me metoda akustike 
në detin Mesdhe (MEDIAS) të kryera në ujërat malazeze.  

Studimi i MEDITS realizohet çdo vit, zakonisht gjatë 
periudhës së verës. Studimi mbështetet nga “AdriaMed” i 
FAO-s, i realizuar nga anija italiane “Pasquale e Cristina”, 
dhe në vitet 2018 dhe 2019 nga anija italiane “Mizar”. 

Studimi i pellagjikëve me metoda akustike në detin Mesdhe 
(MEDIAS) realizohet çdo vit, gjatë periudhës së verës, së 
bashku me studimin DEPM dhe mbështetet nga projekti 

rajonal “AdriaMed” i FAO-s. Studimi kryhet me anijen 
kërkimore G.F. Dallporta mbi një rrjet transektesh, që janë 
perpendikulare me vijën bregdetare, ndërmjet 20 metrave 
(kur është e mundur) dhe 200 metrave thellësi përgjatë të 
gjithë kolonës ujore. Distanca mes transekteve është 10 
milje detare, dhe për çdo 5 milje vendoset stacioni CTD dhe 
DEPM. Gjatë studimit, çdo ditë kryhen 4 peshkime me trata 
koçe për llojet pellagjike (figurat 3.1 dhe 3.2). Të dhënat 
përpunohen nga ekipi italian i MEDIAS në nivel rajonal, 
pjesa lindore e GSA 18 (Mali i Zi dhe Shqipëria) dhe 
dorëzohen përmes Grupit të Punës së AdriaMed për llojet e 
Vogla Pellagjike dhe Grupit të Punës së KPPM për llojet e 
Vogla Pellagjike. 

 

 

Figura 3.1. Harta e transekteve të MEDIAS dhe pozicionet e tratave të koçës për llojet pellagjike 
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Figura 3.2. Harta e stacioneve CTD dhe DEPM 

3.2.1.3 Sugjerimi për monitorim brenda kuadrit të 
IMAP  

Aktualisht, Plani i Menaxhimit për Stoqet e Pellagjikëve 
është në fuqi në Detin Adriatik (Rekomandimi 
KPPM/42/2018/8), dhe më së fundmi Plani shumëvjeçar i 
Menaxhimit për Stoqet e Qëndrueshme të specieve 
Demersale (KPPM/43/2019/5).  

Stoqet e merlucit (Merluccius merluccius), barbunit (Mullus 
barbatus), karkalecit rozë të thellësive (Parapenaeus 
longirostris), shkampit (Nephrops norvegicus), sardeles 
(Sardina pilchardus), dhe açuges (Engraulis encrasicolus)7 
vlerësohen në nivel Adriatiku në Grupet vjetore të Punës së 
KPPM-së për Vlerësimin e Stokut të Specieve Demersale 
dhe Specieve të Vogla Pellagjike. Të dhënat do të mblidhen 
përmes Programit Kombëtar të Shqipërisë për mbledhjen e 
të dhënave të peshkimit dhe studimeve shkencore MEDITS 
dhe MEDIAS. 

Sugjerohet që vlerësimet e stokut të specieve të renditura 
të vijojnë të vlerësohen në nivel rajonal dhe Adriatiku, si 
dhe mbledhja e të dhënave do të vijojë sipas manualit 
KPPM DCRF. Në të ardhmen specie të tjera duhet të 
konsiderohen për monitorimin e SSB, në varësi edhe të 
fondeve të disponueshme. 

 
7 Të gjitha speciet e renditura janë specie prioritare të grupit 1, sipas shtojcës A të KPPM-së – Kuadri Referencë për Mbledhjen e të Dhënave 

versioni 2017.1 (KPPM-DCRF, 2017)  

3.2.2.  
Treguesi i përbashkët 8: Zënia totale 

3.2.2.1 Metodologjia 

Të dhënat e besueshme për peshkimin (d.m.th. të dhënat e 
zbarkimit dhe/ose të zënies), të nevojshme për të kryer 
vlerësimin e stoqeve të ndryshme, mund të vijnë nga 
burime të ndryshme dhe zakonisht merren nga kombinimi 
i raporteve të zënies, regjistrat, vëzhguesit në bord, 
vëzhguesit në treg dhe/ose në vendin e zbarkimit, studimet 
e tregut dhe/ose të zbarkimit, si dhe statistikat e zbarkimit 
nga autoritetet portuale. Informacioni për zbarkimin/ 
zënien mund të matet dhe të klasifikohet sipas specieve, 
zonës, pajisjeve të peshkimit që janë përdorur dhe 
informacioneve të tjera që mund të mblidhen gjatë të 
njëjtit proces kampionimi. 

MSY përdoret gjerësisht si një tregues për menaxhimin e 
peshkut dhe ndoshta është treguesi më i rëndësishëm i 
rendimentit të sasisë së zënë të zbarkuar përgjatë një 
periudhe kohore. Rendimenti i qëndrueshëm i çdo stoku 
peshku është sasia që mund të peshkohet çdo vit pa ulur 
aftësinë e stokut për të prodhuar peshk në vitet e 
ardhshme. Kjo përcaktohet duke përllogaritur peshën e 
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popullatës ose biomasën që shtohet çdo vit përmes 
rekrutimit dhe rritjes së peshkut të ri, dhe më pas duke 
zbritur vdekshmërinë e saj të natyrshme. Rendimenti mund 
të jetë shumë i luhatshëm, por ai lidhet me rritjen e peshkut, 
madhësinë e stokut, biomasën e stokut riprodhues SSB, 
rekrutimin dhe raportin e stokut të nxjerrë përmes 
peshkimit (vdekshmëria e peshkut F). 

Metoda të ndryshme analitike, bazuar në dinamikat e 
popullatës së stoqeve të ndryshme të specieve demersale 
dhe të vogla pellagjike, janë zbatuar brenda KPPM-WGSA-
ve (Grupet e Punës për Vlerësimin e Popullatave) dhe 
gjenden edhe në literaturë. Në fushën e KPPM-së, të dhënat 
për vlerësimin e stokut mblidhen përmes formularëve për 
vlerësimin e stokut (SAF), të cilët përmbajnë informacione 
edhe për pikat e referencës dhe rezultatet e vlerësimit (p.sh. 
vdekshmëria e peshkut, norma e shfrytëzimit, biomasa e 
stokut riprodhues, rekrutimi, etj.). Brenda mandatit të 
KPPM-së, ka një sërë stoqesh që tashmë vlerësohen në 
baza vjetore. Çdo vit, Komiteti Shkencor dhe Këshillimor 
(SAC) dhe Grupi i Punës për Detin e Zi (WGBS) do të 
identifikojnë ato specie/stoqe që duhet të vlerësohen dhe 
për të cilat duhet të sigurohen formularët për vlerësimin e 
stokut. 

Stoqet e merlucit (Merluccius merluccius), barbunit (Mullus 
barbatus), karkalecit rozë të thellësive (Parapenaeus 
longirostris), shkampit (Nephrops norvegicus), sardeles 
(Sardina pilchardus), dhe açuges (Engraulis encrasicolus)8 
vlerësohen në nivel Adriatiku në Grupet vjetore të Punës së 
KPPM-së për Vlerësimin e Stokut të Specieve Demersale 
dhe Specieve të Vogla Pellagjike.  

3.2.2.2 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave  

Të dhënat për zënien totale janë të disponueshme përmes 
Kuadrit Referencë për Mbledhjen e të Dhënave të realizuar 
në Shqipëri që prej vitit 2017. Duhet të theksohet se të 
dhënat për zënien totale kanë qenë të disponueshme në 
Shqipëri që përpara vitit 2017, por metodologjia nuk ka 
qenë tërësisht në pajtim me kërkesat e DCRF-së. Të dhënat 
për zëniet totale dhe zëniet mblidhen përmes regjistrave 
dhe deklaratave të zbarkimit për anijet me LOA>10 metra 
për çdo udhëtim peshkimi, ndërsa për anijet më të vogla 
((kryesisht ato që përfshihen në kategorinë e mjeteve të 

 
8 Ibidem. 

vogla të peshkimit (SSF)), duhet të mblidhen me 
kampionim ose me pyetësorë. Të dhënat dorëzohen pranë 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Agjencisë së 
Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës. Të dhënat 
ruhen në bazat e tyre të të dhënave dhe, më pas, pika e 
kontaktit për KPPM-në i dërgon ato në KPPM përmes 
platformës online të DCRF-së si zënie totale sipas segmentit 
përkatës të flotës, dhe si zënie totale sipas specieve 
kryesore komerciale sipas segmentit të flotës (detyra II). 

Në Shqipëri nuk ka një institucion zyrtar përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave biologjike. Megjithatë, të dhënat 
zakonisht mblidhen nga dy burime: OJF “HYDRA”, e cila ka 
disa ekspertë që merren me mbledhjen e të dhënave të 
varura dhe të pavarura nga peshkimi dhe Universiteti 
Bujqësor i Shqipërisë përmes laboratorit të tij të 
akuakulturës dhe peshkimit. Së fundmi është bërë shtimi i 
disa mbledhësve të të dhënave nga MBRZH dhe është 
përmirësuar cilësia e të dhënave të mbledhura, si dhe është 
hequr kjo përgjegjësi nga inspektorët e peshkimit. 
Metodologjia për mbledhjen e të dhënave biologjike është 
komplekse dhe është përfshirë në VKM nr. 256 të datës 
24.4.2019. Megjithatë, duhet të theksohet se kjo 
metodologji është në pajtim me kërkesat e DCRF-së dhe me 
Rregulloren e BE-së 2017/1004 “Për krijimin e një kuadri 
Evropian për mbledhjen, menaxhimin dhe përdorimin e të 
dhënave në sektorin e peshkimit dhe mbështetje për 
këshilla shkencore në lidhje me politikën e përbashkët të 
peshkimit”. Shqipëria ka katër porte peshkimi (Shëngjin, 
Durrës, Vlorë dhe Sarandë) ku do të mblidhen këto të 
dhëna. Duhet të theksohet se edhe pse metodologjia e 
KPPM-së dhe VKM tashmë janë të përcaktuara, jo të gjitha 
të dhënat po mblidhen sipas metodologjisë.  

Sipas rregullores së KPPM-së, speciet që përbëjnë më 
shumë se 2% të zënies totale duhet të kampionohen për 
mbledhjen të dhënave biologjike, dhe speciet që janë të 
renditura në shtojcën A të DCRF-së.  

Lista e mëposhtme e specieve që jepen në tabelën 3.2 ka 
nisur të kampionohet biologjikisht në Shqipëri. 

Për speciet që nuk janë të renditura si specie kryesore 
komerciale, matet pesha totale e të gjithë individëve dhe 
gjatësia e secilit individ, ndërsa për speciet kryesore 
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komerciale, mblidhet i tërë grupi i të dhënave biologjike 
(gjatësia, pesha, gjinia, maturiteti, mosha), sipas manualit 
të DCRF-së. Gjithashtu, speciet ndahen sipas nënkategorive, 
synimit ose zënies rastësore. Të dhënat për hedhurinat 
kanë nisur të mblidhen sipas metodologjisë së DCRF-së.  

3.2.2.3 Sugjerimi për monitorim brenda kuadrit të 
IMAP 

Ekziston nevoja për të përmirësuar cilësinë e të dhënave për 
zbarkimin, sipas metodologjisë ekzistuese tashmë. Hapi i 
parë është që të përfshihen të dhëna cilësore që vijnë nga 
segmentet e flotës (Njësitë operacionale) lidhur me anijet 
me LOA<10 m. Duhet të ketë një monitorim të përshtatshëm 
vjetor të të dhënave biologjike që duhet të ndjekë 
metodologjinë e DCRF-së dhe të jetë në pajtim edhe me 
VKM-në e re nr. 256 të datës 24.4.2019. Për këtë detyrë 
duhet të mundësohen financimi i duhur, burimet njerëzore 
dhe njohuritë e duhura.  

Gjithashtu, stafi/ekspertët duhet të caktohen në angazhime 
afatmesme dhe afatgjata për zbatimin e kësaj detyre. 

3.2.3.  
Treguesi i përbashkët 9: Vdekshmëria e peshkut 

3.2.3.1 Metodologjia 

Gjendja e stokut idealisht bazohet në një model të validuar 
të vlerësimit të stokut, nga i cili merren treguesit e gjendjes 
së stokut (p.sh. biomasa, vdekshmëria e peshkut, 
rekrutimi), dhe pikat e referencës janë rënë dakord për 
treguesit e përzgjedhur. Sipas rastit, përdoren modelet 
analitike të vlerësimit të stokut që inkorporojnë 
informacionin e bazuar në peshkim (p.sh. zëniet) dhe jo të 
bazuar në peshkim. Në zonën e zbatimit të KPPM-së 
përdoren modele të ndryshme të vlerësimit të stokut, por 
së fundmi janë përdorur dy metoda për vlerësimin e stokut 
të specieve demersale në Adriatik: versioni i rakorduar i 
modeleve virtuale të popullatës (Programi XSA i analizës 
virtuale të popullatave – XSA) dhe analiza statistikore e 
zënies në moshë (sinteza e stokut – SS3). Për vlerësimin e 
stokut të specieve të vogla pellagjike në Adriatik është 
përdorur programi i vlerësimit të biomasës së popullatës 
riprodhuese (SAM).  

 
9 Të gjitha speciet e renditura janë specie prioritare të grupit 1, sipas shtojcës A të KPPM-së – Kuadri Referencë për Mbledhjen e të Dhënave 

versioni 2017.1 (KPPM-DCRF, 2017)  

Stoqet e merlucit (Merluccius merluccius), barbunit (Mullus 
barbatus), karkalecit rozë të thellësive (Parapenaeus 
longirostris), shkampit (Nephrops norvegicus), sardeles 
(Sardina pilchardus), dhe açuges (Engraulis encrasicolus)9 
vlerësohen në nivel Adriatiku në Grupet vjetore të Punës së 
KPPM-së për Vlerësimin e Stokut të Specieve Demersale 
dhe Specieve të Vogla Pellagjike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



Programi i Integruar i Monitorimit – Shqipëria  

63 

Tabela 3.2. Lista e specieve që ka nisur të kampionohet biologjikisht në Shqipëri 
GRUPI1: Speciet që drejtojnë peshkimin dhe 

për të cilat vlerësimi kryhet rregullisht  
Mledhje të dhënash 
(P/J) Shënim 

Engraulis encrasicolus P  
Merluccius merluccius P  

Mullus barbatus P  
Mullus surmuletus P  

Nephrops norvegicus P  
Parapenaeus longirostris P  

Psetta maxima J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Sardina pilch ardus P  
Sprattus sprattus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Squalus acanthias J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 

GRUPI 2 Speciet të cilat janë të rëndësishme 
në terma të zënies dhe/ose të vlerave 

ekonomike në nivel rajonal dhe nënrajonal, 
dhe për të cilat nuk kryhet një vlerësim i 

rregullt  

  

Alosa pontica J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Aristaeomorpha foliacea P  

Aristeus antennatus P  
Boops boops P  

Chamelea gallina J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Corypha ena hippurus J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 

Diplod us annularis J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Eledone cirrhosa P  

Eledone moschata P  
Galeus melastomus J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Lophius budegassa J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 

Merlangius merlon gius J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Micromesistius poutassou J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 

Octopus vulgaris P  
Pogellus bogaraveo J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Pogellus erythrinus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 

Rapana venosa J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Sardinella aurita J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 

Saurida undosguamis J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Scomber japonicus P J 
Scomber scombrus P J 

Sepia officinalis P  
Siganus luridus J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 

Siganus rivuiatus J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Solea vulgaris P  

Sphyraena sphyraena J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Spicara smaris J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Sguilla mantis P  

Trachurus mediterraneus P  
Trachurus picturatus P  
Trachurus trachurus P  

GRUPI 3 Speciet brenda planeve 
kombëtare/ndërkombëtare të menaxhimit 

dhe planeve të veprimit të rikuperimit 
dhe/ose ruajtjes; speciet jovendase me 

ndikimin më të madh të mundshëm  

  

Dalatias licha J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Dipturus oxyrinchus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Etmopterus spinax J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Galeus melastomus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Hexanchus griseus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Mustelus asterias J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Mustelus mustelus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 

Mustelus punctulatus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Myliobatis aquila J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Prionace glauca J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 

Pteroplatytrygon violacea J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Raja asterias J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Raja clavata J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 

Raja miraletus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Scyliorhinus canicula J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Scyliorhinus stellaris J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Squalus acanthias J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Squalus blainvillei J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 

Torpedo marmorata J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Torpedo torpedo J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 

Fistularia commersonii J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Lagocephalus sceleratus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Marsupenaeus japonicus J Sasia e zënieve të specieve e pallogaritshme 
Metapenaeus stebbingi J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 

Scomberomorus commerson J Speciet nuk janë të pranishme në zënie 
Corallium rubrum J Nuk ka zënie 
Anguilla anguilla P  
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3.2.3.2 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave  

Të dhënat e bazuara në peshkim që përdoren për 
vlerësimin e stokut, merren përmes Kuadrit Referencë për 
Mbledhjen e të Dhënave të kryer në Mal të Zi, ndërsa të 
dhënat e pavarura nga peshkimi vijnë si rezultat i studimit 
të llojeve fundore përmes tratave të koçës në Detin Mesdhe 
(MEDITS) dhe studimit të pellagjikëve me metoda akustike 
në detin Mesdhe (MEDIAS) të kryera në ujërat shqiptare. Të 
dhënat përpunohen në nivel rajonal gjatë grupeve 
përkatëse të punës së AdriaMed dhe KPPM-së, dhe 
dorëzohen përmes formularëve për vlerësimin e stokut.  

3.2.3.3 Sugjerimi për monitorim brenda kuadrit të 
IMAP 

Stoqet e merlucit (Merluccius merluccius), barbunit (Mullus 
barbatus), karkalecit rozë të thellësive (Parapenaeus 
longirostris), shkampit (Nephrops norvegicus), sardeles 
(Sardina pilchardus), dhe açuges (Engraulis encrasicolus)10 
vlerësohen në nivel Adriatiku në Grupet vjetore të Punës së 
KPPM-së për Vlerësimin e Stokut të Specieve Demersale 
dhe Specieve të Vogla Pellagjike. Të dhënat do të mblidhen 
përmes Programit Kombëtar të Shqipërisë për mbledhjen e 
të dhënave të peshkimit dhe studimeve shkencore MEDITS 
dhe MEDIAS. 

Sugjerohet që vlerësimet e stokut të specieve të renditura 
të vijojnë të vlerësohen në nivel rajonal dhe Adriatiku, si dhe 
mbledhja e të dhënave do të vijojë sipas manualit KPPM 
DCRF. Aty ku është e mundur, duhet të shtohen specie të 
tjera për monitorimin e vdekshmërisë së peshkut. 

3.2.4.  
Treguesi i përbashkët 10: Sforco e peshkimit 

3.2.4.1 Metodologjia 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Agjencia e 
Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës, është 
përgjegjëse për mbledhjen dhe, më pas, dërgimin e këtyre 
të dhënave te pika e kontaktit në MBZHR pranë KPPM-së, e 
cila bën dorëzimin e të dhënave lidhur me sforcon e 
peshkimit (detyrat V.1 dhe V.2). Të dhënat për sforcon e 
peshkimit burojnë nga regjistrat dhe raportet për zëniet sa i 

 
10 Të gjitha speciet e renditura janë specie prioritare të grupit 1, sipas shtojcës A të KPPM-së – Kuadri Referencë për Mbledhjen e të Dhënave 

versioni 2017.1 (KPPM-DCRF, 2017)  

përket kohës (numri i ditëve të peshkimit, numri i orëve) dhe 
nga sistemi i Regjistrit Kombëtar të Peshkimit në Shqipëri 
sa i përket kapaciteteve ((tonazhi bruto (GT) dhe fuqisë 
motorike (kW)), bazuar në licencat që u jepen operatorëve 
të mjeteve të lundrimit.  

3.2.4.2 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave  

Sforco e peshkimit është matja e sasisë së veprimtarisë së 
peshkimit të realizuar dhe llogaritet duke shumëzuar 
kapacitetin peshkues të realizuar me periudhën kohore. 
Sforco e peshkimit raportohet si sforco nominale sipas 
segmenteve të flotës (detyra V.1). Sforco nominale llogaritet 
si matja e tonazhit bruto të atij segmenti të flotës dhe e 
numrit total të ditëve të peshkimit të segmentit përkatës të 
flotës. Sforco e peshkimit sipas pajisjeve të peshkimit 
(detyra V.2) shprehet si numri i ditëve të peshkimit (për 
pajisjet e peshkimit që përdoren në mjete polivalente 
lundrimi, numri i ditëve të peshkimit përllogaritet duke u 
bazuar në numrin total të ditëve të peshkimit të 
segmenteve përkatës të flotës dhe numrin e pajisjeve të 
peshkimit në atë segment të flotës). 

3.2.4.3 Sugjerimi për monitorim brenda kuadrit të 
IMAP 

Të dhënat për sforcon e peshkimit duhet të mblidhen duke 
ndjekur të njëjtën metodologji nga Ministria e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural – Agjencia e Shërbimeve të Peshkimit 
dhe Akuakulturës. Është e nevojshme të përfshihen të 
dhëna më të besueshme lidhur me sforcon e mjeteve të 
vogla të peshkimit dhe të përdoret një tjetër metodologji 
për të përllogaritur sforcon e mjeteve stacionare me një 
krah pengues. Të dhënat do të dorëzohen përmes 
platformës online të DCRF-së si sforco peshkimi sipas 
segmentit të flotës dhe sforco peshkimi sipas pajisjeve të 
peshkimit. 

3.2.5.  
Treguesi i përbashkët 11: Zënie për Njësi Sforco 

3.2.5.1 Metodologjia 

Sasia e zënë për njësi sforcoje (CPUE) është një matje 
relative e sasisë së stokut të peshkut dhe mund të përdoret 
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për vlerësimin e treguesve të sasisë relative; mund të jetë 
një tregues i efiçencës së peshkimit, si në terma të sasisë 
edhe në terma të vlerës ekonomike. Në formën e saj bazë, 
CPUE mund të shprehet si biomasa e zënë për çdo njësi 
sforcoje që aplikohet te speciet/stoku (p.sh. zëniet totale të 
një lloji, pjesëtuar me sforcon totale të peshkimit: kg/sasi 
peshku për ditë hedhje të linjave të grepave). Tendencat në 
rënie të këtij vlerësuesi mund të tregojnë mbishfrytëzim, 
ndërsa vlera e pandryshueshme mund të tregojë peshkim 
të qëndrueshëm. 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Agjencia e 
Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës është 
përgjegjëse për mbledhjen dhe dorëzimin e të dhënave të 
CPUE-së (detyra V.3). CPUE shprehet si raporti i zënies 
totale sipas pajisjes së peshkimit dhe species, dhe i sforcos 
nominale sipas pajisjes së peshkimit (shtojca F.2 e manualit 
të DCRF-së 2019.1). CPUE raportohet nga MBZHR për 
speciet prioritare të grupit 1 dhe grupit 2 që janë të 
pranishme në zëniet në Shqipëri. 

3.2.5.2 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave  

Të dhënat që varen nga peshkimi, të cilat përdoren në 
vlerësimin e CPUE-së, merren përmes Kuadrit Referencë 
për Mbledhjen e të Dhënave të realizuar në Shqipëri dhe 
përmes të dhënave të disponueshme nga librat e 
peshkimit, zëniet e zbarkuara dhe studimet mbi zëniet të 
mbledhura nga mbledhësit e dedikuar të të dhënave, 
inspektorët e peshkimit dhe të raportuara pranë MBZHR.  

3.2.5.3 Sugjerimi për monitorim brenda kuadrit të 
IMAP 

CPUE duhet të përllogaritet duke ndjekur të njëjtën 
metodologji nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – 
Agjencia e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës. 
Është e nevojshme të përfshihen të dhëna më të 
besueshme lidhur me sforcon e mjeteve të vogla të 
peshkimit dhe të përdoret një tjetër metodologji për të 
përllogaritur CPUE-në e mjeteve stacionare me një krah 
pengues. Të dhënat do të dorëzohen përmes platformës 
online të DCRF-së si CPUE sipas segmentit të flotës dhe 
pajisjeve të peshkimit. 

3.2.6.  
Treguesi i përbashkët 12: Zëniet, jo objekt peshkimi, e 
specieve vulnerabël dhe jo të synuara (OE1 dhe OE3)  

3.2.6.1 Metodologjia 

Të dhënat për zëniet rastësore të specieve vulnerabël 
burojnë nga librat e anijeve dhe raportet për zëniet 
(vetëkampionimi i peshkatarëve) dhe nga kampionimet 
nga vëzhguesit në bord. Të gjitha të dhënat e 
disponueshme (pajisjet e peshkimit, segmenti i flotës, 
matjet e individëve, të vdekur apo të gjallë, etj) mblidhen 
dhe raportohen përmes platformës online të DCRF-së. 

3.2.6.2 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave  

Të dhënat për zëniet rastësore të specieve të zogjve të detit, 
breshkave të detit, fokave, cetaceve, peshkaqenëve dhe 
rraxhave (Shtojca E.1) siç janë identifikuar në 
rekomandimet e KPPM-së (KPPM/35/2011/3, 
KPPM/35/2011/4, KPPM/35/2011/5, KPPM/36/2012/2 dhe 
KPPM/36/2012/3) dhe që janë të përfshira në shtojcën II 
(Lista e specieve të rrezikuara dhe të kërcënuara) dhe 
shtojcën III (Lista e specieve, shfrytëzimi i të cilave është i 
rregulluar) të Protokollit për Zonat Veçanërisht të Mbrojtura 
dhe Diversitetin Biologjik (SPA/BD) në Mesdhe të Konventës 
për Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe të Rajonit Bregdetar në 
Mesdhe (Konventa e Barcelonës), të peshkaqenëve dhe 
rraxhave të rrallë (shtojca E.2), mblidhen përmes 
vëzhguesve në bord dhe/ose vetëkampionimit, si dhe i 
përcillen KPPM-së përmes platformës online të DCRF-së 
(detyra III). I gjithë informacioni i disponueshëm (matjet e 
individëve, pajisjet e peshkimit, segmenti i flotës, etj.) 
mblidhet dhe raportohet. 

3.2.6.3 Sugjerimi për monitorim brenda kuadrit të 
IMAP 

Të gjitha zëniet rastësore të specieve vulnerabël, që 
mblidhen nga vëzhguesit në bord apo nga pyetësorët ose 
vetëraportimi, do të raportohen përmes detyrës III të 
platformës online të DCRF-së. Ekziston nevoja për të 
përmirësuar nivelin e ndërgjegjësimit të peshkatarëve për 
të respektuar rregullat e regjistrimit, raportimit dhe të lënies 
së lirë të këtyre specieve. 
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4.  
EUTROFIKIMI (OE5) 

Eutrofikimi është procesi që shkaktohet nga pasurimi i ujit 
me lëndë ushqyese, veçanërisht me përbërës të azotit 
dhe/ose fosforit, që çon në: përmirësim të rritjes, së 
prodhimit parësor dhe të biomasës së algave; ndryshime në 
ekuilibrin e lëndëve ushqyese që shkaktojnë ndryshime në 
ekuilibrin e organizmave; dhe në degradim të cilësisë së ujit. 
Pasojat direkte dhe indirekte të eutrofikimit janë të 
padëshiruara kur ato degradojnë shëndetin e ekosistemit 

dhe/ose ofrimin e qëndrueshëm të mallrave dhe 
shërbimeve, të tilla si lulëzimi i algave, mangësi në tretjen e 
oksigjenit, rënie të barishteve detare, vdekshmëri të 
organizmave bentikë dhe/ose të peshkut. Edhe pse këto 
ndryshime mund të ndodhin si pasojë e proceseve 
natyrore, shqetësimi për nivelin menaxhues nis kur ato i 
atribuohen burimeve antropogjene (UNEP(DEPI)/MED 
WG.444/5 dhe UNEP/MED WG.463/6). 

4.1.  
Treguesit e përbashkët 

Tabela 4.1. Treguesit e përbashkët sa i përket OE5 (UNEP(DEPI)/MED WG.444/5) 

Treguesi i përbashkët 13:  
Përqendrimi i lëndëve ushqyese kryesore në kolonën ujore 

Përkufizimi i GES 
Përqendrimet e lëndëve ushqyese në shtresën eufotike janë në përputhje me kushtet mbizotëruese fiziografike, 
gjeografike dhe klimatike. 

Objektivi operacional Prezantimi nga njeriu i lëndëve ushqyese në mjedisin detar nuk nxit eutrofikimin 

Synimet e GES 

1. Përqendrimet referencë të lëndëve ushqyese janë sipas karakteristikave lokale hidrologjike, kimike dhe 
morfologjike të rajonit të paprekur detar; 

2. Tendenca në rënie e përqendrimeve të lëndëve ushqyese në kolonën ujore të zonave me ndikim nga njeriu 
përcaktohet me statistika; 
3. Reduktim i emetimeve BOD nga burimet me bazë tokën; 
4. Reduktim i emetimeve të lëndëve ushqyese nga burimet me bazë tokën 

 

Treguesi i përbashkët 14:  
Përqendrimi i klorofilës a në kolonën ujore 

Përkufizimi i GES 
Nivelet natyrore të biomasës së algave, transparencës së ujit dhe përqendrimeve të oksigjenit janë në pajtim me 
kushtet mbizotëruese fiziografike, gjeografike dhe atmosferike. 

Objektivi operacional Prezantimi nga njeriu i lëndëve ushqyese në mjedisin detar nuk nxit eutrofikimin. 

Synimet e GES 
(1) Përqendrimi i klorofilës a në zonat me rrezik të lartë është nën prag;  
(2) Ka tendencë në rënie të përqendrimeve të klorofilës në zonat me rrezik të lartë të ndikuara nga veprimtaria e 
njeriut. 
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4.2.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit 

Nga lista e stacioneve bregdetare të propozuara nga 
Agjencia Kombëtare e Mjedisit, janë shtuar 5 transekte për 
kampionim në distanca prej 0,1, 1, 5 dhe 10 kilometrash nga 
toka (Tabela 4.2 dhe figura 4.1). Kampionët do të merren në 
thellësi prej 0 m, 5 m, 10 m dhe 2 m mbi fundin. 5 transektet 
e përzgjedhura do të lejojnë marrjen e një panorame të 
plotë të eutrofikimit dhe vlerësimin e efekteve të trysnive 
kryesore nga toka (lumenjtë, lagunat dhe zonat urbane) si 
edhe nga deti i hapur. 

Në tabelën 4.2 dhe figurën 4.1, jepen 21 stacione të 
përzgjedhura, në 5 transektet, për mbledhjen dhe matjen e 
kampionëve, sipas vendndodhjeve nga zona bregdetare 
deri në det të hapur. Një përshkrim i detajuar i 
vendndodhjeve të monitorimit jepet në tabelën 4.3. 

Për shkak të kapacitetit aktual të kufizuar, propozohet që 
fillimisht kampionimi të nisë në stacionet bregdetare dhe 
në distancë 1 km, ku më pas do të shtohen gradualisht 
stacionet në ujëra offshore, në bazë të fondeve dhe 
kapaciteteve të disponueshme, e gjitha kjo në përputhje 
me synimit e objektivit ekologjik OE5 dhe treguesit e 
përbashkët (Tabela 4.1).  

4.3.  
Përzgjedhja e parametrave 

Përzgjedhja e parametrave për vlerësimin e eutrofikimit 
dhe arritjen e GES bëhet në përputhje me fletët informative 
udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët (UNEP 
(DEPI)/MED WG.444/5) dhe me Udhëzimet e Monitorimit 
dhe Vlerësimit të Integruar (UNEP(DEPI)/MED IG.22/Inf.7), si 
edhe me Vendimin e Komisionit (BE) 2017/848. Parametrat 
jepen në tabelën 4.4. 
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Tabela 4.2. Stacionet e monitorimit për OE5 

Zona Kodi i stacionit Vendndodhja Lloji* 
Gjatësia 

gjeografike 
Gjerësia 

gjeografike 
Distanca 

(km) 

Adriatik  

LV01 Laguna Vilunit 1 CM 19.444685 41.857608 0,1 

LV02 Laguna Vilunit 2 CM 19.441441 41.846604 1 

LV03 Laguna Vilunit 3 OM 19.427948 41.815210 5 

LV04 Laguna Vilunit 4 OR 19.409752 41.770800 10 

KR01 Kepi i Rodonit 1 CM 19.508286 41.535053 0,1 

KR02 Kepi i Rodonit 2 CM 19.499609 41.53266 1 

KR03 Kepi i Rodonit 3 OM 19.452066 41.523442 5 

KR04 Kepi i Rodonit 4 OR 19.394646 41.511148 10 

GM01 Greth i Mesëm 1 CM 19.456744 41.083330 0,1 

GM02 Greth i Mesëm 2 CM 19.448078 41.083203 1 

GM03 Greth i Mesëm 3 OM 19.396391 41.083203 5 

GM04 Greth i Mesëm 4 OR 19.338079 41.082327 10 

PD01 Plazhi Darzezë 1 CM 19.368639 40.742185 0,1 

PD02 Plazhi Darzezë 2 CM 19.359356 40.741947 1 

PD03 Plazhi Darzezë 3 OM 19.310532 40.742091 5 

PD04 Plazhi Darzezë 4 OR 19.250622 40.742091 10 

VL01 Vlorë 1 (Petrolifera) CH 19.451881 40.469239 0,1 

VL02 Vlorë 2 CM 19.431759 40.469035 1 

VL03 Vlorë 3 CM 19.383836 40.470124 5 

VL04 Vlorë 4 OM 19.326329 40.469471 10 

VL05 Vlorë – ZMD OR 19.277595 40.469261 0,6 

* Lloji – CM – Kryesor bregdetar, CR – Referencë bregdetar, CH – Hotspot bregdetar, OM – Kryesor në ujëra offshore, OR – Referencë në ujëra të thella 

Tabela 4.3. Përshkrim i vendndodhjeve të monitorimit për OE5 

Vendndodhja Përshkrimi 

Velipojë  Vendndodhja ndërmjet grykëderdhjes së Lumit Buna dhe Lagunës së Vilunit. 

Laguna Vilunit  Stacioni ndodhet afër kanalit që lidhet me hidrovoret.  

Kepi i Rodonit  
Stacionet në këtë vendndodhje janë përzgjedhur në pjesën veriore të Gjirit të Lalëzit, dhe mu në jug të Kepit të Rodonit. 
Gjiri i Lalëzit është një plazh i madh dhe i ri me ndërtesa, bare dhe restorante të shumta përgjatë bregut.  

Greth i Mesëm 
Stacioni bregdetar ndodhet në veri të Lumit Shkumbin, larg nga zona e banuar, por në afërsi të pjesës jugore të plazhit 
të Spillesë dhe pjesës veriore të plazhit të Grethit, të cilët janë nën trysni nga godinat e shumta turistike. 

Plazhi Darzezë 
Stacioni ndodhet në zonën mes grykëderdhjeve të Lumit Seman në veri dhe Lumit Vjosa në jug. Pjesa më e madhe e 
vijës bregdetare prej 72 km të qarkut të Fierit është e mbushur me plazhe dhe laguna.  

Vlora 
Ky stacion ndodhet në afërsi të fshatit të Zvërnecit, në pjesën jugperëndimore të Lagunës së Nartës. Ajo përfaqëson vijën 
ujore me rërë të bardhë të imët dhe dallohet për biodiversitetin e lartë. Vlerat e saj janë shkencore (gjeomorfologjike, 
hidrologjike), didaktike, turistike dhe ekonomike. Gjatë stinës së verës, sipërfaqja e saj tkurret dukshëm.  
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Figura 4.1. Stacionet e monitorimit për parametrat fizikokimike dhe biologjike në Shqipëri 

OE5 Eutrofikimi 
Stacion monitorimi 

Hotspot bregdetar Kryesor bregdetar Referencë bregdetar Kryesor në ujëra offshore Referencë në ujëra të thella 
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Tabela 4.4. Lista e parametrave kryesorë dhe e nëntreguesve sipas fletëve informative udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët  
(UNEP (DEPI)/MED WG.444/5) 

Treguesi i përbashkët 13 (OE5): Përqendrimi i lëndëve ushqyese kryesore në kolonën ujore 

Parametrat kryesorë Nëntreguesit 
Përqendrimi i ortofosfatit (PO4-P) 
Përqendrimi i fosforit në total (TP) 
Përqendrimi i nitratit (NO3-N) 
Përqendrimi i nitritit (NO2-N) 
Përqendrimi i amonit (NH4-N) 
Përqendrimi i azotit në total (TN) 
Përqendrimi i ortosilikatit (SiO4-Si) 
Përqendrimi i karbonit organik të shpërbërë dhe në total 

Raportet e vlerave ushqyese (molare) të silicës, azotit dhe 
fosforit, sipas rastit: Si:N, N:P, Si:P 

 

Treguesi i përbashkët 14: Përqendrimi i klorofilës a në kolonën ujore 

Parametrat kryesorë Nëntreguesit 

Përqendrimi i klorofilës në ujin e detit  

pH 
Transparenca e ujit  
Oksigjeni i tretur dhe saturimi  
Temperatura 
Kripësia 
Përqendrimi i fitoplanktoneve 
Përbërja e komunitetit të fitoplanktoneve 

4.4.  
Shpeshtësia e kampionimit 
Shpeshtësia e kampionimit përcaktohet nga 
ndryshueshmëria e parametrave të matur dhe zakonisht 
përcaktohet nga sasia e kampionëve që nevojiten për të 
vlerësuar me siguri diferencat mes dy vlerave mesatare të 
afërta. 

Fuqia e testimit të hipotezës ndikohet nga tre faktorë: 
madhësia e kampionit (n), niveli i rëndësisë (alfa): në 
shumicën e studimeve shkencore α = 0,05, dhe vlera “e 
vërtetë” e parametrit që po testohet. 

Shpeshtësia dhe rezolucioni hapësinor i programit të 
monitorimit duhet të pasqyrojë ndryshueshmërinë 
hapësinore në statusin e eutrofikimit dhe trysni sipas një 
qasjeje të bazuar në rrezik dhe në parimin e parandalimit.  

Faktori i parë që nxit eutrofikimin është pasurimi me lëndë 
ushqyese. Kjo shpjegon faktin se përse zonat kryesore 
eutrofike gjenden kryesisht jo shumë larg bregut, 
përgjithësisht në zonat që marrin sasi të mëdha lëndësh 
ushqyese. Sidoqoftë, disa simptoma natyrore të 
eutrofikimit mund të gjenden edhe në zona të përzierjes së 

ujërave në brendësi. Gjithashtu, rreziku i eutrofikimit lidhet 
me kapacitetin e mjedisit detar për ta kufizuar rritjen e 
algave në shtresa sipërfaqësore të ndriçuara mirë. Shkalla 
gjeografike e ujërave të mundshëm eutrofikë mund të 
variojë gjerësisht, në varësi të:  

 shkallës së zonave të cekëta, d.m.th me thellësi ≤ 20 m;  

 shkallës së kolonave të shtresëzuara lumore, të cilat 
mund të krijojnë një shtresë me sipërfaqe të cekët të 
ndarë me një haloklinë nga shtresa e poshtme, 
pavarësisht thellësisë së saj; 

 kohës së gjatë që uji qëndron në dete të mbyllura, çka 
çon në lulëzimin e popullatave ujore të shkaktuara 
kryesisht nga pellgjet e brendshme dhe të jashtme me 
lëndë ushqyese; dhe  

 fenomenit të përzierjes së ujërave në brendësi që çon në 
furnizim me lëndë ushqyese autoktone dhe 
përqendrime të larta të ushqyesve nga pellgjet me 
lëndë ushqyese në thellësitë ujore, të cilat mund të jenë 
me origjinë natyrore ose nga njeriu.  
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Duke marrë në konsideratë sa më lart, shpeshtësia e 
kampionimit për vendndodhjet bregdetare, të cilat janë 
nën ndikimin e ujërave bregdetare dhe të ndikimeve të tjera 

të njeriut, do të monitorohen dy herë në muaj në pesë 
stacione afër bregut (0,1 km nga bregu) dhe, në çdo stinë, 
në det të hapur. 

4.5.  
Metodologjia e kampionimit, matjes dhe e punës laboratorike 

Seksioni vijues jep aspekte të detajuara shkencore dhe 
teknike lidhur me praktikat aktuale për monitorimin e 
mjedisit detar, në pajtim me fletët informative udhëzuese të 
IMAP për secilin nga parametrat brenda kuadrit të 

treguesve të përbashkët për eutrofikimin, të cilët janë të 
nevojshëm për një monitorim të përshtatshëm (UNEP/MED 
WG.463/6, 2019). 

Tabela 4.5. Lëndët ushqyese kryesore në kolonën ujore (TP13) 

Monitorimi i TP13: 
Lëndët ushqyese 
kryesore 

Metodologjia dhe proçedurat 

Marrja e kampionit 
Kampionimi i ujit bëhet me anë të kampionuesit “Niskin” ose një kampionuesi ekuivalent, në pajtim me udhëzimet e ISO-s për 
kampionimin, ruajtjen dhe përdorimin e kampionëve. EN ISO 5667-3, ISO 5667-14:1998, ISO 5667-3:2003 

Përpunimi i kampionit 

Përcaktimi i lëndëve ushqyese duhet të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur pas kampionimit. Amoniaku duhet të përcaktohet 
menjëherë pas kampionimit, ndërsa nitrati, fosfati dhe silikati duhet të përcaktohen brenda pak orëve pas kampionimit, ku 
kampionët mbrohen nga drita dhe ruhen në frigoriferë. Nëse është e pamundur që analiza të kryhet brenda pak orëve, atëherë 
kampionët duhet të ruhen. Metodat që përdoren gjerësisht për ruajtjen janë ngrirja (për silikatin preferohet në temperatura 
ndërmjet –18°C dhe –20°C). UNEP/MAP/MED POL, 2005, EN ISO 5667-3 

M
atj

et 

Amoni 
Metoda për përcaktimin e amonit bazohet në formimin e kompleksit indofenol në ngjyrë blu, nga fenoli dhe hipokloriti në praninë 
e specieve NH4

+ dhe NH3. Reaksioni ka nevojë për temperaturë të lartë ose një katalizator. Ngjyra matet në 630 nm dhe është e 
qëndrueshme për të paktën 30 orë.  

Nitriti  
Metoda standarde për përcaktimin e nitritit në ujin e detit bazohet në reaksionin e nitritit me një amin aromatik që çon në 
formimin e një përbërjeje diazoniumi e cila çiftohet me një aminë të dytë aromatike. Produkti është një pigment azoik, i cili 
kuantifikohet me spektrofotometri. UNEP/MAP/MED POL, 2005; Strickland dhe Parsons, 1972. 

Nitrati Përcaktim direkt me anë të metodës spektrofotometrike me rreze ultravjollcë. 

Ortofosfati 
Metodat aktuale në analizën e fosfatit inorganik në ujin e detit, në thelb ndjekin metodën kolorimetrike të Murphy dhe Riley 
(1962), e cila bazohet në formimin e një kompleksi fosfomolibdati blu shumë të pigmentuar. Proçedura e ndryshuar që 
përshkruhet këtu, kryesisht ndjek metodën e parashtruar nga Koroleff (1983). 

Ortosilikati 

Përcaktimi i përbërjeve prej silikoni të tretur bazohet në formimin e një acidi silikomolibdik në ngjyrë të verdhë, kur kampioni acid 
trajtohet me një tretësirë molibdati.  
Më pas, acidi silikomolibdik (i cili ndodh në dy forma izomerike) reduktohet në një kompleks me pigment të fortë blu duke shtuar 
acid askorbik si reduktant. Ngjyra formohet brenda 30 minutave e përcaktuar në 810 nm, dhe është e qëndrueshme për disa orë. 

Përcaktimi i 
njëkohshëm i azotit 
total dhe i fosforit 
total 

Metoda për përcaktimin e azotit total dhe e fosforit total bazohet në përdorimin e reagentit oksidues persulfat për dekompozimin 
e materialit organik që përmban N dhe P. Reagenti oksidues i shpërbën komponentët organikë, çliron fosfor në formë fosfati dhe 
oksidon komponentët e azotit në nitrat. Në oksidimin e njëkohshëm të kampionëve, reaksioni nis me pH 9,7 dhe mbaron me 4-5. 
Këto kushte vendosen duke përdorur një sistem acidi borik-NaOH.  
Azoti total dhe fosfori total përcaktohen me anë të spektrofotometrisë. 
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Amoni: Simboli: c(NH4
+) Nitriti:  Simboli: c(NO2

-) 
Nitrati:  Simboli: c(NO3

-) Azoti total:  Simboli: c(TN) 
Ortofosfati:  Simboli: c(PO4

3-) Fosfori total:  Simboli: c(TP) 
Ortosilikati:  Simboli: c(SiO4

3-) 
Përqendrimi i karbonit organik të shpërbërë dhe në total: TOC 
Njësia: μmol/L (mikromol për litër) 
Laboratorët të cilët kryejnë analiza të lëndëve ushqyese, duhet që të krijojnë një sistem për menaxhimin e cilësisë sipas EN ISO/IEC 17025. Gjithashtu 
rekomandohet akreditimi nga një autoritet i njohur akreditimi. Proçedurat për sigurimin e cilësisë duhet të mbulojnë të gjitha hapat e përcaktimit të 
lëndëve ushqyese, duke përfshirë kampionimin, ruajtjen e kampionëve, proçedurat analitike, mirëmbajtjen dhe përdorimin e pajisjeve dhe trajnimin e 
personelit. Laboratori duhet të marrë pjesë edhe në testime të kapaciteteve dhe krahasimore ndërmjet laboratorëve, p.sh., QUASIMEME, për të 
mundësuar një verifikim të jashtëm të performancës së laboratorit. 

 

Tabela 4.6. Klorofila a në kolonën ujore (TP14) dhe parametrat përkatës 

Monitorimi i 
TP14 
Përqendrimi i 
klorofilës a 

Metodologjia dhe proçedurat 

Marrja e kampionit 
Kampionimi i ujit bëhet me anë të kampionuesit “Niskin” ose një kampionuesi ekuivalent, në pajtim me udhëzimet e ISO-s për 
kampionimin, ruajtjen dhe përdorimin e kampionëve. EN ISO 5667-3, ISO 5667-14:1998, ISO 5667-3:2003 

Përpunimi i 
kampionit 

Rekomandohet që kampioni i marrë nga kampionuesi i ujit të filtrohet menjëherë në bord. Megjithatë, kampionët mund të ruhen për 
periudha të shkurtra në errësirë dhe në ~4°C.  
Nëse nuk është e mundur që të ndiqet kjo proçedurë, filtrat duhet të mbahen të ngrirë në < -20°C për jo më shumë se 21 ditë. Nëse 
ruhen për një kohë më të gjatë, duhet të mbahen në një temperaturë prej < -80°C për të shmangur degradimin e klorofilës a. 
UNEP/MAP/MED POL, 2005 

Matja 

Ekstraktimi i klorofilës a nga mbetjet në filtër në etanol të nxehtë dhe përcaktimi me spektrofotometri i përqendrimit të klorofilës a në 
ekstrakt. 
Proçedurat e ekstraktimit dhe të matjes duhet të bëhen në dritë të ulët. UNEP/MAP/MED POL, 2005 
Strickland dhe Parsons, 1968, ISO 10260 (1992) 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

Simboli: c(Chla) 
Njësia: μg/L (mikrogram për litër) 
Raportimi i të dhënave në bazën e të dhënave të IMAP duhet të jetë në pajtim me kërkesat e formateve më të fundit të raportimit, së 
bashku me informacionin e sigurimit të cilësisë mbi metodat e përdorura, limitet e detektimit, vlerat referencë, dhe çdo koment apo 
informacion tjetër që ka rëndësi për vlerësimin e të dhënave. 
Rekomandohet që laboratorët të cilët kryejnë analizat e klorofilës a, të krijojnë një sistem për menaxhimin e cilësisë sipas EN ISO/IEC 
17025. Gjithashtu rekomandohet akreditimi nga një autoritet i njohur akreditimi. Proçedurat për sigurimin e cilësisë duhet të mbulojnë të 
gjitha hapat e përcaktimit të përqendrimit të klorofilës a, duke përfshirë kampionimin, ruajtjen e kampionëve, proçedurat analitike, 
mirëmbajtjen dhe përdorimin e pajisjeve dhe trajnimin e personelit. Laboratori duhet të marrë pjesë edhe në testime të kapaciteteve 
dhe krahasimore ndërmjet laboratorëve, p.sh., QUASIMEME, për të mundësuar një verifikim të jashtëm të performancës së laboratorit. 
Duke qenë se nuk ka një Material të Certifikuar Reference (CRM) për klorofilën, laboratorët duhet të marrin pjesë në krahasimet 
ndërlaboratorike në mënyrë të rregullt. Metodat e brendshme duhet të validohen siç duhet. Rekomandohet përdorimi i grafikëve të 
kontrollit si proçedurë rutinë për kontrollimin e gabimeve sistematike. Është praktikë e zakonshme në laboratorët analitikë që të kryejnë 
analiza të duplikuara në intervale të shpeshta, si një mënyrë për të monitoruar saktësinë e analizave dhe zbuluar situatat e dala jashtë 
kontrollit në “R-charts”, të ashtuquajtur grafikë (kontrolli) të gamës ose grafikë të saktësisë. Kjo zakonisht bëhet për përcaktuesit, për të 
cilët nuk ka kampionë të përshtatshëm kontrolli ose materiale të disponueshme referencë. Për analizën e klorofilës a rekomandohet që 
të kryhet të paktën një kampion duplikat brenda çdo grupi kampionësh. EN ISO/IEC 17025, EN 14996 (2006) 
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Temperatura dhe 
kripësia (TP14) 

Metodologjia dhe proçedurat 

Marrja e kampionit Nuk zbatohet; EN ISO 5667-3 

Matja 
Temperatura dhe kripësia do të maten në vend me anë të sondës me precizion të lartë për matjen e CTD-së (përcjellshmëria, 
temperatura, thellësia), e cila është pajisur me sensorë për kripësinë dhe temperaturën. WOCE, 1991; UNESCO, 1994, UNEP/MAP/MED 
POL, 2005. 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

Temperatura: simboli: t; Njësia: °C (gradë centigradë) 
Kripësia: Simboli: S; Njësia: – (pa dimension) 
Raportimi i të dhënave në bazën e të dhënave të IMAP duhet të jetë në pajtim me kërkesat e formateve më të fundit të raportimit. 
Rekomandohet që laboratorët të cilët kryejnë analizat e kripësisë, të krijojnë një sistem për menaxhimin e cilësisë sipas EN ISO/IEC 
17025. 

 

pH (TP14) Metodologjia dhe proçedurat 

Marrja e kampionit 
Për marrjen e kampionëve të lëndëve ushqyese mund të përdoren një sërë shishesh kampionimi. Këto zakonisht vendosen në një 
strukturë metalike rrethore CTD ose mbërthehen në një kabull hidrografik dhe ulen në thellësinë e paracaktuar. 

Përpunimi i 
kampionit 

Nënkampionët për pH duhet të merren nga shishet e kampionimit sa më shpejt të jetë e mundur (pas kampionëve për oksigjenin, por 
përpara kampionëve për lëndët ushqyese dhe kripësinë), me qëllim që të shmanget shkëmbimi i gazit ndërmjet ujit dhe ajrit. Kampionët 
duhet të merren në shishe hermetike për të shmangur rrjedhjen e gazit. Shishet duhet të shpëlahen mirë me ujë kampionimi përpara 
mbushjes së tyre. Shishet mbushen me një fluks laminar të ujit kampionues, duke lejuar kështu mbushjen e 2-3 së vëllimit të shishes 
përpara vendosjes së kapës. Shishet duhet të mbushen plotësisht, duke mos lënë asnjë hapësirë te pjesa e grykës. Shmangni krijimin e 
flluskave të ajrit kur vendosni kapën e shisheve. Preferohet që kampionët të analizohen sa më shpejt të jetë e mundur, menjëherë pas 
marrjes së tyre. HALCOM, 2017 

Matja 

pH matet me anë të një elektrode të kombinuar prej xhami. Përcaktimi i pH me anë të një elektrode prej xhami përshkruhet në ISO 
10523. Duhet të përdoret shkalla NBS e pH. Edhe pse nuk është idealja, shkalla NBS deri më sot është cilësuar si opsioni më i mirë për 
gamën e gjerë të kripësisë. Temperatura matet dhe regjistrohet si gjatë matjes së pH dhe në thellësinë e kampionimit. 
pH matet me anë të një elektrode të kombinuar prej xhami. Përcaktimi i pH me anë të një elektrode prej xhami përshkruhet në ISO 
10523. Duhet të përdoret shkalla NBS e pH. Edhe pse nuk është idealja, shkalla NBS deri më sot është cilësuar si opsioni më i mirë për 
gamën e gjerë të kripësisë. Temperatura matet dhe regjistrohet si gjatë matjes së pH dhe në thellësinë e kampionimit. 
Ndonjëherë aplikohet korrigjimi për pH in situ (në vend) (Gieskes 1969). Një opsion më i mirë është raportimi i pH të matur, i 
temperaturës nga matja e pH dhe i temperaturës in situ. ISO 10523; HALCOM, 2017; Wedborg et al, 2007 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

Simboli: pH 
Njësia: – (pa dimension) 
Raportimi i të dhënave në bazën e të dhënave të IMAP duhet të jetë në pajtim me kërkesat e formateve më të fundit të raportimit. 
Rekomandohet që laboratorët të cilët kryejnë matjet e pH, të krijojnë një sistem për menaxhimin e cilësisë sipas EN ISO/IEC 17025. Çdo 
ditë duhet të analizohet një material i brendshëm referencë (IRM). 

 

Përqendrimi i 
oksigjenit të 
tretur dhe 
saturimi (TP14) 

Metodologjia dhe proçedurat 

Marrja e kampionit 
Kampionët e ujit nga thellësi specifike, zakonisht merren me anë të kampionuesve të ujit. Në treg gjenden disa modele. Kampionuesi i 
llojit pa kthim (jorevers), siç është “Niskin”, është më gjerësisht i përdoruri. 

Përpunimi i 
kampionit 

Oksigjeni në kampionët e ujit për analizën sipas Winkler, duhet të fiksohet menjëherë pas marrjes së kampionit, me qëllim që të 
eliminohet largimi ose prodhimi i oksigjenit në kampion. Kampionët DO duhet të jenë të parët që merren nga shishet e kampionimit. Pas 
fiksimit, kampionët duhet të ruhen në një vend të errët me një temperaturë konstante – nëse është e mundur, e njëjta temperaturë si 
temperatura in situ – për të paktën një orë.. Kampioni i fiksuar duhet të titrohet brenda 24 orëve nga marrja. Në disa raste është e 
pashmangshme ruajtja për një kohë më të gjatë e kampionit të fiksuar, por kushtet e ruajtjes dhe proçedurat e përdorimit duhet të 
validohen dhe të dokumentohen qartë. Zhang et al. (2002) vuri në pah se në këto rrethana këshillohet ruajtja nën ujin e detit. Për 
kërkesat e përgjithshme lidhur me kampionimin, konservimin, përdorimin, transportin dhe ruajtjen e kampionëve të ujit, shihni EN ISO 
5667-3. 
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Përqendrimi i 
oksigjenit të 
tretur dhe 
saturimi (TP14) 

Metodologjia dhe proçedurat 

Matja 
Përcaktimi i oksigjenit me anë të metodës së titrimit të Winkler 
Metoda referencë për përcaktimin e DO është titrimi sipas Winkler në pikën fundore të jodit. Proçedura sipas ISO 5813:1983 gjendet e 
përshkruar plotësisht në serinë e raporteve teknike të MAP nr. 163 (UNEP/MAP/MED POL, 2005). 

 

Sasia e 
fitoplanktonëve 
dhe përbërja e 
komunitetit 
(TP14) 

Metodologjia dhe proçedurat 

Marrja e kampionit 
Kampionimi i ujit bëhet me anë të kampionuesit “Niskin” ose një kampionuesi ekuivalent, në pajtim me udhëzimet e ISO-s për 
kampionimin, ruajtjen dhe përdorimin e kampionëve. EN ISO 5667-3; ISO 5667-14:1998; ISO 5667-3:2003; ISO 5667-9: 1992 

Përpunimi i 
kampionit 

Konservimi dhe ruajtja e kampionëve: Fiksuesit që përdoren më gjerësisht janë formaldehidi dhe tretësira e Lugolit, por është praktikë e 
mirë që fillimisht të vëzhgohet një nënkampion i gjallë. Kjo do të lejonte një karakterizim më të mirë të morfologjisë, të ngjyrës dhe 
lëvizshmërisë së qelizave. Nëse është e pamundur që analiza të kryhet brenda pak orëve, atëherë kampionët duhet të ruhen. 
Rekomandohet tretësira acidike e Lugolit, duke qenë se është më pak toksike se sa formaldehidi. 
Kampionët e fiksuar duhet të ruhen në temperaturën e dhomës, në errësirë deri në 12 muaj, por rekomandohet që të kontrollohet 
ngjyra e tretësirës, e cila ka tendencë që të çelet me kalimin e kohës për shkak të oksidimit të jodit, duke e reduktuar kështu fiksimin. 

Matja 
Analiza sasiore-cilësore e nënkampionëve duhet të kryhet me anë të metodës me mikroskop invert të përshkruar nga Utermöhl, 1958; 
Zingone et al., 1990., në pajtim me metodën standarde MEST EN 15204:2014. 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

Njësia: N (numri i qelizave)/L – qelizat 
Përbërja e komunitetit të fitoplanktonëve 

 

4.6.  
Përpunimi i të dhënave 

Grupi i punës për eutrofikimin paraqiti një raport në formën 
e një dokumenti informues UNEP(DEPI)/MED 
WG.417/Inf.15, i cili propozon përkufizimet e përbashkëta 
për pragjet, referencën bazë, metodat, kriteret dhe vlerat 
kufi për vlerësimin e eutrofikimit në Mesdhe dhe në 
nënrajonet e tij. 
Vlerësimi i lidhur me eutrofikimin në një zonë të caktuar, ka 
të bëjë me skemën e tipologjisë së ujit. Llojet e 
rekomanduara të ujit për zbatimin e vlerësimit të 
eutrofikimit bazohen në parametrat hidrologjikë që 
karakterizojnë dinamikat dhe qarkullimin e një zone 
specifike. Qasja tipologjike bazohet në prezantimin e një 
parametri qëndrueshmërie statike (i cili buron nga vlerat e 
temperaturës dhe të kripësisë në kolonën ujore). Për 
eutrofikimin, është pranuar që dendësia e sipërfaqes është 
miratuar si një tregues i përafërt i stabilitetit statik të një 
sistemi detar litoral.  
Sa i përket Mesdheut, vlejnë llojet e mëposhtme të ujit: 
 Tipi I: sitet bregdetare me ndikim të lartë nga prurjet e 

ujërave të ëmbla; 

 Tipi IIA: sitet bregdetare të prekura mesatarisht, por jo 
direkt, nga prurjet e ujërave të ëmbla (influenca 
kontinentale); 

 Tipi IIIW: bregdeti kontinental, sitet bregdetare të cilat 
nuk preken/ndikohen nga prurjet e ujërave të ëmbla 
(baseni perëndimor); 

 Tipi IIIE: nuk ndikohet nga prurjet e ujërave të ëmbla 
(baseni lindor). 

Lloji III i ujit bregdetar ishte ndarë në dy nënbasene të 
ndryshme, Mesdheu Perëndimor dhe Mesdheu Lindor, 
sipas kushteve të ndryshme trofike dhe ka një dokumentim 
të mirë në literaturë.  
Përcaktimi i llojeve madhore të ujërave bregdetare në 
Mesdhe, me rëndësi për vlerësimin e eutrofikimit (e 
vlefshme vetëm për fitoplanktonin) si pjesë e Vendimit të 
Komisionit të BE-së 2013/480/BE, bazuar në kripësi dhe 
dendësi, gjendet në tabelën 4.7. 
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Tabela 4.7. Llojet madhore të ujërave bregdetare në Mesdhe (të vlefshme 
vetëm për fitoplanktonin) sipas Vendimit të Komisionit të BE-së 

2013/480/BE 

 Lloji I 
Lloji IIA, IIA 
Adriatik 

Lloji 
IIIW 

Lloji IIIE

σt (dendësia) < 25 25 < d < 27 >27 >27 

Kripësia < 34,5 34,5 < S < 37,5 >37,5 >37,5 
 

Me synimin për të vlerësuar eutrofikimin në Mesdhe, 
rekomandohet mbështetja mbi skemën e klasifikimit të 
përqendrimit të klorofilës a (μg L-1) në ujërat bregdetare, si 
një parametër lehtësisht i zbatueshëm nga të gjitha vendet 
e Mesdheut, bazuar në pragjet indikative dhe vlerat 
referencë të paraqitura në tabelën 4.8. 

Tabela 4.8. Kufijtë dhe kushtet referencë të llojeve të ujërave bregdetare 
në Mesdhe 

Tipologjia 
e ujërave 
bregdetare 

Kushtet referencë të 
Chla (μg L-1) 

Kufijtë e Chla (μg L-1) 
për statusin G/M*** 

 G_mesatare 90% 
percentil 

G_mesatare 90% 
percentil

Lloji I 1,4 3,33* – 6,3 10* – 17,7**

Lloji II-A 0,33 0,8 1,5 4,0
Lloji III-W   0,64 1,7

 

*zbatohet për Gjirin e Luanit 
**zbatohet për Adriatikun 
***i mirë/mesatar 
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5.  
HIDROGRAFIA (OE7) 

Përkufizimi i GES: Ndryshimi i përhershëm i kushteve 
hidrografike nuk ndikon negativisht në ekosistemet detare. 

Objektivi Ekologjik 7 (“Ndryshimi i kushteve hidrografike”) 
trajton ndryshimet e përhershme në regjimin hidrografik të 
rrymave, valëve dhe sedimenteve për shkak të zhvillimeve 
të reja në shkallë të madhe (strukturë e përhershme që zgjat 
më tepër se 10 vjet), të cilat kanë potencialin për të 
ndryshuar kushtet hidrografike. 

Sa i përket strukturave të përhershme bregdetare (të 
ndërtuara ndërmjet 0 deri në 50 m thellësi), habitatet që 
kanë gjasa të ndikohen janë: 

 Habitatet bentike mediolitorale dhe infralitorale 
(shkëmborë dhe ranorë) 

 Habitatet pellagjike ujore bregdetare 

Sa i përket strukturave të përhershme në det të hapur (të 
tilla si turbinat detare/të erës, puset e shpimit/naftës,...), 
habitatet e marra në konsideratë do të varen nga 
vendndodhja e strukturave. Në atë rast, habitatet 
infralitorale, cirkalitorale, madje edhe habitatet bentike 
batiale mund të kenë gjasa që të ndikohen, ashtu si edhe 
habitatet pellagjike të ujërave oqeanike dhe të shelfit dhe 
ujërat bregdetare. 

Trysnitë e marra në konsideratë mbi habitatet bentike 
janë: 

 Humbja fizike: ndryshim i përhershëm i shtratit të detit 
(që zgjat më shumë se 10 vjet), duke përfshirë 
ndryshimet në nënshtresë nga nënshtresa natyrore e 
shtratit të detit në një nënshtresë antropogjenike (p.sh., 
me përbërje betoni ose metali, të tilla si themelet e 
instalacioneve të naftës, gazit ose të energjisë së 
rinovueshme) ose strukturat e bëra nga njeriu në 
bregdet ose në det të hapur (p.sh., marrja e tokës nga 
deti, ishujt artificialë). 

 Ndryshimet e përhershme në kushtet hidrologjike: 

 Ndryshimet në regjimin e valëve, të rrymës dhe 
baticave; 

 Ndryshimet në proceset e transportit të sedimenteve, 
në turbullirë dhe morfologji, për sitet ranore ose sitet 
me dinamikë sedimentare natyrore; 

 Ndryshimet në kripësi ose temperaturë, nëse 
struktura e re përfshin shkarkim të ujit, nxjerrje të ujit 
ose ndryshime në lëvizjet e ujërave të ëmbla 
(grykëderdhje). 

Krahas sa më sipër, ndryshimet klimatike sigurisht që 
kontribuojnë në ndryshimin e temperaturës së detit dhe të 
kripësisë dhe, për pasojë, në qarkullim, me periudha 
kohore më të mëdha se një dekadë. Andaj, efekti i tyre, edhe 
pse nuk lidhet direkt me veprimtarinë e njeriut në vend, 
duhet të merret në konsideratë pasi ato mund t’i 
ndryshojnë kushtet hidrografike në mënyrë të përhershme 
dhe, për pasojë, edhe ekosistemin. Në epokën e 
ndryshimeve klimatike, ndryshimi i kushteve hidrografike 
në Detin Adriatik u bë i rëndësishëm pasi ndryshimet që 
ndodhin gjatë dimrit ekstrem do të jenë më intensive dhe 
më të shpeshta në të ardhmen. 

Bazuar në të dhënat historike, në kombinim me vëzhgimet 
aktuale dhe modelet ekzistuese, janë vërejtur ndryshime të 
konsiderueshme në temperaturën, kripësinë dhe nivelin e 
detit në këtë pjesë të Adriatikut, dhe, për rrjedhojë, 
ndryshime në masën ujore dhe qarkullimin termohalin. 
Këto ndryshime nuk janë uniforme. Ato ndryshojnë në 
zonën bregdetare në krahasim me detin e hapur për shkak 
të shumëllojshmërisë së kushteve hidrografike, por 
sigurisht që ato kanë pasoja të përhershme në ekosistemin 
ekzistues dhe në marrëdhëniet në rrjetin ushqimor. 
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5.1.  
Treguesi i përbashkët 

Përkufizimi dhe përshkrim i shkurtër i treguesit të përbashkët lidhur me OE7 jepen në tabelën 5.1.  

Tabela 5.1. Treguesi i përbashkët sa i përket OE7- (UNEP(DEPI)/MED WG.433/Inf.2) 

Treguesi i përbashkët 15:  
Vendndodhja dhe shtrirja e habitateve të prekura direkt nga ndryshimet hidrografike 

Treguesi i përbashkët OE7 jep vendndodhjen dhe shtrirjen e habitateve të prekura direkt nga alterimet dhe/ose ndryshimet në qarkullim të 
nxitura prej tyre: gjurmët e strukturave ndikuese. Ai i referohet zonës/habitatit dhe raportit të zonës/habitatit total ku priten të ndodhin 
ndryshimet e kushteve hidrografike (vlerësime përmes modelimit ose vlerësime gjysmë-sasiore). 

Përkufizimi i GES 
Ndikimet negative për shkak të strukturës së re janë minimale dhe pa ndikim në sistemin detar dhe bregdetar në një 
shkallë më të gjerë. 

Objektivi 
operacional 

Ndryshimet për shkak të ndërtimeve të përhershme në bregdet dhe në pellgjet ujëmbledhëse, instalacionet detare dhe 
strukturat e ankoruara në shtratin e detit janë minimizuar. 

Synimet e GES 
Planifikimi i strukturave të reja merr në konsideratë të gjitha masat e mundshme të zbutjes, me qëllim që të minimizohet 
ndikimi në ekosistemin bregdetar dhe detar, si dhe në integritetin e shërbimeve të tij dhe asetet kulturore/historike. 
Sipas rastit, promovon shëndetin e ekosistemit. 

5.2.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit  

Siç u theksua, parametrat (fizikë, biologjikë, antropikë) e 
lidhur me OE7 në pjesën shqiptare të Detit Adriatik, nuk 
janë monitoruar ose janë në fazën fillestare të monitorimit. 
Gjithashtu mungojnë mjetet, pajisjet dhe ekspertiza 
shkencore për të kryer një monitorim të tillë. Prandaj, 
fillimisht është propozuar ngritja e një rrjeti monitorimi për 
OE7 vetëm për zonën pilot të Gjireve të Drinit dhe të Matit, 
në katër transekte (figura 5.1).  

Gjiret e Matit dhe të Drinit gjenden në një rajon me zhvillim 
intensiv të dinamikave bregdetare. Ai ka një gjatësi prej 
rreth 25 km, në të cilën rrjedhin tre lumenjtë e Drinit, Matit 
dhe të Ishmit. Në këtë rajon gjenden edhe 3 laguna. Rajoni 
ka dinamika erozioni përgjatë një gjatësie prej rreth 14 km 
ose 60% të tij; akumuluese për rreth 7 km ose 35% dhe 
pjesa e mbetur është në ekuilibër. Habitatet që popullojnë 
rajonin janë nën një ndikim më të madh se sa në zonat e 
tjera të Adriatikut.  

Monitorimi i këtyre parametrave në zonë pilot, do të 
shërbejë si një përvojë për plotësimin e rrjetit të 
monitorimit dhe zbatimin e tij në të gjithë zonën bregdetare 
shqiptare. 

Bazuar në përvojën e përftuar dhe pas pajisjes me mjetet 
dhe teknologjinë e nevojshme, do të krijohet rrjeti i plotë i 
monitorimit, i ndërlidhur me OE5 (Tabela 5.2, figura 5.2).  
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Figura 5.1. Stacionet e monitorimit në një zonë pilot të Gjireve të Drinit dhe të Matit 

Tabela 5.2. Sitet e monitorimit të parametrave hidrografikë, të harmonizuar me OE5 

Zona Kodi i stacionit Vendndodhja 
Gjatësia 

gjeografike 
Gjerësia 

gjeografike 
Distanca (km) 

Adriatik  

LV01 Laguna Vilunit 1 19.444685 41.857608 0,1 
LV02 Laguna Vilunit 2 19.441441 41.846604 1 
LV03 Laguna Vilunit 3 19.427948 41.815210 5 
LV04 Laguna Vilunit 4 19.409752 41.770800 10 
KR01 Kepi i Rodonit 1 19.508286 41.535053 0,1 
KR02 Kepi i Rodonit 2 19.499609 41.53266 1 
KR03 Kepi i Rodonit 3 19.452066 41.523442 5 
KR04 Kepi i Rodonit 4 19.394646 41.511148 10 
KR05 Kepi i Rodonit 5 19.29773 41.48050 24,5 
KR06 Kepi i Rodonit 6 19.18404 41.45867 37 
GM01 Greth i Mesëm 1 19.456744 41.083330 0,1 
GM02 Greth i Mesëm 2 19.448078 41.083203 1 
GM03 Greth i Mesëm 3 19.396391 41.083203 5 
GM04 Greth i Mesëm 4 19.338079 41.082327 10 
PD01 Plazhi Darzezë 1 19.368639 40.742185 0,1 
PD02 Plazhi Darzezë 2 19.359356 40.741947 1 
PD03 Plazhi Darzezë 3 19.310532 40.742091 5 
PD04 Plazhi Darzezë 4 19.250622 40.742091 10 
VL01 Vlorë 1 (Petrolifera) 19.451881 40.469239 0,1 
VL02 Vlorë 2 19.431759 40.469035 1 
VL03 Vlorë 3 19.383836 40.470124 5 
VL04 Vlorë 4 19.326329 40.469471 10 
VL05 Vlorë – ZMD 19.277595 40.469261 0,6 
VL06 Vlore 6 19.18757 40.46856 30 
VL07 Vlore 7 19.09199 40.47132 40 

Stacion monitorimi 
OE7 Hidrografia 
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Figura 5.2. Stacionet e monitorimit për parametrat hidrografikë, të lidhur me monitorimin e eutrofikimit, në zonën e Adriatikut  

Stacion monitorimi 
OE7 Hidrografia 
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5.3.  
Përzgjedhja e parametrave 

Parametrat e mëposhtëm të lidhur me objektivin ekologjik 
OE7 janë propozuar për monitorim: 

 Batimetria  
 Temperatura  
 Kripësia 
 Transparenca  

Deri më tani nuk ka vlerësime të ndikimit të strukturave 
bregdetare dhe detare në kushtet hidrografike. Krijimi i 
monitorimit bazë të hidrografisë do të bëjë të mundur që të 
kuptohen më mirë kushtet hidrografike bazë të nevojshme 
për çdo vlerësim të ndryshimeve të mundshme hidrografike 
në të ardhmen nga ndikimet e tij në habitatet bentike.  

5.4.  
Shpeshtësia dhe metodologjia e kampionimit dhe 
matjes 

Batimetria 

Studimet batimetrike, të tilla si matjet e thellësisë, do të 
kryhen me anë të sonarëve me një rreze dhe me shumë 
rreze (ekotingujt), sondës SVP për matjen e shpejtësisë së 
tingullit në ujë, dhe sonarit me skanim anësor panoramik 
për identifikimin e objekteve mbi terrenin e shtratit të detit. 
Të gjitha studimet batimetrike do të kryhen një herë në 4 
vjet, në pajtim me standardin e Urdhrit të Veçantë S-44 të 
IHO-s (Organizata Ndërkombëtare e Hidrografisë). 

Temperatura dhe kripësia 

Në çdo stacion monitorimi, kampionët do të merren në çdo 
10 metra thellësi, me anë të sondës me saktësi të lartë CTD 
me shumë parametra. Temperatura e sipërfaqes do të 
matet me termometra standardë me alkool, dhe kripësia e 
sipërfaqes do të matet indirekt duke përdorur matësit e 
përcjellshmërisë. Shpeshtësia e monitorimit do të jetë 4 
herë në vit. 

Transparenca 

Një disk i bardhë (Disku Secchi) me një diametër prej 30 cm 
do të masë transparencën. Ky disk mendohet se peshon 
minimumi 1,7 kg, me qëllim që të mos ndikohet nga lëvizjet 
horizontale të ujit ndërkohë që zbret me shpejtësi. Metër 
shirit/litar prej materiali joelastik. Dallimi i thellësisë: i) 

shenja të koduara me ngjyra në intervale prej 10 cm. Pjesa 
e sipërme e diskut është e barabartë me 0 cm. 
Gjysmëmetrat dhe metrat e plota duhet të shënjohen me 
qëllim që të dallohen qartë; ii) treguesi i thellësisë së një 
çikriku. 

Nënshtresa 

Kampionët e monitorimit të sedimenteve do të kryhen kur 
studimi të realizohet me anije. Kampionët duhet të 
analizohen brenda laboratorëve të akredituar, një herë në 5 
vjet. 

5.5.  
Metodologjia e përpunimit të të dhënave  

Metodologjia për vlerësimin e treguesit të përbashkët 15 
mund të ndahet në dy faza kryesore:  

 Karakterizimi i kushteve bazë hidrografike (monitorimi 
dhe modelimi i kushteve aktuale pa strukturë); dhe  

 Vlerësimi i habitateve të prekura direkt nga ndryshimet 
hidrografike. 

Të dhënat nga shërbimi i monitorimit të mjedisit detar 
“COPERNICUS” do të përdoren për të vlerësuar kushtet 
bazë në det të hapur, në ato zona ku të dhënat kombëtare 
mungojnë ose janë të pakta. 

Batimetria 

Përpunimi i të dhënave në kuptimin e ngushtë hidrografik, 
do të thotë pastrimi i të dhënave nga zhurma dhe reduktimi 
i të gjitha thellësive të matura dhe të pastruara në një nivel 
të përbashkët reference. Me qëllim që të merret një 
përfaqësim realist dhe me cilësi të lartë i batimetrisë, të 
dhënat e regjistruara duhet të pastrohen nga thellësitë e 
matura në mënyrë të pasaktë (zhurmat) në softuer specifik. 
Zhurmat dhe pasqyrimet e gabuara ndodhin kur thellësia 
matet me një ekotingull. Me fjalë të tjera, rrezja ultrasonike 
pasqyrohet nga pengesa e parë që has dhe ekotingulli e 
tregon distancën nga kjo pengesë si thellësi. Kjo pengesë 
shpesh është një zhurmë e panevojshme, si për shembull 
materialet pezull në ujë, flluskat e gazit, peshqit ose bimësia 
e shtratit të detit. Të gjitha këto zhurma të ndryshme duhet 
të pastrohen me qëllim që të merren të dhënat më të sakta 
të mundshme. Për shkak të veprimit të forcave baticore, 
sipërfaqja e detit devijon nga niveli vertikal referencë në çdo 
moment. Është e nevojshme që të reduktohen të gjitha 
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thellësitë e matura në një nivel të përbashkët reference. Për 
të marrë nivelin referencë, përdoren të dhënat e arritura me 
anë të monitorimit të ndryshimeve në nivelin e detit në 
stacionet e përhershme mareografike. Të gjitha të dhënat 
batimetrike të përpunuara, të pastruara nga zhurmat dhe të 
reduktuara në nivelin e duhur referencë, përdoren për 
krijimin e një rrjeti, një model 3D i topografisë së shtratit të 
detit të zonës së vëzhguar, në softuerin e përshtatshëm.  

Temperatura dhe kripësia 

Përpunimi i të dhënave të marra nga matjet CTD varet nga 
instrumenti i përdorur (instrumente CTD të prodhuesve të 
ndryshëm). Gjithmonë është e nevojshme që të përdoren 
sonda me precizion të lartë për matjen e CTD-së, 
mbështetur nga softuerë të avancuar të cilët garantojnë të 
dhëna të sakta mbi tiparet fizike dhe parametrat e detit. 
Përpunimi i të dhënave CTD përfshin tre faza:  

 Eksportimin e të dhënave të papërpunuara që përfshin 
konvertimin e të gjithë të dhënave të matura në formatë 
specifikë për përpunim të mëtejshëm;  

 Përpunimin e të dhënave, që përfshin analizën e të 
dhënave të marra direkt nga matjet (temperatura, 
përcjellshmëria, trysnia) me ato të marra me anë të 
përllogaritjes së parametrave të matur;  

 Vizualizimin e të dhënave, që përfshin një përfaqësim 
grafik të të gjitha vlerave të matura dhe referencë. 

Shtrirja e habitateve të ndikuara direkt nga ndryshimet 
hidrografike, vlerësohet me anë të kombinimit (ndërlidhjes) 
të një harte shpërndarjeje të habitateve bentike me një 
hartë trysnie (ndryshimet e përhershme hidrografike). 
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6.  
EKOSISTEMET DHE PEIZAZHET 
BREGDETARE (OE8) 

Përfshirja e Objektivit Ekologjik 8 si OE i vetëm që 
përqendrohet në pjesën tokësore të zonës bregdetare, 
është një veçanti e IMAP (krahasuar me programet e tjera 
rajonale të monitorimit dhe vlerësimit, duke përfshirë 
MSFD-në). Monitorimi sipas këtij Objektivi Ekologjik, 
pasqyron dispozitat e Protokollit të MIZB të Konventës së 
Barcelonës, duke adresuar veprimtaritë e njeriut që 
shkaktojnë artificializim bregdetar dhe, kësisoj, duke 
ndikuar tek ekosistemet dhe peizazhet bregdetare. 

Qëllimi i këtij monitorimi është dykahësh: i) të japë sasinë e 
shkallës dhe të shpërndarjes hapësinore të artificializimit të 
vijës bregdetare në Mesdhe dhe ii) të japë një kuptim më të 
mirë të ndikimit të këtij artificializimi në dinamikat e vijës 
bregdetare. 

Zona bregdetare shqiptare, e karakterizuar nga një 
përqendrim i dendur dhe i shumëllojshëm i burimeve 
ekonomike dhe natyrore, ka qenë dhe vijon të jetë nën 
trysninë e një kërkese të lartë për të shfrytëzuar dhe 
përdorur burimet e saj. Kjo trysni rrezikon të prodhojë një 
zhvillim të paqëndrueshëm dhe ajo mund të shkaktojë 
dëme të parikuperueshme te burimet natyrore dhe 
ekosistemet specifike të rajonit, si dhe mund të ketë një 
ndikim negativ përmes degradimit të vazhdueshëm të 
peizazhit urban dhe natyror.  

Plani i Integruar Ndërsektorial (PINS) për Bregdetin është 
dokumenti më i rëndësishëm i planifikimit për menaxhimin 
e integruar të zonës bregdetare në Shqipëri. Ai është 
kushtetuta e zhvillimit të rajonit bregdetar, i cili promovon 
një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, integritet social 
dhe mbrojtjen e aseteve natyrore për 15 vitet e ardhshme.  

 
11 https://akpt.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ff270e99f5be45f19c7b7a1e3e618b27 
12 https://geoportal.asig.gov.al/ 

Aktualisht, ekziston një raport vjetor monitorimi nga 
Agjencia e Zhvillimit të Territorit – AZHT), e cila bën kontroll 
të vazhdueshëm të të gjitha zhvillimeve të reja mbi bregdet, 
edhe përmes mbledhjes së të dhënave nga bashkitë.  

Ekziston edhe një WebGIS me të dhëna nga Planet e 
Përgjithshme Vendore, të publikuara në faqen zyrtare të 
Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT)11. 

Të gjitha të dhënat nga të gjitha agjencitë janë të 
disponueshme në gjeoportalin e ASIG të Autoritetit 
Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) 12. Ky 
gjeoportal është agjencia qendrore shtetërore shqiptare, 
përgjegjëse për studimin, hartëzimin dhe regjistrimin e 
tokës në Shqipëri Shqipëria, me fjalë të tjera, një platformë 
zyrtare Webgis e qeverisë shqiptare. 

6.1.  
Treguesi i përbashkët 

Treguesi i vetëm i përbashkët i Objektivit Ekologjik 8 
“Ekosistemet dhe peizazhet bregdetare” është treguesi i 
përbashkët 16 “Gjatësia e vijës bregdetare që është objekt i 
shqetësimeve fizike për shkak të ndikimit të strukturave të 
bëra nga njeriu” (Tabela 6.1.). Një tjetër tregues që i përket 
OE8 – “Ndryshimi i përdorimit të tokës”, kishte ende 
statusin e treguesit kandidat të përbashkët në momentin e 
hartimit të këtij dokumenti. 
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Tabela 6.1. Treguesi i përbashkët sa i përket OE8 (UNEP(DEPI)/MED WG.433/Inf.2) 

Treguesi i përbashkët 16:  
Gjatësia e vijës bregdetare që është objekt i shqetësimeve fizike për shkak të ndikimit të strukturave të bëra nga 
njeriu  

Treguesi i përbashkët 16 është një tregues ndikimi, i cili presupozon që vijat bregdetare të cilat janë të zëna nga strukturat e bëra nga njeriu, 
janë zona mundësisht të ndikuara.  

Përkufizimi i GES Shqetësimi fizik në zonat bregdetare, që shkaktohet nga veprimtaria njerëzore, duhet të minimizohet. 

Objektivi operacional Dinamikat natyrore të zonave bregdetare ruhen dhe ekosistemet e peizazhet bregdetare konservohen. 

Synimet e propozuara 
Ndikimet negative të veprimtarive të njeriut në zonat bregdetare janë minimizuar përmes masave të duhura 
menaxhuese. 

 

Fleta informative e treguesit të IMAP mbi TP16, thotë se 
kritere shtesë specifike për vendin duhet të merren në 
konsideratë për përcaktimin e synimeve, masave dhe 
interpretimin e rezultateve lidhur me këtë tregues për shkak 
të dimensioneve të forta social-ekonomike, historike dhe 
kulturore, krahas kushteve karakteristike gjeomorfologjike 
dhe gjeografike në çdo vend përkatës (pasqyruar në 
dokumentet e politikave, strategji dhe dokumente të tjera 
specifike për vendin). Interpretimi i rezultateve duhet t’i 
lihet vendeve që marrin në konsideratë kriteret e 
mësipërme. 

6.2.  
Metodologjia e monitorimit 

Monitorimi i treguesit të përbashkët 16 përfshin një inventar 
të gjatësisë dhe vendndodhjes së të gjitha strukturave të 
bëra nga njeriu në vijën bregdetare. Këtu përfshihen 
strukturat e forta për mbrojtjen e bregdetit (skolierat; 
valëthyeset/muret mbështetës/ digat mbrojtëse detare; 
gjysmëdigat; bankinat; strukturat në grykëderdhjen e 
lumit), të porteve dhe marinave. Teknikat e buta, p.sh., 
mbushja e detit, nuk janë përfshirë në këtë inventar.  

Proçedura e identifikimit të strukturave të bëra nga njeriu 
duhet të marrë në konsideratë madhësinë, gjatësinë dhe 
gjerësinë minimale të strukturave të bëra nga njeriu, që 
duhet të përfshihen në inventar: distanca minimale 
ndërmjet strukturave për mbrojtjen e bregdetit duhet të 
jetë në 10 m me qëllim që këto segmente të klasifikohen si 
natyrore, d.m.th. nëse distanca ndërmjet dy strukturave të 
afërta për mbrojtjen e bregdetit është më pak se 10 m, i 
gjithë segmenti, duke përfshirë të dyja strukturat për 
mbrojtjen e bregdetit, klasifikohet si artificial. 

Gjatësia e vijës artificiale bregdetare duhet të përllogaritet 
si shumatorja e segmenteve mbi vijën bregdetare 
referencë, e cila identifikohet si kryqëzimi i polivijave që 
përfaqësojnë strukturat e bëra nga njeriu me vijën 
bregdetare referencë. Gjithashtu, duhet të përcaktohet 
përqindja e kësaj vije bregdetare në totalin e vijës 
bregdetare të vendit. 

Vija bregdetare që do të konsiderohet si vija bregdetare 
referencë, duhet të përcaktohet si vija bregdetare 
kombëtare zyrtare fikse nga Pala përgjegjëse Kontraktuese 
(Shqipëria në këtë rast). Në Shqipëri, dokumenti i cili 
rregullon dhe përcakton kufijtë e bregdetit është Plani i 
Integruar Ndërsektorial për Bregdetin.  

Sistemet hapësinore dhe ajrore për vëzhgimin e tokës janë 
mjetet më të përshtatshme për të kryer strategjinë e 
monitorimit të treguesit të përbashkët OE8, d.m.th., 
imazheri satelitore me rezolucion shumë të lartë (VHR), 
fotografi nga ajri, skanerë me laser, etj. Krahas të dhënave 
nga vëzhgimi i tokës, teknikat dhe proçedurat e identifikimit 
të përdorura përmes mjeteve GIS duhet të përshkruhen 
gjithashtu. 

6.3.  
Shpeshtësia e monitorimit (rezolucion i 
përkohshëm) 

Sipas IMAP, monitorimi i treguesit të përbashkët 16 duhet 
të kryhet çdo 6 vite. Si çdo Palë Kontraktuese, Shqipëria 
duhet të caktojë një vit referencë në një interval kohor të 
kohëve më të fundit, me qëllim që të eliminohen ndikimet 
për shkak të infrastrukturave të vjetra ose të shkuara të bëra 
nga njeriu. 
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Monitorimi i vijës bregdetare ranore nën trysninë 
antropogjenike mund të përsëritet çdo vit, nëse është e 
mundur (në të njëjtën periudhë të vitit). 

Aktualisht, në Shqipëri ekziston një Raport vjetor 
Monitorimi i Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, e cila bën 
kontrolle të vazhdueshme të të gjitha zhvillimeve të reja në 
bregdet. Të dhënat/rezultatet që kanë të bëjnë me këtë 
monitorim, po lidhen me regjistrin elektronik të Agjencisë.  

6.4.  
Shtrirja e zonës së monitorimit dhe rezolucioni 
hapësinor 

Rezolucioni optimal për monitorimin e TP16 është të 
paktën 5 m ose 1: 2000 në shkallë hapësinore. 

Në Shqipëri ka imazhe ortofoto nga periudha të ndryshme 
të monitorimit (rezolucioni 0,2 m). 

6.5.  
Metodologjia e përpunimit të të dhënave dhe 
formati i të dhënave 

Gjatësia totale e vijës bregdetare të ndikuar nga strukturat 
e bëra nga njeriu, si dhe përqindja e kësaj vije bregdetare në 
totalin e gjatësisë së bregdetit të vendit, duhet të jepen në 
një hartë ku tregohet vija bregdetare që është objekt i 
shqetësimeve fizike për shkak të strukturave të bëra nga 
njeriu (segmentet artificiale) me vijë të kuqe dhe pjesa tjetër 
(segmentet natyrore) me vijë jeshile. 

Njësitë treguese janë: 

 km vijë bregdetare artificiale dhe përqindja (%) e 
gjatësisë totale të vijës bregdetare; 

 përqindja (%) e vijës bregdetare natyrore në totalin e 
gjatësisë së vijës bregdetare. 

Rezultati i vlerësimit duhet të raportohet si një format i 
përbashkët “shapefile” (arkiv elektronik) me sistemin 
referencë të koordinatave WGS 84 ose ETRS 89. “Shapefile” 
me sistem tjetër reference, gjithashtu do të pranohet nëse 
mundësohet me një skedar të plotë .prj, i cili lejon 
transformimet me anë të mjeteve standarde GIS. Formati 
për vendndodhjen dhe shtrirjen e strukturave artificiale 
duhet të jetë një polilinjë ose një poligon, ndërsa për vijën 
bregdetare artificiale/natyrore duhet të jetë një polilinjë. 

Detajet për dorëzimin dhe formatet e të dhënave mund të 
gjenden në dokumentin e UNEP/MED WG.467/10: 
“Standardet e të dhënave dhe fjalorthët e të dhënave për 
treguesit e përbashkët për bregdetin dhe hidrografinë”. 
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7.  
NDOTËSIT (OE9) 

Mjedisi detar është veçanërisht i cenueshëm nga ndotja 
kimike. Një numër i madh substancash të ndryshme të 
rrezikshme mbërrijnë në mjedisin detar përmes rrugëve të 
ndryshme hyrëse (flukset hyrëse lumore, bregdetare, 
atmosferike dhe direkte përmes, p.sh., trafikut të anijeve 
dhe industrive në det të hapur). Pasi bien në kontakt me 
detin, ndotësit mund të rishpërndahen ose të 
transportohen në mjedis përmes veprimtarisë së njeriut 
dhe proceseve natyrore fizike dhe biokimike. Ndotësit 
mbeten në ujë dhe, sidomos, në sedimente, nga ku ato 
mund të ripezullohen. Shumë substanca mund të 
akumulohen në biotë dhe, për rrjedhojë, në rrjetin 
ushqimor. Nga aty ato mund të arrijnë në nivele që jo vetëm 
paraqesin një rrezik të konsiderueshëm për organizmat 
detare, por edhe për qeniet njerëzore, përmes konsumit të 
peshkut dhe “frutave” të kontaminuara të detit. Andaj, 
njohja dhe studimi i këtyre proceseve në mjedisin detar 
janë me rëndësi jetike për identifikimin e rrugëve hyrëse që 
mund të çojnë në dëmtime, me qëllim që ato të reduktohen 
ose të eliminohen. Monitorimi i trysnisë që buron nga 
ndotësit kimikë përgjatë kohës dhe hapësirës, është një 
kriter bazë për vlerësimin sasior të statusit ekologjik të 
deteve. 

Shqipërisë ende i duhet që të krijojë një sistem tërësisht 
funksional monitorimi për ndotjen detare, në pajtim me 
proçedurat e monitorimit dhe të raportimit të përcaktuara 
në kuadër të Direktivave të BE-së dhe IMAP.  

Përkufizimi i GES: Përqendrimet e ndotësve janë në nivele 
që nuk shkaktojnë rritje të ndikimeve të ndotjes. Ndotësit te 
peshqit dhe “frutat” e tjera të detit, të cilat janë për konsum 
njerëzor, nuk i tejkalojnë nivelet e përcaktuara nga 
legjislacioni Komunitar ose standardet e tjera përkatëse. 
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7.1.  
Treguesit e përbashkët 

Tabela 7.1 paraqet një përshkrim të shkurtër të TP-së për OE9 sipas fletës informative të qasjes me bazë ekosistemi: 
UNEP(DEPI)/MED WG.444/5. 

Tabela 7.1. Treguesit e përbashkët për OE9 

Treguesi i përbashkët 17:  
Përqendrimi i ndotësve kryesorë të dëmshëm të matur në matricën përkatëse (lidhur me biotën, sedimentet, ujin e 
detit) 
Përkufizimi i GES Niveli i ndotjes është nën pragun e vendosur, të përcaktuar për zonën dhe speciet.

Objektivi operacional Përqendrimi i ndotësve parësorë mbahet brenda kufijve të pranueshëm dhe nuk rritet. 

Synimi i GES 

1. Përqendrimi i ndotësve specifikë është nën kriteret e vlerësimit mjedisor (EAC-të) ose nën përqendrimet 
referencë;  

2. Nuk ka tendenca përkeqësuese në përqendrimet e ndotësve në sedimente dhe biotë nga zonat e ndikuara nga 
njeriu, të përcaktuara këto me statistika;  

3. Reduktim i emetimeve të ndotësve nga burimet me bazë tokën. 
 

Treguesi i përbashkët 18:  
Efektet e ndotësve kryesorë në nivelin e ndotjes aty ku është përcaktuar marrëdhënia shkak-pasojë 
Përkufizimi i GES Përqendrimet e ndotësve nuk po shkaktojnë rritje të ngjarjeve me ndotje akute.

Objektivi operacional Efektet e ndotësve të çliruar janë minimizuar.

Synimi i GES 
Efektet e ndotësve nën prag. Tendencë në rënie nga çlirimet operacionale të ndotësve të naftës dhe të tjerë, nga 
veprimtaritë bregdetare, detare dhe në det të hapur. 

 

Treguesi i përbashkët 19:  
Shtrirja e origjinës së ndodhisë (sipas rastit) të ngjarjeve të ndotjes akute (p.sh., rrëshqitjet nga produktet e naftës 
dhe substancat e rrezikshme) dhe ndikimi i tyre në biotën e prekur nga kjo ndotje. 
Përkufizimi i GES Ndodhia e ngjarjeve të ndotjes akute është reduktuar në minimum.

Objektivi operacional Ngjarjet e ndotjes akute janë parandaluar dhe ndikimet e tyre janë minimizuar.

Synimi i GES Tendencë në rënie në ndodhinë e ngjarjeve të ndotjes akute.
 

Treguesi i përbashkët 20:  
Nivelet aktuale të ndotësve që janë dalluar dhe numri i ndotësve që kanë tejkaluar nivelet maksimale rregullatore 
në “frutat” e detit të konsumuara zakonisht 
Përkufizimi i GES Përqendrimet e ndotësve janë brenda kufijve rregullatorë për konsum nga njerëzit.

Objektivi operacional 
Nivelet e ndotësve të njohur të dëmshëm në llojet kryesore të “frutave” të detit nuk i tejkalojnë standardet e 
përcaktuara. 

Synimi i GES Përqendrimet e ndotësve janë brenda kufijve rregullatorë të përcaktuara me ligj.
 

Treguesi i përbashkët 21:  
Përqindja e matjeve të përqendrimit të enterokokeve intestinale është brenda standardeve të përcaktuara 
Përkufizimi i GES Përqendrimet e enterokokeve intestinale janë brenda standardeve të përcaktuara. 

Objektivi operacional Cilësia e ujit në ujërat e larjes dhe në zonat e tjera rekreative, nuk e cenon shëndetin e njeriut. 

Synimi i GES 
Tendenca në rritje e përqindjes së matjeve të përqendrimit të enterokokeve intestinale është brenda standardeve 
të përcaktuara. 
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7.2.  
Treguesi i përbashkët 17: Përqendrimi i 
ndotësve kryesorë të dëmshëm të matur në 
matricën përkatëse (lidhur me biotën, 
sedimentet, ujin e detit) 

7.2.1.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit dhe e zonave të 
monitorimit 

Sipas metodologjisë së IMAP: Sitet e kampionimit duhet të 
mbulojnë zonat bregdetare dhe detare. Përzgjedhja e siteve 
të kampionimit duhet të marrë në konsideratë: 

 Zonat me interes të identifikuara mbi bazën e shqyrtimit 
të informacionit ekzistues.  

 Zonat për të cilat ka dijeni mbi çlirimin e ndotësve 
kimikë dhe të substancave të rrezikshme në të kaluarën 
dhe/ose të tashmen.  

 Zonat në det të hapur ku rreziku paralajmëron mbulim 
(akuakultura, platformat e naftës dhe të gazit në det të 
hapur, përdorimi i koshilokëve dhe veprimtaria 
minerare, vendet e hedhjes së mbetjeve).  

 Sitet referencë për të përcaktuar përqendrimet 
historike, vlerat referencë dhe kriteret e vlerësimit.  

 Sitet/zonat përfaqësuese që janë të ndjeshme ndaj 
ndotjes në shkallë nënrajonale dhe lokale.  

 Sitet në thellësi të detit dhe zonat sedimentare që 
përbëjnë një shqetësim të caktuar të mundshëm. 

 Sitet përfaqësuese në monitorimin e burimeve të tjera 
me bazë detare (transporti detar) dhe atmosferike.  

Në Planin për Monitorimin e Mjedisit në Shqipëri për vitin 
2019, ka 28 stacione monitorimi për kontrollin e lëndëve 
ushqyese në kampionët sedimentarë dhe ujorë përgjatë 
vijës bregdetare, me një shpeshtësi 1 ose 2 herë në vit. E 
megjithatë, ende nuk janë parashikuar stacione të veçanta 
monitorimi për parametrat e TP17. Me qëllim që të 
përfshihen kërkesat për OE9 mbi ndotësit (metalet e 
rënda-Hg, Cd, Pb; përbërjet e organoklorinuara, PAH-të dhe 
të tjera) si pjesë e proçedurave të monitorimit vjetor, plani 
aktual kombëtar i monitorimit duhet të rakordohet. Me 
qëllim që të shmangen kufizimet buxhetore, stacionet e 
monitorimit që janë projektuar tashmë për lëndët 
ushqyese, duhet të përdoren edhe për parametrat TP17 
dhe TP18. 

Deri në njëfarë pike, veprimtaritë monitoruese mund të 
ndahen në dy faza. Pikat (sitet) më kritike duhet të 
monitorohen që prej vitit të parë të zbatimit të Programit të 
Integruar të Monitorimit, ndërsa pjesa e mbetur mund të 
shtohet me kalimin e viteve.  

Si stacione monitorimi të menjëhershëm (për fazën e parë), 
për ndotësit kimikë janë propozuar sa më poshtë vijon: 

 Rana e Hedhun (si stacion referencë); 

 Stacioni në Durrës (1 afër portit, 1 në Porto Romano si 
“hotspot”, për shkak të pranisë së dikurshme të Cr dhe 
Lindanit); 

 Stacionet në Gjirin e Vlorës; 

 Saranda (Laguna e Butrintit); 

 Dhërmi (si stacion referencë). 

Përveç stacioneve “hotspot” dhe “referencë”, të tjerët mund 
të konsiderohen si stacione afatgjatë/kryesorë të 
monitorimit për TP17 (Tabela 7.2; figurat 7.1 dhe 7.2). Disa 

prej këtyre stacioneve monitoruese të treguar me një * 

duhet të përdoren për përcaktimin e parametrave të TP18 
(Tabela 7.2). Kjo do të ruante koherencën për vlerësimet e 
mëtejshme të ndikimit në mjedis dhe do të shmangte çdo 
lloj duplikimi të kostove financiare dhe teknike.  

Në fazën e dytë, listës mund t’i shtohen stacione të tjera 
monitorimi, duke përfshirë ato në afërsi të deltave dhe 
lumenjve, ku edhe ndikimi në mjedis i burimeve industriale 
dhe të tjera antropogjenike është më tepër i dukshëm 
(Tabela 7.2; figura 7.1 dhe 7.2).  
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Tabela 7.2. Stacionet e përzgjedhura të monitorimit, me rëndësi për përpjekjet e monitorimit që lidhen me TP17/TP18 të IMAP 
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Figura 7.1. Sitet e monitorimit për TP17 në pjesën e Adriatikut të zonës së monitorimit në Shqipëri 
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Figura 7.2. Sitet e monitorimit për TP17 në pjesën Joniane të zonës së monitorimit në Shqipëri 
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7.2.2.  
Përzgjedhja e parametrave  

Për të qenë tërësisht në pajtim me kërkesat e IMAP, 
parametrat që do të monitorohen duhet të përzgjidhen në 
përputhje me UNEP (DEPI)/MED WG.444/5, Direktivën 
2000/60/KE, Rregulloren KE 853/2004 dhe 1881/2006; me të 
gjitha ndryshimet. Më konkretisht, ndotësit në biotë (inde 
dhe specie), sedimente dhe në ujin e detit (edhe pse ky i 
fundit nuk është i detyrueshëm) që duhet të monitorohen 
dhe të analizohen, gjenden të renditur më poshtë:  

 BIOTA: Në organizmat detarë, i gjithë indi i butë ose pjesë 
të këputura sipas protokolleve të kampionimit dhe të 
përgatitjes së kampionit, dhe kryesisht në speciet 
dykapakore dhe/ose peshq: 

 Metale gjurmë/të rënda (TM): Merkur total (HgT), 
kadmium (Cd) dhe plumb (Pb) 

 Përbërje të organoklorinuara (PCB-të, hekzakloro-
benzeni, lindani dhe ∑DDT-të) 

 Hidrokarbure aromatike policiklike (përbërjet e 16 
PAH-ve sipas Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit në 
Shtetet e Bashkuara) 

 Përmbajtja e lipideve, raporti mish i freskët/peshë e 
thatë për qëllime normalizimi  

 SEDIMENTET: Në sedimentet bregdetare dhe në det të 
hapur (fraksioni i madhësisë së grimcës <2mm): 

 Metale gjurmë/të rënda (TM): Merkur total (HgT), 
kadmium (Cd) dhe plumb (Pb) 

 Përbërje të organoklorinuara (PCB-të, hekzakloro-
benzeni, lindani dhe ∑DDT-të) 

 Hidrokarbure aromatike policiklike (përbërjet e 16 
PAH-ve sipas Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit në 
Shtetet e Bashkuara) 

 Alumin (Al), karbon organik total (TOC) në fraksionin 
me madhësi grimce < 2 mm për qëllime normalizimi 
përkatësisht për TM dhe OC-të. Fraksioni i sedimenteve 
< 63 µm, rekomandohet të jetë plotësues për metalet. 

 Raporti i liofilizimit (raporti i sedimenteve të thata/të 
njoma) 

 UJIT I DETIT (jo i detyrueshëm): Parametrat janë: 

 Metale gjurmë/të rënda (TM): Merkur total (HgT), 
kadmium (Cd) dhe plumb (Pb) 

 Përbërje të organoklorinuara (PCB-të, hekzakloro-
benzeni, lindani dhe ∑DDT-të) 

 Hidrokarbure aromatike policiklike (përbërjet e 16 
PAH-ve sipas Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit në 
Shtetet e Bashkuara) 

Megjithatë, monitorimi dhe përcaktimi i ndotësve në ujin e 
detit paraqet sfida specifike dhe kosto më të larta për 
qëllime të vlerësimit të mjedisit. Në fakt, për programin 
afatmesëm/afatgjatë, monitorimi i ujit të detit 
rekomandohet të kryhet mbi bazën e vendimit të një vendi. 
Sidoqoftë, monitorimi i të gjithave, i biotës, sedimenteve 
dhe i ujit të detit, për të njëjtat stacione monitorimi 
(veçanërisht ato në sitet me nivel relativisht të lartë të 
ndotjes ose “hotspote”) është me rëndësi të madhe, pasi ai 
jep informacion të dobishëm rreth ndikimit në mjedis të 
këtyre ndotësve në zonat me rëndësi. Prandaj, pasi sistemi 
të jetë plotësisht funksional për biotën dhe sedimentet, 
rrjeti mund të zgjerohet në një fazë të mëvonshme (fazë e 
tretë e mundshme) edhe për monitorimin e ujit të detit. 

Nëntreguesit: kimikate të tjera me rëndësi (të tilla si tributilina, 
TBT) dhe ndotës të rinj rekomandohen të monitorohen mbi 
bazën e vendimit të një vendi, deri sa të merret një vendim 
përcaktues në takimin e Konferencës së Palëve. 

Parametrat shtesë mund të monitorohen pas krijimit të një 
sistemi rrjeti monitorimi tërësisht funksional, i shoqëruar 
me forcimin e kapaciteteve kërkimore dhe teknike, si dhe 
me burimet financiare të duhura, duke garantuar kështu që 
sistemi është funksional siç duhet. 

Gjithsesi, mund të rekomandohet mbledhja, përpunimi 
dhe ruajtja në ngrirës i një numri kampionësh shtesë deri sa 
të kryhet analiza për nëntreguesit shtesë (me kusht që të 
ketë një garanci minimale se kjo do të jetë e mundur në 3 
ose 4 vite) për TP17 dhe TP20. Kjo është e detyrueshme me 
qëllim që të jetë mundësia për analiza të ardhshme dhe 
informacionin e rëndësishëm referencë që ato mund të 
japin, pasi kampionët që nuk mblidhen në përpjekjen e 
sotme të monitorimit, nuk mund të zëvendësohen nesër.  

7.2.3.  
Shpeshtësia e kampionimit 

Shpeshtësitë e kampionimit sa i përket biotës dhe 
sedimenteve janë në pajtim me shpeshtësitë standarde të 
përcaktuara nga IMAP ku parashikohen, minimalisht, 
shpeshtësi kampionimi vjetore ose dy herë në vit. 

Kampionimi i biotës 

Për kocën e detit monitorimi kryhet përpara periudhës së 
hedhjes së vezëve, gjatë stinës së pranverës (prill/maj) dhe 
minimalisht çdo vit. 
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Kampionimi i specieve të peshkut, duke përfshirë speciet 
komerciale, fillimisht kryhet një herë në vit, si standard 
minimal.  

Kampionimi i sedimenteve 

Rekomandohet që sedimentet të kampionohen fillimisht 
çdo dy vite. Këto shpeshtësi i përkasin fazës fillestare të një 
programi kombëtar monitorimi detar. Shpeshtësitë e 
kampionimit mund të përpunohen më tej pasi të jenë 
vlerësuar të dhënat dhe tendencat fillestare të ndotësve, 
ose mund të rakordohen me shpeshtësitë e treguesve të 
tjerë të monitorimit (si ato të lëndëve ushqyese, për 
shembull). 

7.2.4.  
Marrja e kampionit në terren dhe në laborator, 
përpunimi i kampionit, matjet dhe raportimi 

Aspektet e detajuara shkencore dhe teknike të lidhura me 
praktikat e monitorimit detar, pasqyrojnë praktikat dhe 
kapacitetet aktuale kombëtare lidhur me marrjen e 
kampionit, përpunimin e kampionit, përcaktimin analitik të 
ndotësve, raportimin dhe sigurimin e cilësisë. Statusi i 
dhënë në tabelën 7.3 korrespondon me fletën informative 
udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët 17 të IMAP. 

Tabela 7.3. Metodologjitë për metalet e rënda, elementët gjurmë dhe kimikatet organike (TP17) sipas UNEP/MED WG.463/6 (2019) 

TP17 Qëllimi/arsyetimi 

Marrja e 
kampionit 

Sedimentet rekomandohen të kampionohen me kampionues “box-corer” dhe me gravitet (brenda i veshur me material plastik për 
kampionët e metaleve të rënda); ose, si alternativë, mund të përdoret edhe një kampionues metalik me kosh Van Veen (me kapakë të 
sipërm). Ky i fundit garanton një shqetësim minimal të shtresës së sipërme sedimentare.  
Kampionët e gocave të detit (midhjet, Mytilus galloprovincialis dhe/ose speciet e tjera dykapakore me rëndësi komerciale) duhet të mblidhen 
manualisht (në ujëra të thella ose në varka) ose me ndihmën e zhytësve, në varësi të kushteve të punës. Kampionët e peshkut mund të 
merren me anë të varkave të peshkimit ose në portet e peshkimit, duke mundësuar një informacion të mjaftueshëm dhe të besueshëm mbi 
vendin e kapjes, thellësinë dhe datën e kampionimit. Speciet e peshkut me rëndësi komerciale duhet të përzgjidhen në pajtim me OE3. 
Nr. 6. Rev. 1 UNEP/FAO/IOC/IAEA 
Nr. 12. Rev. 2. UNEP/FAO/IAEA 
HELCOM-COMBINE, 2017 
JAMP, 2018 (OSPAR) 
JRC, 2014. Rapport scientifique et politique du JRC. EUR 26499 EN. 

Përpunimi i 
kampionit 

Sa i përket sedimenteve, fraksioni standard i kalimit në sitë i cili përpunohet dhe analizohet në laborator, duhet të jetë fraksion me madhësi 
grimce <2 mm pas ngrirje-tharjes (p.sh., metodat e validuara me rrjetë dhe/ose metodat gjeologjike me sitë). Fraksioni i sedimenteve 
< 63 μm, gjithashtu rekomandohet të jetë plotësues për metalet. 
Raporti i liofilizimit (raporti i sedimenteve të thata/të njoma) duhet të merret në konsideratë për raportimin e grupeve të të dhënave dhe të 
dhënat duhet të raportohen në peshë të thatë.  
Nr. 71 UNEP/IAEA/IOC/FAO 
León et al., 2014.;Galgani et al., 2014. 

Matjet 

Metale gjurmë/të rënda (TM) dhe alumini: Spektrometri, spektrometri e masës 
Përbërjet organike: Kromatografi me gaz ose likuid (CG/LC) lidhur me një sërë detektorësh, të tillë si detektorët për kapjen e elektroneve 
(ECD) ose spektrometria e masës (MS). Dokumenti udhëzues nr. 33, 2014 – 084, ISBN 978-92-79-44679-5. 
TOC: Analizues elementesh 
León et al., 2014. 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

 TM: ug/Kg (p.sh. kadmiumi), mg/Kg (p.sh. zinku), g/Kg (p.sh. alumini) 
 OC: ug/Kg (ppb) ose mg/Kg (ppm) 
 TOC: Analizues elementesh (si %) 
 Fraksionet e grimcave (si %) 
Matjet dhe metodat analitike të përzgjedhura janë objekt i sigurimit të brendshëm të cilësisë përmes protokolleve të sigurimit/kontrollit të 
cilësisë në laboratorët kombëtarë dhe akreditimit të laboratorëve, si edhe i sigurimit të jashtëm të cilësisë duke kryer ushtrimet 
ndërlaboratorike të garantimit/sigurimit të cilësisë në nivel rajonal, të organizuara nga UNEP/MAP MED POL/IAEA MESL. 
Nr. 7 Rev. 2 UNEP/FAO/IOC/IAEA. 
Nr. 57 UNEP/IOC/IAEA  
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7.3.  
Treguesi i përbashkët 18: Efektet e ndotësve 
kryesorë në nivelin e ndotjes aty ku është 
përcaktuar marrëdhënia shkak dhe pasojë 

7.3.1.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit dhe e zonave të 
monitorimit 

Qëllimi hapësinor për monitorimin duhet të përfshijë 
stacionet kryesore afatgjata, të shpërndarë në hapësirë me 
funksionin direkt të vlerësimit të rrezikut dhe qëllimin e 
monitorimit afatgjatë, në pajtim me TP17. 

Përzgjedhja e siteve të kampionimit për monitorimin e 
efekteve biologjike në mjedisin detar duhet të marrë në 
konsideratë të njëjtat specifika si për TP17. Sitet e 
përzgjedhura duhet të lejojnë marrjen e një numri realist të 
kampionëve përgjatë viteve (p.sh., të lejojnë kampionimin 
e një numri të mjaftueshëm të biotës për speciet e 
përzgjedhura përgjatë kohëzgjatjes së programit) (Tabela 
7.2).  

Monitorimi duhet të koordinohet në veçanti me 
monitorimin e kimikateve (TP17), por edhe me 
strategjitë/programet e monitorimit të objektivave të tjerë 
ekologjikë. Kjo është thelbësore për një vlerësim me kosto 
efikase dhe të integruar në të ardhmen. 

7.3.2.  
Përzgjedhja e parametrave  

Në dykapakorët detarë (të tillë si Mytilus galloprovincialis) 
dhe/ose te peshqit (të tillë si Mullus barbatus), parametrat e 
monitorimit janë: 

 Stabiliteti i membranës lisozomale (LMS) si një metodë 
për ekzaminimin e gjendjes së përgjithshme 

 Analiza e acetilkolineterazës (AChE) si një metodë për 
vlerësimin e efekteve neurotoksike në organizmat ujorë. 

 Analiza e mikronukleusit si një mjet për vlerësimin e 
dëmtimeve citogjenetike/ADN-së në organizmat detarë. 

Duke pasur parasysh rekomandimet e IMAP për 
nëntreguesit shtesë, që do të kryhen mbi bazën e vendimit 
të një vendi sipas cikleve vijuese të monitorimit, mund të 
përfshihen parametra shtresë, të tillë si metodat e testimit 
të toksicitetit në sedimente (p.sh. elutriatet). 

7.3.3.  
Shpeshtësia e kampionimit 

Ashtu si për monitorimin e TP17, edhe për TP18 
“shpeshtësia do të përcaktohet nga qëllimi dhe statusi i 
monitorimit kombëtar detar”. Në fazën fillestare të 
programit të monitorimit, speciet nën kontroll duhet të 
kampionohen një herë në vit, gjithmonë në të njëjtën 
periudhë (prill/maj), e cila korrespondon me periudhën e 
monitorimit të ndotësve në biotë për TP17. Por, sërish, 
shpeshtësia mund të rregullohet pas vlerësimit të ndikimit 
dhe tendencave fillestare. 

7.3.4.  
Marrja e kampionit në terren dhe në laborator, 
përpunimi i kampionit, matjet dhe raportimi 

Tabela 7.4 jep aspektet shkencore dhe teknike që lidhen me 
metodologjinë e kampionimit, të matjes dhe të përpunimit 
të të dhënave për monitorimin e TP18 të IMAP në pajtim me 
fletën informative përkatëse të IMAP. 
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Tabela 7.4. Metodologjitë për TP18 sipas UNEP/MED WG.463/6 (2019) 

TP18 Qëllimi/arsyetimi 

Marrja e 
kampionit 

Organizmat detarë që do të mblidhen për vlerësime të toksikologjisë dhe biomarkerit, duhet të mblidhen përkatësisht si për TP17. Kësisoj, 
vlerësimet e integruara kimike-biologjike të efekteve të ndotësve në mjedisin detar, mund t’i mbështesin më mirë arritjet e GES.  
UNEP(OCA)/MEDWG.132/3, 
PNUE/RAMOGE (1999), 
Raporti Nr. 315 i ICES. I.M. Davies dhe D. Vethaak Eds., nëntor, 2012. 

Përpunimi i 
kampionit 

Koservimi, ruajtja dhe transporti në laborator nga vendet e largëta, janë faktorë kyçë për të kryer matje toksikologjike në organizmat e gjallë 
(p.sh. stabiliteti i membranës lisozomale i matur me metodën e Pigmentit të Kuq neutral). Më tej do të kryhen edhe diseksione të pjesëve 
nga organizmat detarë sipas metodologjive standarde për parametrat biokimikë dhe pjesët e organizmave (p.sh., fletëzat te Mytilus 
galloprovincialis). 
Parametrat shtesë që duhen regjistruar në këtë hap (në terren ose në laborator) janë: biometrika (madhësia/gjatësia, mosha), parametrat 
biologjikë, të tillë si indeksi i gjendjes (midhjet), faktori i gjendjes, indeksi gonadosomatik, indeksi hepatosomatik (peshqit) dhe të dhënat 
për temperaturën, kripësinë dhe oksigjenin e tretur.  
I.M. Davies dhe D. Vethaak Eds., nëntor 2012. 
Cenov et al., 2018. 

Matjet 

Matjet në dykapakorët detarë (të tillë si Mytilus galloprovincialis) dhe/ose te peshqit (të tillë si Mullus barbatus): 
 Stabiliteti i membranës lisozomale (LMS): Teknikat biologjike (metoda e pigmentit të kuq neutral), duke përfshirë mikroskopinë; 
 Analiza e acetilkolineterazës (AChE): Teknikat biokimike, duke përfshirë spektrofotometrinë; 
 Analiza e mikronukleusit: Teknikat biokimike, duke përfshirë mikroskopinë. 
Raporti teknik – 2014 – 077; Moore, M.N. (1985); Moore, M.N. (1990); Tsangaris et al., 2010; Ben Ameur, 2015 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

Njësitë kryesore për testin e dakordësuar toksikologjik sipas TP18 të IMAP, janë: Minutat (e ruajtjes) – Stabiliteti i membranës lisozomale 
(LMS); 
nmol/min mg proteinë te fletëzat (dykapakorët) për analizën e acetilkolineterazës (AChE);  
Numri i rasteve, % në hemocite për analizën e mikronukleusit. 
Raporti i kërkimit të përbashkët nga ICES. Nr.315. Monitorimi i integruar i kimikateve dhe efekteve të tyre në mjedisin detar.  
I.M. Davies dhe D. VethaakEds., nëntor 2012; Martínez-Gómez, C., 2017; Regoli et Giuliani, 2014. 

 

7.4.  
Treguesi i përbashkët 19: Shtrirja e origjinës së 
ndodhisë (sipas rastit) të ngjarjeve të ndotjes 
akute (p.sh., rrëshqitjet nga produktet e naftës 
dhe substancat e rrezikshme) dhe ndikimi i tyre 
në biotën e prekur nga kjo ndotje 

Konventa e Barcelonës dhe Protokolli i saj për 
Parandalimin dhe Rastet e Emergjencës në Detin Mesdhe, 
është një prej kuadrove kryesorë që ka ngritur 
koordinimin ndërmjet vendeve të Mesdheut në përpjekjet 
dhe përgjigjen e tyre të përbashkët ndaj ngjarjeve të 
ndotjes akute. Por, ato gjithashtu kërkojnë që vendet të 
përgatisin dhe të zhvillojnë sistemet e tyre kombëtare për 
t’iu përgjigjur incidenteve të ndotjes nga nafta dhe 
substancat e rrezikshme dhe të dëmshme (HNS), duke 
përfshirë caktimin e një autoriteti kombëtar, të një pike 
kombëtare kontakti në nivel operacional dhe një plan 
kombëtar kontigjence. Kjo organizohet përmes 

IMO/REMPEC në bashkëpunim të ngushtë me UNEP/MAP. 
Kjo është gjithashtu në pajtim me disa konventa 
ndërkombëtare që kanë trajtuar problemet e ndotjes 
akute nga nafta dhe substancat e tjera të rrezikshme. 
Konventa Ndërkombëtare mbi Gatishmërinë, Përgjigjen 
dhe Bashkëpunimin në Rastet e Ndotjes nga Nafta 1990 
(OPRC 90) është instrumenti ndërkombëtar që ofron 
kuadrin e projektuar për të lehtësuar si bashkëpunimin 
ndërkombëtar dhe asistencën reciproke në përgatitjen 
dhe përgjigjen ndaj incidenteve madhore të ndotjes nga 
nafta. Ajo parashikon masat e gatishmërisë që duhet të 
ndërmerren, me qëllim që të garantohet një përgjigje 
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efikase dhe e menjëhershme për të minimizuar pasojat 
negative të incidenteve të ndotjes të cilat përfshijnë naftën 
dhe substancat e rrezikshme dhe të dëmshme (HNS). 

Pavarësisht se këto aksidente në Shqipëri duhet të hetohen 
dhe të monitorohen nga strukturat kompetente, duhet të 
ndërmerren hapa të mëtejshëm institucionalë, me qëllim 
që të respektohen plotësisht kërkesat e të dhënave të 
protokolleve të lartpërmendura dhe drejt raportimit për 
TP19 të IMAP.  

7.4.1.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit dhe e zonave të 
monitorimit 

Qëllimi hapësinor për monitorimin e këtij treguesi 
korrespondon me të gjitha zonat rajonale dhe nënrajonale, 
në afërsi të porteve të anijeve dhe impianteve petrokimike 
dhe ujërave të thella që janë nën përgjegjësinë e vendit. Për 
rrjedhojë, zonat e monitorimit mund të përfshijnë Portin e 
Shëngjinit, Portin e Durrësit, Porto Romanon, Zonën e 
Sodës në Gjirin e Vlorës (Petrolifera), Portin e Vlorës, si edhe 
Portin e Sarandës. 

7.4.2.  
Përzgjedhja e parametrave  

Seanca e përbashkët e Takimit të Pikave të Kontaktit të 
MEDPOL dhe REMPEC (1996) ra dakord që të raportohen 
derdhjet mbi 50 metër kub në Detin Mesdhe. Më tej, sipas 
BCRS-së (Sistemit të Raportimit të Konventës së 
Barcelonës) duhet të raportohen parametrat e 
mëposhtëm: 

 vendi i aksidentit (gjerësia dhe gjatësia gjeografike ose 
vendndodhja më e afërt me bregun); 

 lloji i aksidentit (defekt me transportin e ngarkesave, 
kontakt, përplasje, avari e motorit, zjarr/shpërthim, 
kontakt me tokën, fundosje/korrozion, defekt strukturor 
në pjesën e skafit, avari e makinerive, të tjera); 

 numri IMO i mjetit lundrues ose emri i mjetit lundrues; 

 flamuri i mjetit lundrues; 

 nëse ka pasur çlirim produkti apo jo. nëse po, duhet të 
specifikohet lloji i produktit të çliruar (naftë/substanca të 
rrezikshme dhe të dëmshme); dhe 

 nëse është marrë ndonjë veprim apo jo. Nëse po, duhet 
të specifikohen veprimet e marra. 

Për sa kohë që të gjitha mjetet e lundrimit që hyjnë në ujërat 
detarë të Republikës së Shqipërisë duhet të regjistrohen, 
informacioni (parametrat) i kërkuar duhet të përfshihet te 
formularët. Ne sugjerojmë që edhe në rastet e sasive më të 
vogla të derdhjes së naftës (më pak se 50 metër kub), mund 
të mbahen të dhëna, me qëllim që t’u mundësohet 
strukturave specifike që t’i përballojnë këto situata.  

7.4.3.  
Shpeshtësia e kampionimit 

Duke qenë se incidentet e ndotjes me naftë dhe HNS 
ndodhin papritur (si pasojë e fatkeqësive në det) ose janë të 
rastësishme (shkarkimet e paligjshme sipas MARPOL), 
monitorimi i ndotjes do të vijojë të raportohet “në kohë 
reale”, kur incidentet e ndotjes ndodhin në të vërtetë ose 
kur zbulohen. 

7.4.4.  
Marrja e kampionit në terren dhe në laborator, 
përpunimi i kampionit, matjet dhe raportimi 

Në rastin e ngjarjeve të ndotjes akute me naftë ose HNS, 
treguesi (derdhjet e raportuara për mbi 50 metër kub) do 
të merret nga informacioni i ngjarjeve të ndotjes me naftë 
dhe HNS të regjistruara dhe të dorëzuara çdo vit pranë 
REPMPEC në Detin Mesdhe. 

Krahas monitorimit të ndodhive të ngjarjeve të ndotjes 
kundrejt objektivit, rekomandohet që të kryhet një analizë 
tendence me qëllim që të matet performanca kundrejt 
objektivit, duke përllogaritur rritjen në % ose zbritjen në % 
të ndodhive në një vit. Siç u përmend më herët, njësitë 
treguese janë metrat kub të substancave të derdhura (dhe 
parametrat shtesë përkatësisht, shihni më lart). 

Përpunimi i të dhënave kërkon shpeshtësinë e ndodhisë 
dhe analizën statistikore sasiore. Baza për agregimin do të 
ishte “qasja hierarkizuese” (nested approach) mbi 
shkallën gjeografike të zonës detare kombëtare. Analiza e 
tendencës duhet të përllogarisë evolucionin e incidenteve 
të naftës dhe HNS-së përgjatë një periudhe kohore. Një 
përmbledhje e qasjes monitoruese për TP19 jepet në 
fletën informative të IMAP, UNEP/MED WG.463/6 (Tabela 
7.5).  

 

 



  

96 

Tabela 7.5. Metodologjitë për TP19 sipas UNEP/MED WG.463/6 (2019) 

TP19 Qëllimi/arsyetimi 

Marrja e 
kampionit 

(nuk zbatohet) 

Përpunimi i 
kampionit 

(nuk zbatohet) 

Matjet 

Monitorimi dhe raportimi aktual realizohen nga autoritetet kombëtare në rast të derdhjes së naftës apo të substancave të tjera të 
rrezikshme kimike në mjedisin detar. Ekzistojnë disa protokolle specifike dhe të dakordësuara në nivel ndërkombëtar për t’i adresuar hapat 
lidhur me raportimin mbi këto trysni. Imazhet pamore dhe satelitore janë dy praktikat aktuale për të kryer vlerësimet e sasive të naftës që 
hyjnë në mjedisin detar (p.sh., tonë/vit) 

ITOPF. “Vëzhgimi i derdhjeve të naftës në det nga ajri”, Buletini informativ teknik 1.  
ITOPF. “Dallimi i naftës në vijat bregdetare”, Buletini informativ teknik 6.  
ITOPF. “Fati i derdhjeve të naftës në det”, Buletini informativ teknik 2.  
ITOPF. “Përgjigja ndaj incidenteve me lëndë kimike në det”, Buletini informativ teknik 17.  
IPIECA/IMO/IOGP/CEDRE. “Vëzhgimi i derdhjeve të naftës nga ajri”  
GESAMP (2007)  
UNEP/IG.74/5, UNEP/MAP, 1987 
UNEP/IG.74/5, UNEP/MAP, 1987 
MEPC/Circ.318 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

Raportimi kërkohet sipas standardeve të vendosura dhe kërkesave të përcaktuara përmes REMPEC dhe Palëve Kontraktuese. 
Udhëzimet për Bashkëpunim në Luftën kundër Ndotjes së Detit Mesdhe nga Nafta (UNEP/IG.74/5, UNEP/MAP, 1987), i rekomanduan 
Palëve Kontraktuese në Konventën e Barcelonës që të raportojnë pranë REMPEC të gjitha derdhjet ose shkarkimet e naftës, të cilat i kalojnë 
100 metër kub. 
Për të qenë në rakordim me formatet e rishikuara të raportimit për një sistem raportimi të detyrueshëm sipas MARPOL (formati hyrës “me 
një linjë”) i miratuar nga IMO në vitin 1996 (shihni MEPC/Circ.318), Seanca e përbashkët e Takimit të Pikave të Kontaktit të MEDPOL dhe 
REMPEC, e cila u mbajt në Attard, Maltë më 17 qershor 2015, diskutoi pragun e përshtatshëm dhe doli në konkluzionin se duhet të 
raportohen derdhjet prej 50 metër kub, ndërsa vendet gjithashtu mund të zgjedhin të raportojnë edhe derdhjet në sasi më të vogla. 

7.5.  
Treguesi i përbashkët 20: Nivelet aktuale të ndotësve që janë dalluar dhe numri i ndotësve që kanë 
tejkaluar nivelet maksimale rregullatore në “frutat” e detit të konsumuara zakonisht 

7.5.1.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit dhe e zonave të 
monitorimit 

Udhëzimet e IMAP specifikojnë se zonat e monitorimit 
duhet të lokalizohen me anë të qasjes së bazuar në rrezik. 
Për shembull, për të mbuluar veprimtaritë që lidhen me 
peshkimin dhe akuakulturën. Qasja duhet të përzgjidhet 
kryesisht në zonat e peshkimit ose në zonat bregdetare të 
akuakulturës përmes monitorimit të mjedisit (në pajtim me 
TP17), në bord të flotave të peshkimit (në pajtim me OE3) 
ose kampionimit brenda kuadrit të inspektimeve të 
rregullta nga autoritetet kombëtare. Kjo e fundit ekziston 
tashmë në Shqipëri (Tabela 7.6). Megjithatë, koordinimi 
mes Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) 

dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) duhet të 
forcohet më tej, me qëllim që të përcaktohen stacionet më 
të përshtatshme TP20, për të mundësuar monitorimin e 
nivelit të ndotësve në speciet e peshqve të egër (kryesisht), 
e ndërlidhur kjo me stacionet TP17 dhe TP18, si edhe me 
monitorimin e OE3.  

Si pjesë e programit të parë të integruar të monitorimit, 
stacionet e përzgjedhura për inspektimet veterinare në 
zonën detare do të përdoren për monitorimin e TP20 
(Tabela 7.6 dhe figurat 7.3 dhe 7.4), duke mundësuar një 
raportim fillestar për TP20. Në vijim të rezultateve të ciklit të 
parë të monitorimit të integruar, do të propozohen 
ndryshime, në përputhje me sa më sipër, për ta adresuar 
më mirë integrimin e nevojshëm. 
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Tabela 7.6. Stacionet e përzgjedhura të monitorimit, me rëndësi për përpjekjet e monitorimit që lidhen me TP20 të IMAP 

Zona Stacionet e monitorimit Gjatësia gjeografike Gjerësia gjeografike Niveli maksimal 

Adriatik 

Velipojë 19.39626 41.85204 
Rregullorja (KE) nr. 1881/2006; 
Rregullorja (KE) nr. 853/2004; 

Shëngjin 19.54631 41.82439 
Rregullorja (KE) nr. 1881/2006; 
Rregullorja (KE) nr. 853/2004; 

Kepi i Rodonit 19.505167 41.579217 
Rregullorja (KE) nr. 1881/2006; 
Rregullorja (KE) nr. 853/2004; 

Kepi i Rodonit 19.4992 41.57855 
Rregullorja (KE) nr. 1881/2006; 
Rregullorja (KE) nr. 853/2004; 

Jon  

Gjiri i Butrintit 19.989344 39.723875 
Rregullorja (KE) nr. 1881/2006; 
Rregullorja (KE) nr. 853/2004; 

Gjiri i Butrintit 19.992344 39.723889 
Rregullorja (KE) nr. 1881/2006; 
Rregullorja (KE) nr. 853/2004; 

Gjiri i Butrintit 19.990008 39.725247 
Rregullorja (KE) nr. 1881/2006; 
Rregullorja (KE) nr. 853/2004; 

Gjiri i Butrintit 19.992956 39.725269 
Rregullorja (KE) nr. 1881/2006; 
Rregullorja (KE) nr. 853/2004; 

 

7.5.2.  
Përzgjedhja e parametrave  

Brenda specieve të synuara për konsum të peshkut dhe të 
gocës së detit, duhet të raportohen parametrat vijues: 

 Numri i ndotësve të rregulluar të zbuluar* në speciet 
komerciale. 

 Numri i ndotësve të rregulluar të zbuluar* që i tejkalojnë 
limitet rregullatore. 

(*referenca ndaj listës së ndotësve të rregulluar mund të 
gjendet në seksionin e mëparshëm TP17) 

Parametrat shtesë që kërkohen: identifikimi i kampionit, 
vendndodhja, data dhe biometrika. 

Nëntreguesit: kimikate të tjera përkatëse dhe ndotës të rinj 
rekomandohen të analizohen mbi bazën e vendimit të një 
vendi. 

Nëntreguesit mund të përfshihen në listë në një fazë të 
dytë. 

7.5.3.  
Shpeshtësia e kampionimit 

Nisur nga sfida për të garantuar sigurinë ushqimore dhe 
mbrojtjen e konsumatorit, së bashku me parandalimin e 

ekspozimit të qenieve njerëzore ndaj rreziqeve 
shëndetësore si pasojë e konsumit të “frutave” 
potencialisht të helmuara të detit, përcaktimi i shpeshtësisë 
së kampionimit dhe matjet vijuese për këtë komponent, 
duhet të bazohen në aspektet vijuese: 

 Qëllimi i përkohshëm lidhet shumë me besueshmërinë e 
të dhënave dhe pasigurinë e treguesit. 

 Statistikat vjetore do të ishin periudha kohore bazë e 
bashkërenduar me qasjen monitoruese të përcaktuar.  

 Rekomandohen metodologji të bazuara në rrezik për të 
përcaktuar monitorimin. 

7.5.4.  
Marrja e kampionit në terren dhe në laborator, 
përpunimi i kampionit, matjet dhe raportimi 

Në fakt, kampionimi kryhet nga Autoriteti Kombëtar i 
Ushqimit, ndërsa Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe 
Veterinarisë kryen të gjitha përpunimet në laborator dhe të 
të dhënave, bazuar në SSH EN 13805/806, 2003; SSH EN 
14084, 2003 dhe në metodën e brendshme 10-PH-001. 
Megjithatë, sipas udhëzimeve të IMAP, duhet të merren në 
konsideratë kriteret vijuese pas kryerjes së kampionimit 
dhe analizës laboratorike (Tabela 7.7). 
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Figura 7.3. Sitet e monitorimit për TP29 në pjesën e Adriatikut të zonës së monitorimit në Shqipëri 
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Figura 7.4. Sitet e monitorimit për TP20 në pjesën Joniane të zonës së monitorimit në Shqipëri 
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Tabela 7.7. Metodologjitë për TP20 sipas UNEP/MED WG.463/6 (2019) 

TP20 Qëllimi/arsyetimi 

Marrja e 
kampionit 

Marrja e kampionit të specieve të synuara të peshkut dhe të gocës së detit, mund të integrohet lehtësisht me TP17 lidhur me monitorimin e 
kampionit (p.sh. nga mjetet e dedikuara të peshkimit ose nga flotat artizanale në port). 
Duhet theksuar që në çdo rast, duhet të dihet me saktësi origjina (d.m.th. zona) e zënies së peshkut, duke përfshirë informacionet e 
detajuara nga terreni (p.sh. koordinatat).  
Nr. 6 Rev. 1 UNEP/FAO/IOC/IAEA: Udhëzimet për monitorimin e ndotësve organikë në organizmat detarë. (f. 25) 

Përpunimi i 
kampionit 

Përpunimi i kampionit i referohet diseksionit të pjesëve të përzgjedhura (p.sh., mëlçia, indi nga mishi, etj.) ose të gjithë organizmit (p.sh. 
pjesët e buta), i cili duhet të kryhet përpara përcaktimit analitik të ndotësve. 
Kampionët mund të grupohen për të marrë material të mjaftueshëm nga kampioni. Megjithatë, kjo qasje duhet të jetë konsistente me 
kalimin e kohës dhe, kësisoj, protokollet specifike për përpunimin e kampionit duhet të regjistrohen. 
Parametrat shtesë të përgjithshëm që kërkohen mund të përfshijnë: identifikimin e kampionit, vendndodhjen, datën dhe biometrikën.  
Spada, L. et al. 2014. 

Matjet 

Metale gjurmë/të rënda (TM) dhe alumini: Spektrometri, spektrometri e masës (MS) 
Përbërjet organike: Kromatografi me gaz ose likuid (GC/LC) lidhur me një sërë detektorësh, të tillë si detektori i jonizimit të flakës (FID), 
detektori për kapjen e elektroneve (ECD) ose spektrometria e masës (MS). 
Nëntreguesit: kimikate të tjera përkatëse dhe ndotës të rinj rekomandohen të analizohen mbi bazën e vendimit të një vendi, siç është rënë 
dakord në fletët informative udhëzuese të IMAP. Në Shqipëri nëntreguesit mund të monitorohen pas krijimit të një sistemi rrjeti monitorimi 
tërësisht funksional, i shoqëruar me forcimin e kapaciteteve kërkimore dhe teknike, si dhe me burimet financiare të duhura, duke garantuar 
kështu që sistemi është funksional siç duhet. 
Maulvault, A.M. et al. 2015. 
Perello, G. et al., 2015.  
Zaza, S. et al. 2015. 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

Përqindja e pranisë së ndotësve (p.sh. numri i ndotësve të rregulluar të zbuluar në speciet komerciale, numri i ndotësve të rregulluar të 
zbuluar, që i tejkalojnë limitet rregullatore (Rregullorja Evropiane BE 1881/2006). 
Sa i përket sigurimit të cilësisë analitike dhe përcaktimeve analitike, duhet të ndiqet e njëjta qasje si për TP17. 
Shënim: vlerësimi i këtij treguesi duhet të përfitojë nga njohuritë e akumuluara nga KPPM/FAO në Detin Mesdhe, si edhe nga metodologjitë 
e zhvilluara për Direktivën Kuadër të Strategjisë Detare të BE-së (Përshkruesi 9). 
Maggi, C. et al., 2014.  
Vandermeersch, G. et al. 2015. 

7.6.  
Treguesi i përbashkët 21: Përqindja e matjeve të 
përqendrimit të enterokokeve intestinale është 
brenda standardeve të përcaktuara 

7.6.1.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit dhe e zonave të 
monitorimit 

Sipas udhëzimeve të IMAP, kampionimi duhet të kryhet në 
stacione përfaqësuese në sitet e ujërave të larjes për 
qëllime rekreative, ku ndotja mikrobiologjike mund të 
kërcënojë përdorimin e tyre për qëllime rekreative. 
Aktualisht, programi i monitorimit në Shqipëri po mbulon 
102 stacione monitorimi sa i përket kontrollit të cilësisë së 
ujërave të larjes (Tabela 7.2.7). Institucioni përgjegjës për 
kampionimin dhe monitorimin është Instituti i Shëndetit 
Publik, i cili rezultatet ia raporton AKM-së, siç u përmend më 
herët, dhe përmbush kërkesat e IMAP. 
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Tabela 7.8. Kodet dhe koordinatat e 102 stacioneve të monitorimit të ujërave të larjes 

Kodi i 
stacionit 

Vendndodhja 
Gjatësia 
gjeografike 

Gjerësia 
gjeografike 

Kodi i 
stacionit 

Vendndodhja
Gjatësia 
gjeografike 

Gjerësia 
gjeografike 

AL_101 Velipoja L 019.41002⁰ V 41.85 898⁰ AL_536 Kavajë L 019.505754 V 41.219186 
AL_102 Velipoja L 019.41309⁰ V 41.86 153⁰ AL_537 Kavajë L 019.458819 V 41.097743 
AL_103 Velipoja L 019.41593⁰ V 41. 86 225⁰ AL_538 Kavajë L 019.458478 V 41.094574 
AL_104 Velipoja L 019.42399⁰ V 41.86 166⁰ AL_539 Kavajë L 019.457248 V 41.083224  
AL_105 Velipoja L 019.42742⁰ V 41.86 111⁰ AL_540 Divjakë L019.4770392 V40.9685885 
AL_106 Velipoja L 019.43798⁰ V 41.85 936⁰ AL_541 Divjakë L019.4781548 V40.9696086 
AL_107 Velipoja L 019.44502⁰ V 41.85 839⁰ AL_542 Divjakë L019.4770392 V40.9685885 
AL_201 Shëngjin L 019.59296⁰ V 41.81 133⁰ AL_543 Seman L 19.370541 V 40.760922 
AL_202 Shëngjin L 019.59858⁰ V 41.80 586⁰ AL_544 Seman L 19.374175 V 40.779548 
AL_203 Shëngjin L 019.60060⁰ V 41.79 939⁰ AL_545 Seman L019.3617764 V40.7102797 
AL_204 Shëngjin L 019.60191⁰ V 41.79 329⁰ AL_701 Vlorë L 019.47 199⁰ V 40.45 537⁰ 
AL_205 Shëngjin L 019.60261⁰ V 41.78 567⁰ AL_702 Vlorë L 019.47 668⁰ V 40.45 422⁰ 
AL_206 Tale L 019.58336 V 41.704790 AL_703 Vlorë L 019. 49 436⁰ V 40.44 537⁰ 
AL_207 Tale L019.583366 V 41.702316 AL_704 Vlorë L 019. 49 425⁰ V 40.43 413⁰ 
AL_208 Tale L019.582894 V 41.699311 AL_705 Vlorë L 019. 48 647⁰ V 40.41 997⁰ 
AL_501 Durrës L 019.42988⁰ V 41.32 036⁰ AL_706 Vlorë L 019. 47 896⁰ V 40.40 096⁰ 
AL_502 Durrës L 019.43188⁰ V 41.31 891⁰ AL_707 Vlorë L 019. 48 336⁰ V 40.38 301⁰ 
AL_503 Durrës L 019.43430⁰ V 41.31 145⁰ AL_708 Vlorë L 019. 48 229⁰ V 40.36 887⁰ 
AL_504 Durrës L 019.47005⁰ V 41.31 461⁰ AL_709 Vlorë L 019. 48 300⁰ V 40.35 573⁰ 
AL_505 Durrës L 019.47620⁰ V 41.31 301⁰ AL_710 Vlorë L 019. 48 364⁰ V 40.34 592⁰ 
AL_506 Durrës L 019.47807⁰ V 41.31 218⁰ AL_711 Dhërmi L 019,85. 137⁰ V 41.34.562⁰ 
AL_507 Durrës L 019.48100⁰ V 41.31 096⁰ AL_712 Dhërmi L 019. 63,299⁰ V 40.14.451⁰ 
AL_508 Durrës L 019.48565⁰ V 41.30 825⁰ AL_713 Dhërmi L 019.63.802⁰ V 40.14.226⁰ 
AL_509 Durrës L 019.48717⁰ V 41.30 713⁰ AL_714 Dhërmi L 019.63.977⁰ V 40.92.082⁰ 
AL_510 Durrës L 019.49006⁰ V 41.30 500⁰ AL_715 Himarë L 019.74.464⁰ V 40.10.110⁰ 
AL_511 Durrës L 019.49442⁰ V 41.30 125⁰ AL_716 Himarë L 019.75.124⁰ V 40.09.868⁰ 
AL_512 Durrës L 019.49653⁰ V 41.29 956⁰ AL_717 Himarë L 019.75.465⁰ V 40.09.410⁰ 
AL_513 Durrës L 019.50501⁰ V 41.29 060⁰ AL_718 Himarë L 019.75.460⁰ V 40.09.179⁰ 
AL_514 Durrës L 019.50603⁰ V 41.28 915⁰ AL_719 Himarë L 019.72.371⁰ V 40.10.715⁰ 
AL_515 Durrës L 019.50959⁰ V 41.28 461⁰ AL_720 Borsh L 019.84.662 V 40.04.759 
AL_516 Durrës L 019.51259⁰ V 41.27 991⁰ AL_721 Borsh L 019.85.472 V 40.04.410 
AL_517 Durrës L 019.51362⁰ V 41.27 823⁰ AL_722 Borsh L 019.86.005 V 40.04.034 
AL_518 Durrës L 019.51662⁰ V 41.27 200⁰ AL_723 Zvërnec L 019.42.707 V 40.50.450 
AL_519 Durrës L 019.51742⁰ V 41.26 965⁰ AL_724 Zvërnec L 019.428 452 V 40.493677 
AL_520 Durrës L 019.51842⁰ V 41.26 585⁰ AL_725 Zvërnec L 019.430.877 V 40.490.544 
AL_521 Durrës L 019.51877⁰ V 41.26 406⁰ AL_726 Orikum L 019.46.274 V 40.33.109 
AL_522 Gjiri i Lalzit L 019.51059⁰ V 41.53 359⁰ AL_727 Orikum L 019.45.400 V 40.32.842 
AL_523 Gjiri i Lalzit L 019.51369⁰ V 41.50 970⁰ AL_728 Orikum L 019.42.127 V 40.32.870 
AL_524 Gjiri i Lalzit L 019.51361⁰ V 41.50 790⁰ AL_729 Dhërmi L 019.36.474 V 40.09.109 
AL_525 Kavajë L 019.51926⁰ V 41.26 021⁰ AL_730 Palasë L 019.58.180 V 40.17.100 
AL_526 Kavajë L 019.51941⁰ V 41.25 677⁰ AL_731 Palasë L 019.58.750 V 40.16.586 
AL_527 Kavajë L 019.51881⁰ V 41.24 890⁰ AL_801 Sarandë L 019.99.520 V 39.87.000 
AL_528 Kavajë L 019.51738⁰ V 41.24 401⁰ AL_802 Sarandë L 020.00.222 V 39.86.851 
AL_529 Kavajë L 019.51659⁰ V 41.24 150⁰ AL_803 Sarandë L 020.00.406 V 39.87.262 
AL_530 Kavajë L 019.51570⁰ V 41.23 864⁰ AL_804 Sarandë L 020.01.262 V 39.87.294 
AL_531 Kavajë L 019.51373⁰ V 41.23 299⁰ AL_805 Sarandë L 020.01.379 V 39.86.881 
AL_532 Kavajë L 019.51223⁰ V 41.22 995⁰ AL_806 Sarandë L 020.02.044 V 39.85.037 
AL_533 Kavajë L 019.51093⁰ V 41.22 676⁰ AL_807 Ksamil L 019.99.839 V 39.77.317 
AL_534 Kavajë L 019.50936⁰ V 41.22 443⁰ AL_808 Ksamil L 019.99.841 V 39.77.123 
AL_535 Kavajë L 019.50 456 V 41.22.019 AL_809 Ksamil L 019.99.799 V 39.76.766 
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Përzgjedhja e parametrave  

Përzgjedhja e parametrave është gjithashtu në pajtim me 
Vendimin e UNEP/MAP IG.20/9, 2012 dhe 2006/7/KE. 
Parametrat nën monitorim janë: 

 Përqindja e matjeve të përqendrimit të enterokokeve 
intestinale është brenda standardeve të përcaktuara. 

 Përqendrimi (CFU) i enterokokeve intestinale në kampion 
(normalizuar në 100 mL) dhe përllogaritja e percentileve 
95 dhe 90 të shpërndarjes probabilitare normale 
logaritmike, në çdo sit të caktuar, duhet t’i klasifikojnë 
ujërat e larjes sipas standardeve aktuale metodologjike 
dhe sipas kritereve të vlerësimit.  

7.6.2.  
Shpeshtësia e kampionimit 

Sipas shtojcës IV (Direktiva e BE-së 2006/7/KE), udhëzimi 
për qëllimin e përkohshëm për çdo sit është si më poshtë 
vijon: 

 Një kampion duhet të merret menjëherë përpara nisjes së 
çdo sezoni të larjes në det. Duke marrë në konsideratë 
këtë kampion shtesë dhe në bazë të paragrafit 2 (më 
poshtë), nuk duhet të merren dhe të analizohen më pak 
se katër kampionë për çdo sezon larjeje në det. 

 Megjithatë, duhet të merren dhe të analizohen vetëm tre 
kampionë për çdo sezon të larjes në det, në rastin e 
ujërave të larjes që: 

 kanë një sezon të larjes në det i cili nuk i kalon tetë 
javë; ose 

 ndodhen në një rajon që është objekt i kufizimeve të 
veçanta gjeografike. 

 Datat e kampionimit duhet të shpërndahen përgjatë të 
gjithë sezonit të larjes në det, ku intervalet ndërmjet 
datave të kampionimit nuk e kalojnë asnjëherë një 
muaj. 

 Në rast të një ndotjeje afatshkurtër, do të merret një 
kampion shtesë për të konfirmuar që incidenti ka 
mbaruar. Ky kampion nuk do të jetë pjesë e tërësisë së të 
dhënave për cilësinë e ujërave të larjes. Nëse lind nevoja, 
për të zëvendësuar një kampion të anashkaluar, do të 
merret një kampion shtesë, shtatë ditë pas mbarimit të 
ndotjes afatshkurtër. 

Kërkesat e lartpërmendura përmbushen për këtë 
komponent, pasi shpeshtësia e kampionimit është nëntë 
herë në vit (çdo 2 javë, në periudhën maj-shtator). 
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7.6.3.  
Marrja e kampionit në terren dhe në laborator, 
përpunimi i kampionit, matjet dhe raportimi 

Tabela 7.9 më poshtë përmbledh metodologjitë e 
kampionimit, matjet dhe përpunimin e të dhënave për TP21.  

Tabela 7.9. Metodologjitë për TP21 sipas UNEP/MED WG.463/6 (2019) 

TP21 Qëllimi/arsyetimi 

Marrja e 
kampionit 

Marrja e kampionit në stacionet e përzgjedhura të monitorimit do të bëhet në pajtim me ISO 5667-1, ISO 5667-2 dhe shtojcën V të Direktivës 
2006/7/KE.  
UNEP/MAP MED POL, 2010. Vlerësimi i gjendjes së ndotjes mikrobiale në Detin Mesdhe. Raportet teknike të MAP me numër serie 170 
(Ndryshuar). 
Direktiva 2006/7/KE 

Përpunimi i 
kampionit 

Konservimi, përdorimi dhe dorëzimi i kampionëve të ujit në laborator bëhet në pajtim me ISO 5667-3 dhe shtojcën V të Direktivës 
2006/7/KE. 
Kampionët e ujit duhet të mbrohen në të gjitha fazat e transportit nga ekspozimi ndaj dritës, sidomos ndaj dritës direkte të diellit. 
Koha ndërmjet kampionimit dhe analizimit duhet të mbahet sa më e shkurtër të jetë e mundur. Rekomandohet që kampionët të analizohen 
në të njëjtën ditë pune. Nëse kjo është e pamundur për arsye praktike, atëherë kampionët duhet të përpunohen brenda jo më shumë se 24 
orëve. Ndërkohë, ata duhet të ruhen në errësirë dhe në temperaturë prej 4°C ± 3°C.  

Matjet Zbulimi dhe numërimi i enterokokeve intestinale do të bëhet me anë të metodës së filtrimit të membranës (ISO 7899-2). 

Raportimi dhe 
sigurimi i cilësisë 

Klasifikimi dhe statusi i cilësisë së ujërave të larjes bazohet në percentilet 90 dhe 95 të funksionit të dendësisë probabilitare normale log10 të 
tërësisë së të dhënave CFU, të matura në një vendndodhje të vetme sipas protokolleve dhe standardeve të përcaktuara të monitorimit dhe 
vlerësimit.  
Ka një metodologji të propozuar nga Direktiva 2006/7/KE, si edhe nga UNEP(DEPI)/MED IG 20/8. 
WHO, 2003. Udhëzimet për mjedise ujore zbavitëse të sigurta. VËLLIMI 1: Ujërat bregdetare dhe të ëmbla. Biblioteka e OBSH-së. ISBN 92 4 
154580. Organizata Botërore e Shëndetësisë, 2003. 
Direktiva 2006/7/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e datës 15 shkurt 2006, "Për menaxhimin e cilësisë së ujërave të larjes dhe 
shfuqizimin e Direktivës 76/160/KEE”. 
Përqendrimi i enterokokeve intestinale (CFU/100 ml). 
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8.  
MBETJET DETARE (OE10) 

Mbetjet detare (ML) përkufizohen si çdo material i ngurtë, i 
qëndrueshëm, i prodhuar ose i transformuar që hidhet, 
braktiset ose humb në det apo përgjatë bregut. Ato 
përbëjnë një rrezik madhor për ekosistemet detare në Detin 
Mesdhe për shkak të ndikimeve që ato kanë në mjedis, 
ekonomi, siguri, shëndet dhe kulturë.  

Problemi i mbetjeve detare po merr vëmendje të madhe 
me shpejtësi, sidomos në Adriatik ku sasitë e gjetura 
përgjatë të gjitha plazheve të Adriatikut janë të 
konsiderueshme dhe vijojnë të rriten. 

Megjithatë, rajoni i Adriatikut po përballet me një hendek të 
madh kur bëhet fjalë për analizën e mbetjeve detare. Kjo 
çon në mungesë të masave të përshtatshme zbutëse, të 
cilat kanë për qëllim ta reduktojnë këtë ndotje të dukshme 
në çdo vend të rajonit. 

Aktualisht në Shqipëri nuk ka një monitorim të vazhduar të 
mbetjeve detare. Shumica e informacionit rreth kësaj 
çështjeje vjen nga projekte të ndryshme, ku ndër më të 
rëndësishmet janë: 

 DEFISHGEAR; 

 MEDITS Studimi i llojeve fundore përmes tratave të 
koçës në Detin Mesdhe); 

 WELCOME . 

Sidoqoftë, është me rëndësi të theksohet se pavarësisht që 
të dhënat janë mbledhur përgjatë projekteve të ndryshme, 
shumica e tyre janë në pajtim me kërkesat e IMAP. 

8.1.  
Treguesit e përbashkët 

Në pajtim me Programin e Integruar të Monitorimit dhe 
Vlerësimit për Detin dhe Bregdetin e Mesdheut, dhe kriteret 
përkatëse të vlerësimit (Vendimi IG.22/7), monitorimi i 
mbetjeve detare nga IMAP bazohet në Planin Rajonal për 
menaxhimin e Mbetjeve Detare (Vendimi IG. 20/10, MLRP) 
dhe në treguesit e përbashkët dhe kandidatë të rënë 
dakord (Tabela 8.1). 

8.2.  
Mbetjet detare në plazh (TP22) 

Vija bregdetare shqiptare ka një gjatësi totale prej rreth 380 
km, nga e cila rreth 70% janë plazhe ranore. 

Duke pasur parasysh ndërveprimet tokë-det, depozitimet e 
mbetjeve në plazhe janë një tregues i mirë mbi ndotjen e 
përgjithshme me mbetje detare. Gjatë kryerjes së 
studimeve për mbetjet detare në plazhe, është e 
rëndësishme që jo vetëm të identifikohet sasia dhe lloji i 
mbetjeve të gjetura në plazh, por edhe shkalla e depozitimit 
të mbetjeve dhe tendencat në ndotjen nga mbetjet. Andaj, 
vlerësimi i shkallës së akumulimit dhe ngarkesës, së bashku 
me heqjet fillestare dhe vijuese të mbetjeve, duhet të 
përsëriten rregullisht në të njëjtën gjatësi të plazhit. 

Gjithashtu, duke qenë se sasitë e mbetjeve në bregdet 
mund të vlerësohen relativisht me lehtësi përgjatë 
studimeve të kryera nga joshkencëtarë me anë të pajisjeve 
jo të sofistikuara, mund të arrihet në konkluzionin se 
studimet e plazheve janë një mënyrë ekonomike e përftimit 
të sasive të mëdha të informacionit. 

8.2.1.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit dhe e zonave të 
monitorimit 

Sitet e kampionimit përzgjidhen duke marrë në konsideratë 
kriteret e mëposhtme. Plazhet e përzgjedhura duhet të 
jenë: 

 Në afërsi të porteve ose limaneve; 

 Në afërsi të grykëderdhjeve lumore; 

 Në afërsi të zonave urbane bregdetare; 

 Në afërsi të destinacioneve turistike; 

 Në zona relativisht të largëta; 

 Në plazhe, aty ku nuk ka ndonjë veprimtari të rregullt 
pastrimi. 
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Tabela 8.1. Treguesit e përbashkët për OE10 

Treguesi i përbashkët 22:  
Tendencat në sasinë e mbetjeve të nxjerra në breg dhe/ose të depozituara në vijat bregdetare 

Përkufizimi i GES 
Numri/sasia e artikujve të mbetjeve detare në vijën bregdetare nuk ka ndikime negative në shëndetin e njeriut, 
jetën detare dhe shërbimet e ekosistemit  

Objektivi operacional 
Ndikimi që lidhet me karakteristikat dhe sasitë e mbetjeve detare në mjedisin detar dhe mjedisin bregdetar është 
minimizuar. 

Synimet e GES Tendencë në rënie e numrit/sasisë së mbetjeve detare (artikujve) të depozituar në bregdet 
 

Treguesi i përbashkët 23:  
Tendencat në sasinë e mbetjeve në kolonën ujore, duke përfshirë mikroplastikat, dhe në shtratin e detit 

Përkufizimi i GES 
Numri/sasia e artikujve të mbetjeve detare në vijën bregdetare nuk ka ndikime negative në shëndetin e njeriut, 
jetën detare dhe shërbimet e ekosistemit  

Objektivi operacional 
Ndikimi që lidhet me karakteristikat dhe sasitë e mbetjeve detare në mjedisin detar dhe mjedisin bregdetar është 
minimizuar. 

Synimet e GES Tendencë në rënie e numrit/sasisë së mbetjeve detare (artikujve) të depozituar në bregdet 
 

Treguesi kandidat 24:  
Tendencat në sasinë e mbetjeve të gëlltitura nga organizmat detarë apo që kanë ngecur në mbetje, duke u fokusuar 
te gjitarët, zogjtë e detit dhe breshkat e detit 

Përkufizimi i GES 
Tendencat në sasinë e mbetjeve të gëlltitura nga organizmat detarë apo që kanë ngecur në mbetje, veçanërisht 
gjitarët, zogjtë dhe breshkat e detit  

Objektivi operacional Ndikimet e mbetjeve në jetën detare kontrollohen në shkallën më maksimale të mundshme (10.2) 

Synimet e GES  Tendencë në rënie në rastet e ngecies dhe/ose tendencë në rënie në përmbajtjen e stomakut të specieve sentinel 

 
Për më tepër, plazhet e përzgjedhura duhet: 

 Të kenë një gjatësi minimale prej 100 m; 

 Të karakterizohen nga një pjerrësi e ulët deri në 
mesatare (~1.5-4.5º), e cila pengon zonat e ulëta shumë 
të cekëta baticore të cilat mund të jenë me gjatësi prej 
disa kilometrash; 

 Të kenë qasje të qartë në det (pra, që nuk pengohen nga 
valëthyeset ose bankinat) në mënyrë të atillë që mbetjet 
detare të mos fshihen nga strukturat antropogjenike; 

 Të jenë të aksesueshëm nga ekipet e studimit përgjatë 
të gjithë vitit; 

 Preferohet që të mos jenë objekt i veprimtarive të 
pastrimit. Në rast se ato janë objekt i veprimtarive të 
mbledhjes së mbetjeve, duhet të dihet koha kur kryhen 
këto pastrime në plazh të cilat nuk kanë lidhje me 
studimin, me qëllim që të përcaktohen normat e 
flukseve të mbetjeve (sasia e akumulimit të mbetjeve 
për njësi kohe). 

 Që të mos përbëjnë rrezik për speciet e rrezikuara ose të 
mbrojtura, të tilla si breshkat e detit, zogjtë e detit ose të 
bregdetit, gjitarët e detit ose bimësinë e ndjeshme të 
plazheve. Në shumë raste kjo do të përjashtonte zonat 
e mbrojtura, por kjo mund të variojë në varësi të 
marrëveshjeve lokale të menaxhimit. 

Bazuar në kriteret e renditura më lart dhe analizimin e të 
dhënave ekzistuese të mbledhura përmes projekteve të 
ndryshme, si edhe në veprimtaritë e Agjencisë Kombëtare 
të Mjedisit në Shqipëri, plazhet e mëposhtme janë objekt i 
programit kombëtar të monitorimit të mbetjeve detare 
(Tabela 8.2 dhe figura 8.1): Plazhi i Velipojës, plazhi i 
Shëngjinit, plazhi i Tales, plazhi i Gjirit të Lalzit, plazhi i 
Durrësit dhe plazhi i Vlorës. 
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Tabela 8.2. Zonat më të gjera të monitorimit për mbetjet detare në plazhe  

Plazhi 
Koordinatat e 
fillimit 

Koordinatat e 
mbarimit 

Gjatësia (km) 

Plazhi i Velipojës 
41.85350 
19.39582 

41.85903 
19.44616 

5.88 

Plazhi i Shëngjinit 
41.81214 
19.59140 

41.76566 
19.59595 

5.89 

Plazhi i Tales 
41.72294 
19.58127 

41.68239 
19.57782 

4.6 

Plazhi i Gjirit të Lalzit 
41.54056 
19.50551 

41.48172 
19.50667 

6.95 

Plazhi i Durrësit 
41.36829 
19.41927 

41.21621 
19.50303 

23.7 

Plazhi i Vlorës 
40.45097 
19.48664 

40.42546 
19.49014 

3.5 
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Figura 8.1. Sitet për monitorimin e mbetjeve detare të depozituara në plazhe  

Plazh 

OE10 Mbetjet detare 
TP22 Të depozituara në plazhe 
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8.2.2.  
Shpeshtësia dhe koha e studimeve 

Studimi do të kryhet tre herë në vit sipas dinamikave 
vijuese: 
 Dimër: mes dhjetori - mes-janari; 
 Pranverë: Maj; 
 Vjeshtë: mes shtatori deri në mes tetori. 

Periudha e verës është përjashtuar nga propozimi i 
monitorimit për shkak të shfrytëzimit intensiv të plazheve, 
si edhe për faktin se plazhet janë të pastër gjatë sezonit (nga 
maji në tetor), dhe për shkak të supozimit se të dhënat e 
mbledhura gjatë verës nuk do të jenë të përshtatshme dhe 
nuk do të tregojnë gjendjen e vërtetë të mbetjeve detare.  

8.2.3.  
Metodologjia për monitorimin e mbetjeve detare në 
plazhe  
(> 0,5 cm) 

Metodologjia për monitorimin e mbetjeve detare në plazh 
bazohet në qasjet vijuese metodologjike dhe në 
dokumentet përkatëse: 

 TG10 e MSFD-së së BE-së “Udhëzime për monitorimin e 
mbetjeve detare në detet evropiane” (2013); 

 OSPAR “Udhëzues për monitorimin e mbetjeve detare 
në plazhe në zonën detare OSPAR (2010)”; 

 Dokument udhëzues i UNEP/MAP MEDPOL për 
monitorimin e objektivit ekologjik 10: Mbetjet detare 
(2016); 

 Fletët informative udhëzuese të IMAP për mbetjet 
detare: UNEP/MED WG.439/12; 

 DeFishGear Methodology for Monitoring Marine Litter 
on Beaches Macro-Debris (>2.5cm). 16 p. 

Monitorimi duhet të kryhet në një njësi specifike 
kampionimi, e përcaktuar si një seksion fiks i plazhit që 
mbulon të gjithë zonën nga niveli maksimal i baticës ne 
breg deri në pjesën e pasme të plazhit. 

Të paktën 1 seksion prej 100 m në të njëjtin plazh, 
preferohet 2 seksione, rekomandohet për qëllime 
monitorimi, sipas rastit. Nëse monitorohen dy seksione, 
është e nevojshme që të ruhet një distancë minimale prej 
50 metrash ndërmjet tyre. Për të gjitha studimet duhet të 
monitorohen të njëjtat site. Me qëllim që të identifikohet 

pika fillestare dhe fundore e çdo njësie kampionimi, mund 
të përdoren pika të përhershme reference dhe koordinatat 
të merren nga GPS. 

Përpara nisjes së çdo kampionimi, duhet të bëhet 
karakterizimi i vijës bregdetare për çdo sit prej 100 m me 
koordinata GPS të të katër këndeve të njësisë së 
kampionimit, duhet të regjistrohet emri identifikues i sitit 
dhe duhet të bëhen fotografi të mjaftueshme për të 
dokumentuar karakteristikat fizike të sitit të monitorimit. 

Kufijtë e madhësisë dhe kategoritë. Nuk ka kufij maksimalë 
të madhësisë për mbetjet e regjistruara në plazhe. Artikujt e 
mbetjeve me një kufi më të vogël se 0,5 cm në dimensionin 
më të gjatë do të monitorohen, duke garantuar përfshirjen e 
tapave, kapakëve dhe të bishtave të cigareve. Të gjithë 
artikujt që gjenden në njësinë e kampionimit duhet të hidhen 
në “Formularin e studimit të mbetjeve detare të MEDPOL”.  

Sigurimi i cilësisë dhe kontrolli i cilësisë duhet të synojë 
fillimisht edukimin e ekipeve të terrenit për të garantuar që 
mbledhja e mbetjeve dhe karakterizimi i tyre është koherent 
në të gjitha studimet. Investimi në komunikim dhe trajnimi i 
koordinatorëve dhe menaxherëve të studimeve në nivel 
vendi/rajonal dhe lokal, është jetik për integritetin e studimit. 

8.2.4.  
Metodologjia për përpunimin e të dhënave  

Analiza bazë përfshin zhvillimin e materialeve në excel, 
agregimet sipas kategorisë dhe llojit të artikujve të 
mbetjeve detare, vlerat mesatare dhe devijimin standard 
përkatës. Duke qenë se nuk ka të dhëna të disponueshme 
afatgjata për momentin, nuk ka një metodë të 
rekomanduar statistikore. Gjashtë vite monitorim 
konsiderohen si minimumi për të vlerësuar tendencat. Për 
më tepër, për momentin nuk ka një metodë statistikore të 
dakordësuar për të rekomanduar një numër minimal sitesh 
që mund të shërbejnë si përfaqësuese të një gjatësie të 
caktuar të bregdetit. Kjo varet shumë nga qëllimi i 
monitorimit, nga gjeomorfologjia e bregut dhe se sa site, të 
cilat përmbushin kriteret e përshkruara më lart, janë të 
disponueshme. Përfaqësueshmëria e siteve të studimit 
duhet të vlerësohet në studime pilot, ku fillimisht do të 
vëzhgohet një numër i madh plazhesh. Për rrjedhojë, 
përzgjedhja e plazheve përfaqësuese nga këto site duhet të 
bëhet mbi bazën e një analize statistikore. 
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Produkti i pritshëm i vlerësimit përfshin informacione për: 

 Sasinë e mbetjeve detare në plazhe me informacione të 
detajuara mbi dendësinë (artikuj/100 m transekt dhe 
artikuj/m2), llojet e ndryshme të materialeve dhe/ose të 
përdorimit;  

 Shpërndarjen e përkohshme dhe në hapësirë;  

 Burimet e identifikuara;  

 Listën e artikujve më të shpeshtë që gjenden në nivel 
rajonal dhe kombëtar. 

8.3.  
Mbetjet detare në shtratin e detit (TP23) 

Zona e studimit për mbetjet detare në shtratin e detit është 
e gjithë zona detare e Shqipërisë. Duke pasur parasysh 
sipërfaqen e madhe të zonës, si edhe kohën dhe burimet që 
nevojiten për studimin, rekomandohet që monitorimi i 
mbetjeve detare në shtratin e detit të kryhet bashkërisht 
dhe në të njëjtat vendndodhje si studimi MEDITS për stokun 
e peshkut demersal në Shqipëri (shihni kapitullin 3 (OE3)), 
pasi ato po kryhen rregullisht në çdo vit që prej vitit 2010. 
Në këtë mënyrë do të garantohej qëndrueshmëria dhe 
qasja racionale drejt shfrytëzimit të burimeve. 

Studimi MEDITS përdor një skemë kampionimi të 
shtresëzuar në thellësi duke përzgjedhur sitet e përdorimit 
të tratave të koçës (të njëjtat pozicione çdo vit) brenda 
secilës shtresë. Shtresat e kampionimit janë zonat me 
thellësi: 20‐50, 50‐100, 100‐200, 200‐500 dhe 500‐800 m.  

8.3.1.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit në shtratin e 
detit 

Sitet e kampionimit në shtratin e detit duhet të përzgjidhen 
për të garantuar se ato:  

 Janë zona me nënshtresë uniforme (preferohet shtrat 
ranor/lymor);  

 Marrin në konsideratë zona që mund të akumulojnë 
mbetje; 

 Shmangin zonat e rrezikut (prani municionesh), zonat e 
ndjeshme ose të mbrojtura; 

 Nuk ushtrojnë ndikim tek asnjë prej specieve të 
rrezikuara ose të mbrojtura.  

Ato duhet të shtresëzohen sipas burimeve (urbane, rurale, 
afër prurjeve lumore) dhe zonave të prekura në det të hapur 
(rryma madhore, kurse anijesh, zona peshkimi, etj.). 
Mbështetur në sa më sipër, vendndodhjet për monitorimin 
e mbetjeve detare në shtratin e detit janë vendndodhjet që 
janë monitoruar për qëllime të monitorimit të burimeve 
demersale të popullatave të peshkut (në kuadër të studimit 
MEDITS). 

Sitet e monitorimit jepen në figurën 8.2 dhe në tabelën 8.3, 
mbështetur në numrin e kalatave dhe thellësive të 
paraqitura në studimin MEDITIS. Numrat që shfaqen janë të 
njëjtë si për shtresat dhe kalatat e realizuara në Shqipëri, 
por pozicioni i tyre propozohet vetëm lidhur me thellësinë 
dhe rëndësinë e monitorimit në drejtim të plazheve më të 
shpeshta.  
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Figura 8.2. Kalatat MEDITS në Shqipëri, të cilat janë përdorur për monitorimin e mbetjeve detare të depozituara në shtratin e detit 

Pikënisja 

OE10 Mbetjet detare 
TP23 Të depozituara në shtratin e detit 

Transekti 
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Tabela 8.3. Koordinatat gjeografike të siteve për monitorimin e mbetjeve detare të depozituara në shtratin e detit në Shqipëri (studimi MEDITS)  
(SP – pozicioni fillestar, EP – pozicioni fundor) 

KALATA_N 
Gjerësia gjeografike 
e SP 

Gjatësia gjeografike 
e SP 

Thellësia (m) 
e SP 

Gjerësia gjeografike 
e EP 

Gjatësia gjeografike 
e EP 

Thellësia (m) 
e EP 

17 40.71317 19.156 112 40.68767 19.15617 117 

2 41.0905 19.415333 14 41.11667 19.41317 14 

1 41.562 19.397667 28 41.5375 19.40117 24 

4 41.555 19.281833 74 41.52833 19.27717 78 

6 41.3945 19.266833 94 41.41933 19.26817 93 

8 41.1995 19.354333 60 41.175 19.35267 61 

10 40.935 19.203667 89 40.96083 19.20433 87 

13 41.31633 19.253667 86 41.291 19.25817 84 

16 40.84083 19.162 103 40.8665 19.16283 103 

22 40.61617 19.151167 171 40.59333 19.16733 164 

23 40.461 19.210833 169 40.48583 19.20583 159 

31 40.4825 19.134167 300 40.43317 19.14033 301 

41 41.07283 19.262833 77 41.09767 19.26267 78 

163 40.7665 19.256333 70 40.74083 19.25267 69 

169 40.46333 19.0785 507 40.50233 19.04533 544 

 

8.3.2.  
Shpeshtësia dhe koha e studimeve 

Studimet kryhen një herë ose dy herë në vit, gjatë periudhës 
maj – korrik, në varësi të burimeve të disponueshme, gjatë 
së njëjtës periudhë për çdo vit. 

Koha e studimeve është e caktuar në: 
 30 minuta secila për thellësi më pak se 200 m; dhe  
 60 minuta për thellësi më të mëdha se 200 m.  

Në rast se gjatë operacioneve të peshkimit, kalata duhet të 
ndalojë përpara përfundimit të kohëzgjatjes standarde, kjo 
kalatë mund të konsiderohet e vlefshme nëse të paktën 2/3 
e kohës ose e distancës është arritur me sukses. 

Informacioni hidrografik dhe mjedisor duhet gjithashtu që 
të merret në konsideratë. 

 

8.3.3.  
Metodologjia për monitorimin e mbetjeve detare në 
shtratin e detit në Shelfin Kontinental (20-800 m). 

Metoda e peshkimit përmes tratave të koçës konsiderohet 
si më e përshtatshmja për vlerësimin dhe monitorimin në 
shkallë të gjerë të papastërtive bentike. Megjithatë, ka disa 
kufizime kampionimi në zonat shkëmbore dhe në 
sedimentet e buta, dhe metoda mund t’i nënvlerësojë 
sasitë e papastërtive të pranishme. Ashtu siç theksohet në 
raportin e vitit 2013 të Nëngrupit Teknik të MSFD-së për 
Mbetjet Detare, studimet ndërkombëtare përmes tratave të 
koçës, të tilla si studimi MEDITS në Detin Mesdhe, ofrojnë 
mjetet më të përshtatshme për një vlerësim dhe monitorim 
në shkallë të gjerë të papastërtive në shtratin e detit. Në 
studimin MEDITS përdoret një metodologji e harmonizuar 
dhe, më konkretisht, një skemë e përbashkët kampionimi 
dhe operacioni peshkimi dhe pajisjesh (rrjetë GOV, rrjetë 20 
mm, 30‐60 min tërheqje, duke mbuluar kështu të gjithë 
zonën e thellësisë prej 20‐800 m). Çfarë është më e 
rëndësishme, MEDITS ofron mjetet (përmes përdorimit të 
pajisjeve akustike) për monitorimin e gjeometrisë së 
shtratit fundor dhe për vlerësimin e saktë të “zonës së 
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fshirë”, një parametër ky i nevojshëm për të regjistruar 
papastërtitë për km2. 

Metodologjia e zbatuar për mbetjet detare në shtratin e 
detit bazohet te TG10 e MSFD-së së BE-së “Udhëzime për 
monitorimin e mbetjeve detare në detet evropiane” (2013), 
“MEDITS - Studimi i llojeve fundore përmes tratave të koçës 
në Detin Mesdhe, Manuali Udhëzues”, “Dokumenti 
udhëzues i UNEP/MAP MEDPOL për monitorimin e 
objektivit ekologjik 10: Mbetjet detare (2016); si edhe te 
metodologjia e “DEFISHGEAR” për monitorimin e mbetjeve 
në shtratin e detit me anë të peshkimit përmes tratave të 
koçës. 

Identifikimi i mbetjeve detare në shtratin e detit merr në 
konsideratë kategoritë vijuese:  
 Materialet prej plastike;  
 Materialet prej gome;  
 Materialet prej metali;  
 Materialet prej xhami/qeramike;  
 Materialet prej tekstili/fibre natyrore; 
 Materialet prej druri të përpunuar; 
 Të tjera, të paspecifikuara, bazuar në kategoritë sipas 

formateve të meta të dhënave të MEDPOL. 

Njësia në të cilën mbetjet do të regjistrohen do të jetë numri 
i artikujve dhe do të shprehet si numri i artikujve të 
mbetjeve për kilometër katror (artikuj mbetjesh/km2). Do të 
regjistrohet pesha totale a artikujve të mbetjeve për kalatë, 
si edhe pesha për çdo kategori kryesore të mbetjeve. 
Gjithashtu, duhet të regjistrohet pesha totale e çdo kalate, 
si edhe pesha e peshkut komercial të kapur në të. 

8.3.4.  
Metodologjia për përpunimin e të dhënave  

Gjatë analizës dhe agregimit të rezultateve mund të 
përdoren statistikat bazë. Koeficienti i variancës (d.m.th. 
devijimi standard) duhet të përfshihet në të dhënat e 
përpunuara për mbetjet detare të shtratit të detit, me 
qëllim që të lidhen shifrat e sasisë/dendësisë (p.sh. 
artikuj/km2). 
Produkti i pritshëm i vlerësimit përfshin informacione për: 

 Mbetjet detare të gjetura në shtratin e detit (nëse është 
e mundur, bëhet krahasimi me Detin Mesdhe në nivel 
baseni dhe nënbaseni);  

 Sasinë, dendësinë (artikuj/ha ose artikuj/km2), 
shpërndarjen hapësinore dhe të përkohshme, si dhe 
llojet;  

 Burimet për të targetuar masat e parandalimit dhe të 
reduktimit;  

 Hartën me informacionin ekzistues, me qëllim që, ndër 
të tjera, të vlerësohen zonat e akumulimit të mbetjeve 
detare në shtratin e detit të të gjithë Detit Mesdhe.  

8.4.  
Mbetjet detare pluskuese (TP23) 
Monitorimi i mbetjeve detare pluskuese bazohet te 
“Dokumenti udhëzues i UNEP/MAP MEDPOL për 
monitorimin e objektivit ekologjik 10: Mbetjet detare (2016), 
si dhe te metodologjia e zbatuar në projektin “DeFishGear”, 
e përgatitur mbi bazën e TG10 të MSFD-së së BE-së 
“Udhëzime për monitorimin e mbetjeve detare në detet 
evropiane” (2013)”. Për monitorimin e mbetjeve detare 
pluskuese, duhet të përdoren qasje të dedikuara për 
vëzhgimet pamore dhe mikroplastikat pluskuese. 
Megjithatë, nisur nga kapacitetet e kufizuara institucionale 
për këtë periudhë monitorimi, do të përdoren vetëm 
vëzhgimet pamore (Tabela 8.4).  

8.4.1.  
Përzgjedhja e siteve të kampionimit në sipërfaqen e 
detit dhe shpeshtësia e kampionimit  

Monitorimi i mbetjeve pluskuese me anë të vëzhgimeve 
pamore, do të zbatohet në: 

 Zonat me dendësi të ulët (p.sh. në det të hapur);  

 Zonat me dendësi të lartë (p.sh. afër porteve);  

 Zonat e tjera të përzgjedhura, p.sh., në grykëderdhje, në 
afërsi të qyteteve, në zonat lokale me lëvizje turistike 
ose tregtare; 

 Zonat nën ndikime të mundshme për shkak të rrymave 
nga zonat fqinje.  

Bazuar në ato kritere, sitet e monitorimit janë: Gjiri i 
Velipojës; Gjiri i Shëngjinit; Gjiri i Lalëzit; vija bregdetare e 
qytetit të Durrësit (nga Bishti i Pallës deri në Karpen); Gjiri i 
Vlorës; Gjiri i Himarës; Gjirin i Sarandës (Tabela 8.4, figurat 
8.3 dhe 8.4). 
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Tabela 8.4. Sitet (transektet) për monitorimin e mbetjeve detare pluskuese 

Zona Siti 
Gjerësia 
gjeografike e SP  

Gjatësia 
gjeografike e SP  

Gjerësia 
gjeografike e EP  

Gjatësia 
gjeografike e EP  

Gjatësia (km) 

Adriatik 

Gjiri i Velipojës 41.85247 19.40217 41.85716 19.44279 4.75 

Gjiri i Shëngjinit 41.80602 19.58410 41.77063 19.58606 7.29 

Gjiri i Lalzit 41.54129 19.49402 41.46486 19.49237 10.02 

Durrës 41.32531 19.41765 41.24685 19.51449 17.09 

Gjiri i Vlorës 40.49115 19.42608 40.32814 19.42253 25.07 

Jon 
Gjiri i Himarës 40.09869 19.74166 40.08950 19.74920 2.378 

Gjiri i Sarandës 39.86847 19.99045 39.83767 20.00819 6.71 

 

Figura 8.3. Sitet për monitorimin e mbetjeve detare pluskuese në zonën Joniane 

Transekti 

OE10 Mbetjet detare 
TP23 Mbetje detare pluskuese 
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Figura 8.4. Sitet për monitorimin e mbetjeve detare pluskuese në zonën e Adriatikut 

Transekti 

OE10 Mbetjet detare 
TP23 Mbetjet detare pluskuese 
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Për më tepër, të njëjtat transekte që përdoren për 
monitorimin e mbetjeve detare në shtratin e detit (në 
pajtim me studimin MEDITS) do të përdoren edhe për 
vëzhgimet pamore të mbetjeve pluskuese. Të dyja 
monitorimet duhet të sinkronizohen përgjatë të njëjtës 
periudhë kohore dhe në të njëjtat transekte (koordinatat 
jepen në tabelën 8.4). Zonat e studimit përcaktohet nga 
gjerësia dhe gjatësia e transektit. Gjerësia e transektit që do 
të përdoret është ajo prej 10 m. Megjithatë, verifikimi dhe 
gjerësia e korridorit të përzgjedhur të vëzhgimit duhet të 
jenë në mënyrë të atillë që të gjithë artikujt në atë transekt 
dhe brenda diapazonit të madhësisë së synuar të mund të 
shihen. Tabela 8.5 jep një tregues paraprak të gjerësisë së 
korridorit të vëzhgimit, me lartësi të ndryshme vëzhgimi 
dhe shpejtësie të mjetit lundrues. 

Tabela 8.5. Gjerësia e vëzhgimit nga nivele të ndryshme vëzhgimi mbi det 
për një shpejtësi anijeje prej 2 dhe 6 nyje.  

Niveli i vëzhgimit 
të vëzhguesit 

mbi det 

Gjerësia e 
vëzhgimit 

(shpejtësia e anijes 
2 nyje = 3,7 

km/orë) 

Gjerësia e vëzhgimit 
(shpejtësia e anijes 

6 nyje = 11,1 
km/orë) 

1 m 6 m  4 m 

3 m 8 m  6 m 

6 m 10 m  8 m 

10 m 15 m 10 m 
 

Gjatësia e transektit do të përcaktohet nga gjatësia dhe 
gjerësia gjeografike e pikave të fillimit dhe fundore të 
transektit, të marra me GPS. Për të gjitha studimet duhet të 
monitorohen të njëjtat zona. 

Periudha e propozuar e studimit është maj – korrik. 

8.4.2.  
Metodologjia për monitorimin e mbetjeve detare 
pluskuese  

Monitorimi i mbetjeve detare pluskuese bazohet në 
metodologjinë e ““DeFishGear” për monitorimin e 
mbetjeve detare pluskuese mbi sipërfaqen e detit – 
vëzhgim pamor. 

Vëzhgimi pamor ndërmerret nga anijet, duke garantuar 
zbulimin e artikujve të mbetjeve në diapazonin e 
madhësisë nga 0,5 cm deri në 50 cm (artikujt më të mëdhenj 

se 50 cm duhet gjithashtu që të regjistrohen), së bashku me 
gjerësinë e transektit të vëzhgimit prej 10 m dhe me një 
shpejtësi të anijes jo më të madhe se 3 nyje. Të gjithë 
artikujt e vëzhguar në zonën e studimit duhet të 
regjistrohen në “Fletën e monitorimit të mbetjeve 
pluskuese”, duke marrë në konsideratë diapazonet e 
mëposhtme të madhësisë: 

A. 0,5 cm–5 cm 
B. 5 cm–10 cm 
C. 10 cm–20 cm 
D. 20 cm–30 cm 
E. 30 cm-50 cm 
F. > 50 cm 

Njësia në të cilën mbetjet do të vlerësohen mbi sipërfaqen 
e detit do të jetë numri i artikujve dhe do të shprehet si 
numri i artikujve të mbetjeve për kilometër katror (artikuj 
mbetjesh/km2). Me qëllim që të përllogaritet zona e saktë e 
vëzhguar, duhet të regjistrohen rregullisht (çdo minutë) 
koordinatat në GPS, për të marrë një matje të saktë të 
transektit të përshkuar. 

8.4.3.  
Rezultatet e pritshme 

Nuk kërkohet asnjë mjet specifik statistikor për analizën e 
artikujve të mbetjeve detare pluskuese të vëzhguara. 
Megjithatë, nuk është e pazakontë që artikujt e mbetjeve 
detare pluskuese të shfaqen të grupuara, qoftë sepse ato 
janë hedhur së bashku ose sepse ato akumulohen në 
frontet oqeanografike. Sistemi i raportimit duhet ta ketë 
parasysh këtë gjë dhe të parashikojë një mënyrë për t’i 
raportuar këto grupe. Gjatë vlerësimit të të dhënave, duhet 
të merret në konsideratë prania e këtyre zonave të 
akumulimit. Së bashku me të dhënat për praninë e 
mbetjeve, duhet të regjistrohen një sërë meta të dhënash, 
duke përfshirë referencat gjeografike (koordinatat) dhe 
shpejtësinë e erës (m/s). Këto të dhëna shoqëruese duhet 
të lejojnë vlerësimin e të dhënave në kontekstin e saktë. 

Rezultatet e pritshme të vlerësimit duhet të përfshijnë: 

 zonat e akumulimit për artikujt e mbetjeve detare 
pluskuese; 

 sasinë, dendësinë dhe llojet e artikujve të mbetjeve 
detare pluskuese në një mënyrë më të saktë; 

 mbetjet detare të gjetura në seksione të tjera të detit. 
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8.5.  
Sasia e mbetjeve të gëlltitura nga organizmat 
detarë (Treguesi kandidat 24) 

Monitorimi i mbetjeve detare të gëlltitura nga breshkat e 
detit (Caretta caretta) duhet të kryhet sipas Protokollit për 
Monitorimin e ndërveprimeve ndërmjet mbetjeve detare 
dhe breshkave të detit (gëlltitja dhe ngecja) me synimin për 
të harmonizuar metodat e mbledhjes së të dhënave për 
monitorimin dhe vlerësimin në Mesdhe (UNEP/MED 
WG.464/6, 2019). Monitorimi nënkupton kampionimin e 
vazhdueshëm të breshkave të ngordhura të detit të gjetura 
në plazhe ose në det si pasojë e vdekshmërive aksidentale, 
të tilla si viktimat e peshkimit me linja grepash (zëniet 
rastësore) ose të përplasjeve të varkave.  

Duke marrë në konsideratë faktin se studimet e 
mëparshme rreth mbetjeve mikro dhe makro në stomakun 
e peshqve tregonin se speciet e peshkut pellagjik ishin më 
tepër të ndikuara nga gëlltitja në zonën e Detit Adriatik 
Jugor, krahasuar me ato demersale (Anastasopoulou, А. et 
al., 2018), monitorimi i mikroplastikave të gëlltitura nga 
organizmat detare në Mal të Zi është propozuar për llojet 
vijuese të peshqve: 
 Sardina pilchardus (Sardelja) 
 Boops boops (Vopa) 
 Scomber japonicus (Skumbri i kaltërt) 
 Mullus sp. (Barbuni) 

Analizat duhet të kryhen në pajtim me Protokollin e 
“DeFishGear” për mbetjet makro të gëlltitura në stomakët e 
peshqve (Anastasopoulou, A dhe Mytilineou Ch, 2015), si 
dhe me Protokollin e përfshirë në “Udhëzimet për 
monitorimin e mbetjeve detare në detet evropiane” 
(MSFD-TS, 2013). 

Sidoqoftë, për shkak të burimeve dhe kapaciteteve 
institucionale të kufizuara, kjo pjesë e monitorimit nuk do 
të kryhet në kuadër të këtyre cikleve të monitorimit. 
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9.  
KUADRI PËRKATËS LIGJOR NË KUADRIN E 
SISTEMIT TË KONVENTËS SË BARCELONËS 

Dokumentet ligjore të zhvilluara në kuadër të Konventës së Barcelonës, me rëndësi për zbatimin e sistemit kombëtar të 
monitorimit, jepen në tabelën 9.1. 

Tabela 9.1. Dokumentet e politikave brenda sistemit të Konventës së Barcelonës 

Objektivi Ekologjik  Kuadri ligjor i Konventës së Barcelonës  

Biodiversiteti OE1 

Protokolli për Zonat Veçanërisht të Mbrojtura dhe Diversitetin Biologjik në Mesdhe (Protokolli SPA/BD, 1995; Hyrë në fuqi: 1999) 
Programi Strategjik i Veprimit për Ruajtjen e Diversitetit Biologjik në Rajonin e Mesdheut (SAP BIO, 2003) 
Programi Rajonal i Punës për Zonat e Mbrojtura Bregdetare dhe Detare në Mesdhe, duke përfshirë Detin e Hapur (miratuar në vitin 
2009) 
Udhërrëfyesi për një Rrjet Koherent Gjithëpërfshirës të ZMD-ve të Mirëmenaxhuara për të arritur Objektivin Aichi 11 në Mesdhe 
(miratuar në vitin 2016) 
Planet Rajonale të Veprimit /Strategjia për ruajtjen e specieve dhe të habitateve, miratuar në kuadër të Protokollit SPA/BD: 
 Plani i Veprimit për menaxhimin e fokës murgeshë në Mesdhe (miratuar në vitin 1987) 
 Strategjia rajonale për ruajtjen e fokës murgeshë në Mesdhe (miratuar në vitin 2013; përditësuar në vitin 2019) 
 Plani i Veprimit për ruajtjen e breshkave të detit në Mesdhe (miratuar në vitin 1989, përditësimi i fundit në vitin 2019) 
 Plani i Veprimit për ruajtjen e cetaceve në Mesdhe (miratuar në vitin 1991, përditësimi i fundit në vitin 2016) 
 Plani i Veprimit për ruajtjen e specieve të shpendëve të regjistruar në shtojcën II të Protokollit SPA/BD (miratuar në vitin 2003, 

përditësimi i fundit në vitin 2017) 
 Plani i Veprimit për ruajtjen e bimësisë së detit në Detin Mesdhe (miratuar në vitin 1999, përditësimi i fundit në vitin 2019) 
 Plani i Veprimit për ruajtjen e koraligjeneve dhe të konkretimeve të tjera biologjike në Detin Mesdhe (miratuar në vitin 2008, 

përditësimi i fundit në vitin 2016) 
 Plani i Veprimit për ruajtjen e habitateve dhe të specieve të lidhura me vargmalet nënujore, shpellat nënujore dhe kanionet, 

shtretërit e ngurtë afotikë dhe fenomenet kemo-sintetikë në Detin Mesdhe (habitatet e errëta) (miratuar në vitin 2013) 
Lista e përditësuar referencë e llojeve të habitateve detare për përzgjedhjen e siteve që do të përfshihen në inventarët kombëtarë të 
siteve natyrore në Mesdhe, me interes për t’u ruajtur (2019) 
UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1. Fletët informative udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët (Biodiversiteti dhe peshkimi).  
UNEP/MED WG.467/16. Protokollet e monitorimit për treguesit e përbashkët të IMAP lidhur me biodiversitetin dhe speciet jovendase: 
 Udhëzimet për monitorimin e cetaceve në Detin Mesdhe 
 Udhëzimet për monitorimin e fokës murgeshë të Mesdheut 
 Udhëzimet për monitorimin e zogjve të detit në Mesdhe 
 Udhëzimet për monitorimin e breshkave të detit në Mesdhe 
 Udhëzimet për monitorimin e habitateve detare bentike në Mesdhe 

Speciet jovendase OE 2 

Strategjia Mesdhetare për Menaxhimin e Ujit të Balastit të Anijeve 
 Plani i Veprimit për prezantimin e specieve dhe speciet invazive në Detin Mesdhe (miratuar në vitin 2003, përditësimi i fundit 

në vitin 2016) 
UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1. Fletët informative udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët (Biodiversiteti dhe peshkimi).  
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Objektivi Ekologjik  Kuadri ligjor i Konventës së Barcelonës  

UNEP/MED WG.467/16. Protokollet e monitorimit për treguesit e përbashkët të IMAP lidhur me biodiversitetin dhe speciet 
jovendase: 
 Udhëzimet për kontrollimin e vektorëve të prezantimit në Mesdhe të specieve jovendase dhe të specieve detare invazive 
 Udhëzuesi për analizën e rrezikut që vlerëson ndikimet e prezantimit të specieve jovendase 
 Udhëzimet për monitorimin e specieve jovendase në Mesdhe 

Peshkimi OE3 UNEP(DEPI)/MED WG.444/6/Rev.1. Fletët informative udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët (Biodiversiteti dhe peshkimi).  

Eutrofikimi OE5 

Protokolli për Mbrojtjen e Detit Mesdhe nga Ndotja nga Burimet dhe Veprimtaritë të Vendosura në Tokë (Protokolli LBS) 
Programi Strategjik i Veprimit për të adresuar ndotjen nga veprimtaritë e vendosura në tokë (SAP-MED) 
UNEP(DEPI)/MED WG. WG.439/12. Fletët informative udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët (Ndotja dhe mbetjet detare) 
UNEP/MED WG.463/6. Protokollet e monitorimit për treguesit e përbashkët të IMAP lidhur me ndotjen: 
 Protokollet e monitorimit për eutrofikimin  

Hidrografia OE7 

Protokolli për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare në Mesdhe 
Kuadri i Përbashkët Rajonal për MIZB 
Kuadri Konceptual për MSP 
UNEP/MED WG.467/6, Fletët informative udhëzuese për OE7 dhe OE8, treguesit e përbashkët për bregdetin dhe hidrografinë 15, 16 
dhe 25  

Ekosistemet dhe 
peizazhet bregdetare OE8 

Protokolli për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare në Mesdhe 
Kuadri i Përbashkët Rajonal për MIZB 
Kuadri Konceptual për MSP 
UNEP/MED WG.467/6, Fletët informative udhëzuese për OE7 dhe OE8, treguesit e përbashkët për bregdetin dhe hidrografinë 15, 16 
dhe 25  

Ndotësit OE9 

Protokolli për Mbrojtjen e Detit Mesdhe nga Ndotja nga Burimet dhe Veprimtaritë të Vendosura në Tokë (Protokolli LBS) 
Strategjia Rajonale për Parandalimin dhe Përgjigjen ndaj Ndotjes Detare nga Anijet (2016-2021) 
UNEP(DEPI)/MED. Vendimi IG.20/9. Kriteret dhe standardet për cilësinë e ujërave të larjes në kuadër të zbatimit të nenit 7 të 
Protokollit LBS 
UNEP(DEPI)/MED WG. WG.439/12. Fletët informative udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët (Ndotja dhe mbetjet detare) 
UNEP/MED WG.463/6. Protokollet e monitorimit për treguesit e përbashkët të IMAP lidhur me ndotjen: 
 Protokollet e monitorimit për ndotësit 

Mbetjet detare OE10 

Protokolli për Mbrojtjen e Detit Mesdhe nga Ndotja nga Burimet dhe Veprimtaritë të Vendosura në Tokë (Protokolli LBS) 
UNEP(DEPI)/MED. Vendimi IG.20/10. Miratimi i Kuadrit Strategjik për menaxhimin e Mbetjeve Detare 
UNEP(DEPI)/MED IG.21/9. Vendimi IG.21/7. Plani Rajonal për Menaxhimin e Mbetjeve Detare në Mesdhe në kuadër të nenit 15 të 
Protokollit për Veprimtaritë e Vendosura në Tokë 
UNEP(DEPI)/MED WG. WG.439/12. Fletët informative udhëzuese të IMAP për treguesin e përbashkët (Ndotja dhe mbetjet detare) 
Dokument udhëzues i UNEP/MAP MEDPOL për monitorimin e objektivit ekologjik 10: Mbetjet detare (2016)  
UNEP(DEPI)/MED WG.461/8, Përcaktimi i specieve më përfaqësuese për treguesin kandidat 24 të IMAP dhe Protokollin e 
monitorimit të lidhur me të 

IMAP 

UNEP(DEPI)/MED IG.17/10. Vendimi IG.17/6. Zbatimi i qasjes me bazë ekosistemi për menaxhimin e veprimtarive të njeriut që 
mund të ndikojnë në mjedisin detar dhe bregdetar të Mesdheut 
UNEP(DEPI)/MED IG 20/8. Vendimi IG. 20/4. Zbatimi i udhërrëfyesit të qasjes me bazë ekosistemi të MAP: Objektivat operacionalë 
dhe ekologjikë për Mesdheun, treguesit dhe afatet kohore për zbatimin e udhërrëfyesit të qasjes me bazë ekosistemi  
UNEP(DEPI)/MED IG.21/9. Vendimi IG.21/3. Qasja me bazë ekosistemi, duke përfshirë miratimin e përkufizimeve të statusit të mirë 
ekologjik (GES) dhe të objektivave 
UNEP(DEPI)/MED IG.22/28. Vendimi IG.22/7. Programi i Integruar i Monitorimit dhe Vlerësimit për Detin dhe Bregdetin e 
Mesdheut, si dhe kriteret e vlerësimit të lidhura me to  
UNEP(DEPI)/MED IG.23/23. Vendimi IG.23/6. Raporti i vitit 2017 për Statusin e Cilësisë së Mesdheut  
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10.  
KUADRI KOMBËTAR LIGJOR DHE 
INSTITUCIONAL 

Mbrojtja e mjedisit detar dhe e biodiversitetit detar është 
objekt i të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore për mjedisin 
në Republikën e Shqipërisë dhe i konventave 
ndërkombëtare, protokolleve, marrëveshjeve në të cilat 
Republika e Shqipërisë është palë. 

Kushtetuta e Shqipërisë është miratuar nga Parlamenti 
Shqiptar në vitin 1998. Ajo u kërkon institucioneve të ruajnë 
një mjedis të shëndetshëm, të përshtatshëm ekologjikisht 
për brezat e së tashmes dhe të ardhmes. Gjatë dekadës së 
kaluar dhe sidomos që prej vitit 2001, janë hartuar dhe 
miratuar një sërë ligjesh dhe aktesh të tjera ligjore për 
mjedisin. Kuadri ligjor kombëtar shqiptar është shumë i 
harmonizuar me legjislacionin e BE-së. Kuadri ligjor 
shqiptar për çështjet mjedisore bazohet në Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë dhe përmban ligje dhe akte 
rregullatore, të tilla si Vendime të Këshillit të Ministrave 
(VKM), akte ministrore, rregullore, udhëzime dhe standarde. 

Shqipëria është palë në një sërë Marrëveshjesh 
Shumëpalëshe për Mjedisin për biodiversitetin, duke 
përfshirë, por pa u kufizuar me:  

Konventën për Diversitetin Biologjik (CBD) në të cilën 
Shqipëria është palë që prej datës 10.11.1996 dhe 
Protokollin e Nagojës “Për aksesin në burimet gjenetike dhe 
ndarjen e drejtë e të barabartë të përftimeve që rrjedhin nga 
përdorimi i tyre”, në të cilin Shqipëria aderoi në janar të vitit 
2013 pas miratimit të ligjit nr. 113/2012, i datës 22.11.2012;  

Konventën “Për Ruajtjen e Jetës së Egër dhe të Habitateve 
Natyrore në Evropë” (Konventa e Bernës), e ratifikuar nga 
Parlamenti Shqiptar me anë të ligjit “Për ratifikimin e: 
Konventës për Ruajtjen e Jetës së Egër dhe të Habitateve 
Natyrore në Evropë” (Konventa e Bernës), botuar në 
Fletoren Zyrtare me nr. 7, të datës 4.4.1998;  

Konventën “Për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të 
Rrezikuara të Faunës dhe Florës së Egër” (CITES), në të cilën 
Shqipëria aderoi pas miratimit të ligjit nr. 9021, të datës 
6.3.2002 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në: 
Konventën “Për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të 
Rrezikuara të Faunës dhe Florës së Egër”, botuar në 
Fletoren Zyrtare me nr. 22, të datës 2.4.2003;  

Konventën “Për Ruajtjen e Specieve Shtegtare (Migruese) të 
Kafshëve të Egra (Konventa e Bonit)” dhe Marrëveshjet për 
Cetacetë (ACCOBAMS), popullatat evropiane të lakuriqëve 
të natës (EUROBATS), dhe Mbrojtjen e Zogjve Shtegtarë 
Afrikano-Euroaziatikë të Detit (AEWA), të cilën Shqipëria e 
miratoi përmes ligjit nr. 8692, të datës 16.11.2000 “Për 
aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Bonit: 
“Për Ruajtjen e Specieve Shtegtare (Migruese) të Kafshëve 
të Egra” dhe marrëveshjet e kësaj Konvente”, botuar në 
Fletoren Zyrtare 43, të datës 13.11.2000;  

Konventën “Për ligatinat me rëndësi ndërkombëtare, 
veçanërisht për habitatet e shpendëve të ujit” (Konventa 
RAMSAR), në të cilën Shqipëria është palë që prej datës 
29.2.1996;  

Konventën “Për Mbrojtjen e Detit Mesdhe nga Ndotja” 
(Konventa e Barcelonës) dhe Protokolli për “Zonat 
Veçanërisht të Mbrojtura”, në të cilën Shqipëria është palë 
që pas miratimit të ligjit “Për aderimin e Republikës së 
Shqipërisë në Konventën e Barcelonës “Për mbrojtjen e 
mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të Detit të Mesdheut, 
si edhe në 6 protokollet e saj shoqëruese”, botuar në 
Fletoren Zyrtare nr. 43, të datës 13.12.2000. Për zbatimin e 
kësaj Konvente, janë hartuar strategji, plane veprimi dhe 
programe. Gjithashtu, Shqipëria ratifikoi Protokollin për 
menaxhimin e integruar të zonës bregdetare në vitin 2011. 

Ligjet dhe aktet kryesore nënligjore lidhur me mbrojtjen 
dhe vlerësimin e mjedisit përfshijnë sa më poshtë: 
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 Ligjin nr. 107/14, datë 31.7.2014 "Për planifikimin dhe 
zhvillimin e territorit”, i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 9478, datë 16.2.2006 “Për aderimin e 
Republikës së Shqipërisë në vendimet II/14 dhe III/7, 
ndryshimet e Konventës së Espoos për Vlerësimin e 
Ndikimit në Mjedis në kontekstin ndërkufitar”;  

 Ligjin nr. 9424, datë 6.10.2005 “Për ratifikimin e 
protokollit të vlerësimit strategjik mjedisor”;  

 Ligjin nr. 9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin 
mjedisor të mbetjeve të ngurta”, ndryshuar me ligjin nr. 
10137, datë 11.5.2009 “Për disa ndryshime në 
legjislacionin në fuqi për licencat, lejet dhe autorizimet 
në Republikën e Shqipërisë”; 

 Ligjin nr. 107/14, datë 31.7.2014 "Për planifikimin dhe 
zhvillimin e territorit”, i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 81/2017, datë 4.5.2017 “Për zonat e 
mbrojtura”;  

 Ligjin nr. 64/2012, datë 31.5.2012 “Për peshkimin”, i 
ndryshuar; 

 Ligjin nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve”, i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 10081, datë 23.2.2009 “Për licencat, lejet dhe 
autorizimet në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 45/2019, datë 18.7.2019 “Për mbrojtjen 
civile”; 

 Ligjin nr. 111, datë 15.12.2012 “Për menaxhimin e 
integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 27/2016, datë 17.3.2016 “Për menaxhimin e 
kimikateve”;  

 Ligjin nr 9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të 
ujërave të ndotur”, i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe 
administrimin e zhurmës në mjedis”, i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e 
mjedisit”, i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 10440, datë 7.7. 2011 “Për vlerësimin e 
ndikimit në mjedis”, i ndryshuar;  

 Ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet mjedisore”, i 
ndryshuar;  

 Udhëzimin nr. 8, datë 27.11.2007 “Për nivelet kufi të 
zhurmave në mjedise specifike”;  

 Udhëzimin nr. 3, datë 19.11.2009 “Për metodologjinë e 
vlerësimit të raportit të vlerësimit të ndikimit në 
mjedis”;  

 Udhëzimin nr. 1037-1, datë 12.4.2011 “Për vlerësimin 
dhe administrimin e zhurmës në mjedis”;  

 VKM nr. 99, datë 18.2.2005 “Për miratimin e katalogut 
shqiptar për klasifikimin e mbetjeve”. 

 VKM nr. 100, datë 3.2.2008 “Për përcaktimin e 
substancave të rrezikshme”;  

 VKM nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të 
shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të 
mjediseve ujore pritëse”;  

 VKM nr. 177, datë 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe 
mbetjet e tyre”, i ndryshuar;  

 VKM nr. 178, datë 6.3.2012 “Për incenerimin e 
mbetjeve”;  

 VKM nr. 419, datë 4.8.2000 “Për objektet e rrezikshme”;  

 VKM nr.435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave 
të shkarkimeve në ajër”, i ndryshuar;  

 VKM nr. 453, datë 23.6.2005 “Për miratimin e listës së 
pajisjeve, që përdorin lëndë ozonholluese”;  

 VKM nr. 803, datë 4.12.2003 “Për miratimin e normave 
të cilësisë së ajrit”;  

 VKM nr. 824, datë 11.12.2003 “Për klasifikimin, 
ambalazhimin, etiketimin dhe ruajtjen e substancave 
dhe të preparateve të rrezikshme”;  

 VKM nr. 853, datë 28.12.2005 “Për miratimin e listës së 
mbetjeve të rrezikshme”;  

Legjislacioni i mjedisit rregullohet nga ligji për mbrojtjen e 
mjedisit nr. 10431, datë 9 qershor 2013. Ky ligj parashtron 
parimet, kriteret, përgjegjësitë, rregullat dhe proçedurat për 
të garantuar një nivel më të lartë të mbrojtjes së mjedisit 
dhe përfshin dispozita për vlerësimin e ndikimit në mjedis, 
si një mjet për mbrojtjen e mjedisit, me synimin për të 
identifikuar dhe përcaktuar efektet e mundshme të 
drejtpërdrejta dhe të tërthorta në mjedis, kryesisht për 
parandalimin e këtyre efekteve. Ky ligj përcakton politikat 
kombëtare dhe lokale për mbrojtjen e mjedisit, kriteret për 
përgatitjen e vlerësimeve të ndikimit në mjedis dhe të 
vlerësimeve strategjike të mjedisit, kriteret për lejimin e 
veprimtarive që kanë ndikim në mjedis, parandalimin dhe 
reduktimin e ndotjes së mjedisit, normat dhe standardet 
mjedisore, kontrollin dhe monitorimin e mjedisit, detyrat e 
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organeve shtetërore lidhur me çështjet e mjedisit, rolin e 
publikut dhe sanksionet e vendosura për shkeljen e ligjit. 

Ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis nr. 10440, i datës 7 
korrik 2011, e ka përafruar Direktivën e Këshillit 85/337/KEE 
të 27 qershorit 1985 për vlerësimin e efekteve të projekteve 
publike dhe private në mjedis. Ky ligj ka për qëllim që të 
mbrojë mjedisin përmes parandalimit, minimizimit dhe 
kompensimit të dëmeve nga projektet e propozuara, të 
cilët mund të shkaktojnë ndikime negative të drejtpërdrejta 
ose të tërthorta të konsiderueshme në mjedis për shkak të 
madhësisë së tyre, natyrës ose vendndodhjes, përpara 
miratimit të projekteve. Gjithashtu, ligji përcakton 
udhëzimet për vlerësimin e ndikimit në mjedis, palët që 
duhet të përfshihen dhe detyrimin e autoriteteve mjedisore 
për t’ia vënë në dispozicion të gjithë informacionin 
ekzistues zhvilluesve të projekteve për hartimin e raporteve 
të VNM-së. Pjesë e këtij ligji janë edhe dispozitat për 
ndikimet ndërkufitare. 

Për çdo VNM që kërkohet, MTM (Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit) duhet të inspektojë raportin e VNM-së dhe të 
dhënat e paraqitura, si dhe duhet të konsultohet me 
ekspertët e saj dhe organet e tjera përkatëse, p.sh., me ato 
të trashëgimisë kulturore, Agjencinë Kombëtare të Zonave 
të Mbrojtura, Agjencitë Kombëtare dhe Rajonale të Mjedisit, 
qeverisjen vendore, etj. Më pas, ajo do të përgatisë me 
shkrim vendimin e rekomanduar në favor të miratimit ose 
refuzimin e nënprojektit, shoqëruar me justifikimin 
përkatës. Në rast miratimi të aplikimit, ajo duhet që të 
propozojë edhe çdo kusht mjedisor, kriter monitorimi, etj., 
që duhet të përfshihet në miratim. Një pjesë integrale e 
raporteve të Vlerësimit të Ndikimit Social dhe në Mjedis do 
të jetë Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social dhe Plani i 
Monitorimit të Mjedisit, përgatitur sipas ESMF-së (Kuadrit të 
Menaxhimit Mjedisor dhe Social). Ligji ka dispozita për 
vlerësimet bazë në procesin e planifikimit/ regjimit të 
licencimit/ VNM-së dhe të ndjekjes së monitorimit të 
proceseve hidrografike dhe ekologjike për projektet 
zhvillimore në bregdet. 

Ligji nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura” rregullon shpalljen, 
mbrojtjen, administrimin, menaxhimin, përdorimin e 
qëndrueshëm të zonave të mbrojtura (si ZM tokësore dhe 
detare), si dhe burimet e tyre natyrore dhe biologjike, 
bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm, për të 
përmbushur funksionet standarde mjedisore, ekonomike, 
sociale dhe kulturore në favor të komuniteteve, si edhe 

përcaktimin e roleve dhe të përgjegjësive të institucioneve 
publike dhe enteve private fizike/juridike për mbrojtjen dhe 
administrimin e qëndrueshëm të ZM-ve, përmes: a) 
identifikimit, përcaktimit dhe zgjerimit të zonave të 
mbrojtura mjedisore; b) ruajtjes, mbrojtjes, rehabilitimit 
dhe rikuperimit të ekosistemeve dhe habitateve natyrore, 
specieve, peizazheve brenda zonave të mbrojtura; c) 
përdorimit të qëndrueshëm të zonave të mbrojtura 
mjedisore, duke integruar elementet e tij në planifikimin 
strategjik dhe në vendimmarrje. Institucionet përgjegjëse 
për shpalljen dhe administrimin e zonave të mbrojtura janë 
MTM dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 
(AKZM). Klasifikimi i zonave të mbrojtura është në përputhje 
me kriteret dhe klasifikimin ndërkombëtar të IUCN-së. MTM 
dhe AKZM janë përgjegjëse për: i) Propozimin e zonave për 
t’u mbrojtur. ii) Përgatitjen e proçedurave ligjore dhe 
menaxheriale për të propozuar dhe përcaktuar një zonë të 
mbrojtur. iii) Projekt-planet e menaxhimit për zonat e 
mbrojtura. iv) Monitorimin/rregullimin e vazhduar të 
menaxhimit. 

Ligji nr. 9587 për mbrojtjen e biodiversitetit (9587 / 
20.7.2006) ka për qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen e diversitetit 
biologjik përmes rregullimit të përdorimit të qëndrueshëm 
të elementëve të tij përmes integrimit të elementëve 
kryesorë të biodiversitetit në strategji, plane, programe dhe 
në të gjitha nivelet e vendimmarrjes. Duke qenë se ligji për 
biodiversitetin përfshin zonat ujore dhe detare, ai është një 
instrument me rëndësi për mbrojtjen, menaxhimin dhe 
monitorimin e biodiversitetit detar, duke përfshirë zogjtë e 
detit. Ky ligj është një pjesë e rëndësishme e legjislacionit të 
vendit për mbrojtjen e detit dhe të biodiversitetit, i cili 
zbaton CBD-në ose MARPOL-in.  

Ligji nr. 8905 për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe 
dëmtimi (6 qershor 2002) mbulon mbrojtjen e mjedisit 
detar të Republikës së Shqipërisë nga ndotja dhe dëmtimi, 
përmes parandalimit dhe pengimit të këtij dëmi të 
shkaktuar nga veprimtaria e njeriut në det dhe në zonën 
bregdetare. Veprimtaritë e numërta të cilat janë të ndaluara 
janë të parashikuara, ndërkohë që kontrolli i mjedisit detar 
dhe i veprimtarisë në det kryhet nga Inspektorati për 
Mbrojtjen e Mjedisit (IMM), Autoritetet Portuale, autoritetet 
e licencimit dhe strukturat e tjera, siç përcaktohen me ligj. 
Kontrolli i kushteve dhe cilësive të mjedisit detar për 
qëllime të monitorimit dhe regjistrimit të ndryshimeve në 
mjedis është i përhershëm dhe i pandërprerë. Ligji ka 
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dispozita për monitorimin e regjimeve të kimikateve dhe të 
mbetjeve, duke përfshirë monitorimin e NOQ-ve ose të 
grupeve të tjera të kimikateve, të tilla si metalet e rënda. 
IMM ushtron kontroll mbi ndikimet që gjenerohen nga 
veprimtari të ndryshme në mjedisin detar dhe vë në 
zbatimin ligjin për mjedisin, si dhe termat dhe kushtet e 
parashtruara në lejen mjedisore. IMM ndërvepron me 
Autoritetet Portuale, Inspektoratin e Peshkimit, Policinë e 
Shtetit dhe Rojën Bregdetare të Republikës së Shqipërisë. 

Ligji “Për peshkimin” nr. 64/2012, i datës 31.5.2012, i 
ndryshuar, i përgjigjet qartë kërkesave të Rregullores së 
KE-së 1967/2006 (21.12.2006) për masat e menaxhimit për 
shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve të peshkimit në 
Detin e Mesdheut. Ky ligj ka dispozita për të përcaktuar 
“zonat e mbrojtura” të peshkimit, të cilat janë zona detare të 
përcaktuara gjeografikisht ku ndalohen ose kufizohen 
përkohësisht ose përgjithmonë veprimtaritë e peshkimit, 
me qëllim përmirësimin e shfrytëzimit dhe të ruajtjes së 
burimeve të gjalla ujore ose mbrojtjen e ekosistemeve 
detare, bazuar në një qasje veprimi paraprak. Në këtë ligj ka 
një kapitull për menaxhimin e lagunave dhe të ujërave të 
tjera të grykëderdhjeve lumore, ku janë renditur 
marrëveshjet për menaxhimin (duke përfshirë zonat ku nuk 
lejohet peshkimi në një zonë specifike përreth 
grykëderdhjeve lumore ose zgjerimeve natyrore ose 
artificiale të lagunave). Është gjithashtu edhe VKM nr. 256, e 
datës 24.4.2019 për mbledhjen, menaxhimin dhe 
përdorimin e të dhënave në sektorin e peshkimit në 
përputhje me Rregulloren e BE 2017/1004 dhe Vendimin 
Zbatues të BE-së 2016/1251.  

Pjesa shqiptare e Detit të Adriatikut është një ekosistem i 
ndjeshëm dhe është një prej zonave që përdoret më dendur 
në botë, duke pësuar trysni të rëndësishme nga 
veprimtaritë me bazë në det (p.sh. peshkimi, mbrojtja e 
bregdetit, etj.). Masat ekzistuese që janë marrë për të 
mbrojtur zonën bregdetare dhe detare nga nxjerrja e 
zhavorrit, transporti detar, nxjerrja e naftës dhe e gazit, 
prodhimi i energjisë në det të hapur, turizmi dhe 
veprimtaritë e vendosura në tokë (bujqësia, urbanizimi, 
marinat, industria) nuk janë të mjaftueshme. Adresimi i 
trysnive që vijnë si rrjedhojë e këtyre veprimtarive brenda 
një strukture shtetërore komplekse, është një çështje e 
rëndësishme për menaxhimin në përgjithësi. Përcaktimi i 
Zonave të Mbrojtura Detare me rëndësi ekologjike (ZMD-të) 
në zonën detare shqiptare, ka qenë një hap i rëndësishëm. 

Vendimi i Këshillit të Ministrave që përcakton këto ZMD 
ndalon një sërë veprimtarish njerëzore në zonat e 
mbrojtura (p.sh. veprimtaritë industriale). Shpallja e ZMD-
ve do të mbështetet nga një Planifikim Hapësinor Detar 
(MSP), i cili merr në konsideratë pikëpamjet e sektorëve 
socialë dhe ekonomikë, si dhe strategjinë për menaxhimin 
e integruar të zonës bregdetare. MSP përfshin masat e 
peshkimit për të reduktuar efektet e peshkimit mbi shtratin 
e detit në rreth 8% të ujërave shqiptare (ose 25% të Zonave 
Veçanërisht të Mbrojtura) dhe masat për të reduktuar 
ndikimin e nxjerrjes së rërës dhe të zhavorrit. 

Pavarësisht progresit të arritur, në Shqipëri ende mungojnë 
marrëveshjet rregullatore që janë në themel të raporteve 
për gjendjen e mjedisit, si dhe proceset e tjera të cilat bëjnë 
mbledhjen dhe përpilimin e të dhënave për mjedisin detar. 
Rregullat dhe rregulloret për shkëmbimin e të dhënave dhe 
të informacionit për mjedisin detar/bregdetar janë në 
hartim e sipër, por ende nuk janë funksionale. Rregullat dhe 
proçedurat për koordinimin, menaxhimin dhe financimin e 
veprimtarive të monitorimit në mjedisin detar duhet të 
hartohen dhe të vihen në zbatim.  
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10.1.  
Panoramë e përgjithshme e institucioneve dhe 
organeve kyçe të menaxhimit 

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare 
(QNOD) 

Në vitin 2009, Qeveria Shqiptare krijoi Qendrën 
Ndërinstitucionale Operacionale Detare, me qëllim që t’i 
përgjigjej rekomandimit të Organizatës Ndërkombëtare 
Detare (në kuadër të Konventës së Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtën e Detit – UNCLOS). Institucioni ndërministror 
ka për detyrë të garantojë mbikëqyrjen e hapësirës detare 
shqiptare, me qëllim që të kryhet organizimi, planifikimi, 
koordinimi dhe drejtimi i operacioneve në det, në pajtim 
me legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar për detin. 
Ministritë që janë të përfshira në këtë institucion janë 
Ministria e Brendshme, e Mbrojtjes, e Financës, e Mjedisit 
dhe Turizmit, e Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, e 
Punëve Publike dhe Transportit, e Bujqësisë, Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së Konsumatorit, e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. 
Misioni i QNOD-së është të garantojë menaxhimin dhe 
kontrollin e kufijve detarë shqiptarë, sigurinë e jetës në det 
dhe ndërveprimin e institucioneve shtetërore që kanë 
përgjegjësi dhe interesa brenda hapësirës detare. QNOD 
është një institucion kombëtar që garanton sovranitetin 
dhe të drejtat sovrane të shtetit shqiptar në hapësirën 
detare, përmes menaxhimit të integruar të burimeve 
kombëtare të institucioneve që janë përgjegjëse për detin 
dhe që kanë interesa në të. 

Institucionet qeveritare 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

Ministria është institucioni kryesor qeveritar, përgjegjës për 
përgatitjen dhe zbatimin e politikave kombëtare për 
mbrojtjen e natyrës dhe të biodiversitetit, duke përfshirë 
edhe ekosistemin detar. Krahas drejtorive të saj të 
ndryshme, kjo ministri bashkëpunon ngushtë me tre 
agjenci të cilat janë nën administrimin e saj dhe që lidhen 
me monitorimin dhe mbrojtjen e mjedisit detar dhe 
bregdetar, përkatësisht Agjencia Kombëtare e Mjedisit, 
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe Agjencia 
Kombëtare e Bregdetit (më poshtë jepet një përshkrim i 
përmbledhur i tyre).  

Agjencia Kombëtare e Mjedisit  

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) është autoriteti 
kompetent për menaxhimin e rrjetit kombëtar të 
monitorimit që është krijuar për të kryer monitorimin e 
cilësisë dhe të ndryshimeve në statusin e mjedisit dhe në 
institucionet e specializuara që mbulojnë monitorimin e të 
gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë.  

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) është 
autoriteti kryesor përgjegjës në Shqipëri për menaxhimin e 
rrjetit të zonave të mbrojtura, përgatitjen dhe zbatimin e 
planeve të menaxhimit për zonat e mbrojtura, si edhe për 
propozimin e ndryshimeve dhe të përmirësimeve në 
kuadrin ligjor për menaxhimin e zonave të mbrojtura. Të 
gjitha këto veprimtari përfshijnë edhe mjedisin detar dhe 
bregdetar, e për rrjedhojë edhe rrjetin e ZMD-ve dhe të 
ZMB-ve në shkallë kombëtare. 

Agjencia Kombëtare e Bregdetit 

Kjo agjenci është përgjegjëse për garantimin e 
performancës së vendit në zonat bregdetare, për 
organizimin e punës mbi: menaxhimin e integruar të zonës 
bregdetare (MIZB); nxitjen e investimeve në zonat 
bregdetare; koordinimin e programeve dhe projekteve 
zhvillimore që janë të rëndësishme për MIZB-në; garantimin 
e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit në zonat bregdetare 
përmes inspektimit dhe kontrollit të veprimtarive turistike. 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Kjo ministri lidhet me ekosistemin detar, kryesisht me 
veprimtaritë e peshkimit dhe të akuakulturës, përmes 
Sektorit të saj të Politikave të Peshkimit dhe Akuakulturës 
dhe Strategjive të Zhvillimit, Drejtorisë së Shërbimeve të 
Peshkimit dhe Akuakulturës, si dhe Institutit të Sigurisë 
Ushqimore dhe Veterinarisë (më poshtë jepet një përshkrim 
i përmbledhur i tyre). 

Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe 
Akuakulturës 

Misioni i kësaj drejtorie është që të përmbushë shërbimet e 
nevojshme qeveritare lidhur me menaxhimin e 
infrastrukturës së peshkimit dhe të akuakulturës dhe të të 
dhënave të tyre, si edhe të garantojë zbatimin e 
legjislacionit për mbrojtjen e veprimtarive të peshkimit dhe 
akuakulturës në Shqipëri.  
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Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë 

Ky institut është përgjegjës për mbrojtjen e shëndetit të 
konsumatorit nga ushqimet e çdo origjine, duke përfshirë 
ato që vijnë nga peshkimi dhe akuakultura. Në 
bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, në dy 
dekadat e fundit, ky institut ka kryer në mënyrë intensive 
vlerësime ekotoksikologjike dhe ka punuar për 
monitorimin e gjendjes mjedisore të ujërave bregdetare, 
me synimin për të mbrojtur shëndetin e njeriut nga 
ndikimet negative të produkteve të peshkimit dhe 
akuakulturës.  

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

Kjo ministri lidhet me ekosistemin detar, kryesisht përmes 
tre institucioneve: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Agjencia 
Kombëtare për Planifikimin e Territorit dhe Agjencia 
Kombëtare e Burimeve Natyrore (më poshtë jepet një 
përshkrim i përmbledhur i tyre). 

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar e kryen aktivitetin e tij në 
fushën e gjeoshkencave, bazuar në ligjin nr. 8366, të 
miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, datë 
2.7.1988, i cili e njeh atë si një këshilltar shkencor dhe teknik 
për shtetin, në fushën e gjeoshkencave. Instituti është 
përgjegjës për monitorimin e cilësisë së ujërave 
sipërfaqësorë, nëntokësorë dhe detarë, për vlerësimin e 
rrezikut dhe të ndotjes së tokës. 

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 

Misioni i kësaj agjencie është që të kontribuojë në zhvillimin 
e qëndrueshëm të territorit, bazuar në strategjitë e 
mirëplanifikuara dhe në planet zhvillimore afatmesme dhe 
afatgjata, të garantojë zbatimin e legjislacionit që siguron 
një planifikim të përshtatshëm të territorit, si edhe të 
mbështesë dialogun profesional mbi planifikimin e 
territorit. Krahas planifikimit të territorit për disa bashki 
bregdetare në Shqipëri, kjo agjenci gjithashtu ka përgatitur 
së fundmi Vlerësimin Strategjik të Mjedisit (VSM) për Zonën 
Bregdetare të Shqipërisë. 

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

Fokusi i punës së kësaj agjencie është zhvillimi dhe studimi 
i shfrytëzimit racional të burimeve natyrore, bazuar në 
politikat qeveritare dhe monitorimin e tyre në fushën e 

minerareve, hidrokarbureve dhe të energjisë. Veprimtaritë e 
kësaj agjencie lidhen edhe me burimet natyrore në zonat 
detare dhe bregdetare. 

Instituti i Shëndetit Publik 

Ky institut është nën administrimin e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Misioni i institutit 
është hartimi dhe zbatimi i masave parandaluese dhe të 
kontrollit të faktorëve të sëmundjeve, lëndimeve, aftësive 
të kufizuara dhe të mjedisit në shëndet, si dhe zhvillimi 
dhe zbatimi i promovimit të shëndetit, në bashkëpunim të 
ngushtë me agjencitë/organet/ organizatat kombëtare 
dhe ndërkombëtare. Sa i përket mjedisit detar, një prej 
detyrave të këtij instituti është monitorimi mikrobiologjik 
dhe kimik i ujërave bregdetarë në plazhet publike për të 
kontrolluar dhe garantuar cilësinë e ujit të detit për 
përdorim nga publiku i gjerë.  

Institucionet akademike dhe shkencore  

Të gjitha institutet e mëposhtme luajnë ose mund të luajnë 
një rol në studimin, hulumtimin dhe monitorimin e mjedisit 
detar. Për të shmangur dublikimin e përpjekjeve, mund të 
lindë nevoja që të specifikohen përgjegjësitë e secilit prej 
tyre.  

Akademia e Shkencave të Shqipërisë 

Akademia e Shkencave u themelua në vitin 1972. Ajo sot 
funksionon mbi bazën e ligjit nr. 9182, të datës 2.5.2004, 
“Për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë”. Ka qenë një 
prej institucioneve shkencore më të rëndësishme në 
Republikën e Shqipërisë, por pas reformës së 2006-2007, ku 
shumica e institucioneve të saj shkencore iu bashkuan 
universiteteve, ajo u kthye në një institucion nderi. 

Universitetet 

Në Shqipëri ka 9 universitete publike, potencialisht të 
lidhura me hulumtimin, monitorimin dhe mbrojtjen e 
mjedisit: Universiteti i Tiranës, Universiteti Politeknik i 
Tiranës, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Universiteti i 
Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Universiteti i Elbasanit 
“Aleksandër Xhuvani”, Universiteti i Vlorës ““Ismail Qemali”, 
Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Çabej”, Universiteti i 
Korçës “Fan Noli” dhe Universiteti i Durrësit “Aleksandër 
Moisiu”. Ato kanë kapacitete të kufizuara, sidomos në 
infrastrukturë, për të kryer hulumtime dhe monitorime të 
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mjedisit detar, e megjithatë, kontributi i tyre ka qenë jetik 
në ofrimin e njohurive dhe të politikave mbështetëse për 
mbrojtjen e mjedisit detar në Shqipëri. Kapacitetet e tyre 
intelektuale mbi hulumtimin dhe mbrojtjen e mjedisit detar 
janë përmirësuar dhe fuqizuar përgjatë dy dekadave të 
fundit, sidomos përmes bashkëpunimit ndërkombëtar dhe 
kualifikimit të studiuesve të rinj jashtë vendit. Ndër 
institucionet më aktive në hulumtimin, monitorimin dhe 
mbrojtjen e mjedisit detar përgjatë viteve të fundit kanë 
qenë Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin e 
Tiranës (Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës; 
Departamenti i Biologjisë; Departamenti i Kimisë), 
Universiteti Bujqësor i Tiranës (Departamenti i 
Akuakulturës dhe Peshkimit), Universiteti Politeknik i 
Tiranës (Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave), si dhe 
Fakulteti i Shkencave Teknike, Universiteti i Vlorës 
(Departamenti i Biologjisë, Departamenti i Kimisë, 
Departamenti i Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare). 

Institucionet më të vjetra dhe të mëdha për hulumtimin e 
mjedisit detar dhe bregdetar në Shqipëri janë: Instituti i 
Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (ish Instituti i 
Hidrometeorologjisë); Laboratori i Akuakulturës dhe 
Peshkimit (ish Instituti Kërkimor i Peshkimit). Më poshtë 
jepet një përshkrim i përmbledhur i tyre.  

Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit  

Instituti i Hidrometeorologjisë (dikur nën administrimin e 
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë) u bë pjesë integrale 
e Universitetit Politeknik të Tiranës, duke u emërtuar 
Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, pas 
reformës në institucionet shkencore të Shqipërisë në vitin 
2006. Instituti posedon një traditë të vlefshme në 
monitorimin hidrologjik, sedimentologjik dhe fiziko-kimik 
të ujërave bregdetare të Shqipërisë. 

Laboratori i Akuakulturës dhe Peshkimit 

I ndodhur në Durrës, ky laborator është aktualisht nën 
administrimin e Departamentit të Akuakulturës dhe 
Peshkimit, në Fakultetin e Bujqësisë dhe të Mjedisit të 
Universitetit Bujqësor të Tiranës. Pas reformës në 
institucionet shkencore në Shqipëri në vitin 2006, ky 
laborator u shndërrua nga ish Instituti Kërkimor i Peshkimit. 
Pavarësisht stafit dhe infrastrukturës së kufizuar, ky 
laborator (dhe ish instituti) ka qenë një institucion i 
rëndësishëm për kërkimin në fushën e peshkimit dhe të 

akuakulturës në Shqipëri, si dhe një institucion reference 
për FAO-n dhe KPPM-në. 

Organizatat joqeveritare (OJQ-të) 

OJQ-të janë aktorë kryesorë në zhvillimin dhe zbatimin e 
politikave mjedisore, si dhe kanë mundësinë që të 
plotësojnë punën e agjencive qeveritare me nivele të 
përshtatshme transparence dhe pjesëmarrjeje, nga niveli 
kombëtar në nivelin lokal. Në këtë mënyrë, OJQ-të mund të 
garantojnë transparencë dhe pjesëmarrjen e shoqërisë 
civile, duke kontribuar kështu në mekanizmat dhe 
strukturën e qeverisjes së mirë. OJQ-të kryesore me një rol 
potencial në legjislacionin për biodiversitetin detar dhe 
zonat e mbrojtura, si dhe identifikimin, përzgjedhjen, 
menaxhimin dhe ndërgjegjësimin e publikut lidhur me to, 
janë PPNEA (Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit 
Natyror në Shqipëri), INCA (Instituti për Ruajtjen e Natyrës 
në Shqipëri), ASPBM (Shoqëria për Mbrojtjen e Shpendëve 
dhe Gjitarëve të Shqipërisë), APAWA (Shoqata e Mbrojtjes së 
Gjallesave Ujore të Shqipërisë), AOS (Shoqata Shqiptare e 
Ornitologjisë) dhe HYDRA (Qendra Kërkimore e Peshkimit 
dhe Akuakulturës). Të gjitha OJQ-të e regjistruara mund të 
gjenden në faqen e Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) të 
Shqipërisë. 
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Shtojca 1:  
Ndërveprimet hapësinore ndërmjet 
objektivave ekologjikë 

 
Programi i integruar i monitorimit për Shqipërinë i jep një 
vëmendje të veçantë integrimit mes OE-ve të ndryshme dhe 
TP-ve të tij. Nisur nga nevojat specifike për vlerësim si edhe 
nga arsyet e kostove ekonomike, disa stacione 
parashikojnë monitorim për TP të ndryshme. Për disa TP, 
monitorimi nuk parashikohet në të njëjtat stacione, por në 
afërsi të tyre, për shkak të kërkesave specifike të 
monitorimit. Megjithatë, këto mund të jenë me rëndësi për 
vlerësimin e rezultateve të monitorimit dhe, për rrjedhojë, 
cilësohen edhe si plotësisht të ndërlidhura. Të gjitha 
stacionet e monitorimit dhe ndërlidhjet mes tyre, jepen në 
figurat A1-A3. 

Gjithashtu, arsyetimi për vlerësimin dhe monitorimin e 
integruar për secilën nga OE-të jepet në shtojcën 2. 
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Figura A.1. Ndërlidhjet mes OE-ve dhe TP-ve të tyre në zonën veriore  
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Figura A.2. Ndërlidhjet mes OE-ve dhe TP-ve të tyre në zonën qendrore  
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Figura A.3. Ndërlidhjet mes OE-ve dhe TP-ve të tyre në zonën jugore 
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Shtojca 2:  
Ndërveprimi dhe ndërlidhja mes 
objektivave ekologjikë  

Ndërlidhjet dhe ndërveprimet mes objektivave të ndryshëm ekologjikë dhe treguesve të tyre të përbashkët duhet të merren në 
konsideratë dhe të trajtohen gjatë planifikimit dhe realizimit të programit të monitorimit.  

Me qëllim që të mbështetet puna e planifikimit dhe zbatimit të elementeve të IMAP drejt vizionit të qasjes me bazë ekosistemi 
dhe pajtueshmëria me statusin e mirë ekologjik, tabela më poshtë paraqet ndërveprimet dhe ndërlidhjet kryesore ndërmjet 
OE-ve që duhet të merren në konsideratë. Në veçanti, tabela pasqyron: 

 Ndërveprimet dhe ndërlidhjet mes komponentëve kryesorë ekologjikë të mjedisit detar;  

 Ndërlidhjet specifike mes OE-ve të ndryshme që duhet të merren në konsideratë gjatë planifikimit dhe zbatimit të programit 
të monitorimit; 

 Si pjesë e kësaj të fundit, tabela tregon ndërlidhjet që duhet të identifikohen dhe të raportohen brenda kuadrit të 
standardeve të të dhënave të IMAP, por edhe ndërlidhjet e tjera që nuk janë pasqyruar ende në standardet e të dhënave, por 
që mund të jenë të dobishme dhe mundësisht të përfshihen në sistemin kombëtar dhe/ose rajonal të ardhshëm të 
raportimit. 

Ky prezantim është përpjekja e parë drejt një prezantimi gjithëpërfshirës të ndërlidhjeve dhe ndërveprimeve mes OE-ve. Ai duhet 
që të diskutohet më tej në nivel ekspertësh brenda kuadrit të procesit të IMAP dhe të përditësohet përkatësisht.  
 



  

152 

OE1 BIODIVERSITETI 

HABITATI BENTIK 

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me habitatet bentike 

Ndërlidhjet e monitorimit 
Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Gjitarët e 
detit 

TP3: Gama e shpërndarjes së 
specieve  

 

Të dhënat e habitatit bentik që 
plotësojnë monitorimin e gjitarëve 
të detit: 
 prania e mbetjeve. 

Gjatë monitorimit të habitatit 
bentik me anë të një mjeti 
lundrimi, gjitarët e mundshëm të 
detit të vëzhguar mund të 
konstatohen, për aq sa është e 
mundur, në nivel specieje dhe 
gjinie, si dhe numri të përafërt 
(fotografi, kur është e mundur). 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e trupit 
ose struktura e kategorisë 
moshore, raporti gjinor, 
shkalla e fekondimit, shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

 

OE1  
Zvarranikët 
e detit 

TP3: Gama e shpërndarjes së 
specieve  

Mbulimi, përbërja dhe statusi i habitatit 
bentik mund të ketë ndikim në praninë 
e përkohshme/sezonale/të 
përhershme të breshkave të detit. Kjo i 
referohet kryesisht zonave të ushqimit 
të breshkave të detit dhe vendeve të 
tyre të folezimit.  

Të dhënat e habitatit bentik që 
plotësojnë monitorimin e 
breshkave të detit: 
 shpërndarja e habitatit (hartat 

GIS); 
 prania e mbetjeve. 

Nëse habitati bentik i monitoruar 
ndodhet në zonat pranë ose 
brenda plazheve të folezimit dhe 
gjatë periudhës së folezimit dhe 
hedhjes së vezëve (qershor-tetor), 
të regjistrohet prania/mungesa e 
breshkave të detit. Sasia e 
breshkave femër të detit në zonën 
detare në afërsi të plazheve të 
identifikuara të folezimit, rritet 
gjatë periudhës së folezimit. 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e trupit 
ose struktura e kategorisë 
moshore, raporti gjinor, 
shkalla e fekondimit, shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

OE1  
Zogjtë e 
detit 

TP3: Gama e shpërndarjes së 
specieve  

Mbulimi, përbërja dhe statusi i habitatit 
bentik brenda një zone ushqimi për 
zogjtë e detit, mund të ketë ndikim në 
shpërndarjen e zogjve të detit.  

Të dhënat e habitatit bentik që 
plotësojnë monitorimin e zogjve të 
detit: 
 shpërndarja e habitatit (hartat 

GIS); 
 lloji i habitatit; 
 prania e mbetjeve në plazhe 

dhe në sipërfaqen e detit. 

Kampionimi i bentosit nën sitet e 
qëndrimit të tufave dhe të 
ushqimit të disa zogjve (p.sh., pata 
e detit, karabullaku me çafkë) 
mund të bëhet për të marrë një 
panoramë më të mirë të bazës së 
presë. Teknologjitë e përdorura 
mund të përfshijnë kampionimin 
me kosh të bentosit, me draga, 
rrjeta, zhytje me pajisje (SCUBA), 
kamera, etj. 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e trupit 
ose struktura e kategorisë 
moshore, raporti gjinor, 
shkalla e fekondimit, shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me habitatet bentike 

Ndërlidhjet e monitorimit 
Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE2 

TP6: Tendencat në sasinë, 
praninë e përkohshme dhe 
shpërndarjen në hapësirë të 
specieve jovendase, 
veçanërisht specieve invazive 
jovendase, kryesisht në zonat 
me rrezik. 

Konkurrenca mes specieve vendase dhe 
endemike me speciet NIS për hapësirë 
(TP1) dhe/ose për ushqim. 
Ndryshimi në përbërjen e specieve të 
habitatit (TP2) dhe sidomos në 
përbërjen e specieve dominante 
brenda habitatit (Posidonia, Caulerpa, 
Cymodocea, Coralliginous sp., etj.). 

Të dhënat e habitatit bentik që 
plotësojnë monitorimin e NIS, 
sidomos nëse stacionet e 
monitorimit të habitatit bentik janë 
brenda një zone me një shpeshtësi 
të lartë të veprimtarisë së 
transportit detar dhe/ose të 
ankorimit (veçanërisht anijet 
komerciale dhe turistike) ose 
brenda një ZMD-je: 
 prania e specieve invazive. 

Regjistrimi i detajuar i specieve NIS 
(gjinia/rendi). Rekomandohet 
shumë bërja e fotove/videove të 
NIS gjatë kryerjes së monitorimit të 
habitatit bentik. 

OE3 

TP7: Biomasa e stokut 
riprodhues 

 

 

Për aq sa është e mundur, të 
bëhet lidhja e zonave të 
identifikuara të veprimtarisë së 
peshkimit me shpeshtësi të 
lartë/ulët, zonave me nivel të 
lartë/ulët të sforcos së peshkimit, 
si dhe zonave me nivel të lartë/ulët 
të biomasës së stokut riprodhues 
me përbërjen, llojin dhe statusin e 
habitatit bentik në ato zona. Një 
fokus i veçantë duhet të jetë mbi 
monitorimin e ndikimeve të 
veprimtarive të tratave të koçës në 
livadhet e Posidonia-s dhe 
koraligjene. 

TP8: Zëniet totale  
TP9: Vdekshmëria e peshkut  

TP10: Sforco e peshkimit 
Ndikimi në habitatet / komunitetet/ 
shpërndarjen bentike (TP1 dhe TP2). 

TP11: Zënia për njësi sforcoje 
(CPUE) ose zbarkimi për njësi 
sforcoje (LPUE) si vlerë 
përfaqësuese (OE3) 

 

TP12: Zëniet, jo objekt 
peshkimi, e specieve 
vulnerabël dhe jo të synuara 
(OE1 dhe OE2) 

Ndikimi i veprimtarisë së tratave të 
koçës mbi makro-jovertebrorët bentikë, 
pra në përbërjen e habitatit TP2 dhe 
gamën e mundshme TP1.  

OE5 

TP13: Përqendrimi i lëndëve 
ushqyese kryesore në kolonën 
ujore  

Mund të shkaktojë: 
 rritje të sasisë së specieve bimore 

(makroalgave) me efekte që 
rezultojnë në pjesët e tjera të 
komuniteteve të habitatit; 

 ndryshim kimik me efekte që 
rezultojnë në pjesët e tjera të 
komuniteteve të habitatit. 

 Koraligjenet mund të jenë të 
ndjeshme ndaj eutrofikimit 
(pavarësisht se studimet shkencore 
tregojnë rezultate kontradiktore) 

Në stacionet e përzgjedhura të 
monitorimit për habitatet e 
makroalgave, të barishteve dhe 
maerl/rodolitike, mund të 
përfshihet edhe monitorimi i OE5, 
me qëllim identifikimin e tyre. 
Të dhënat fiziko-kimike 
(përcjellshmëria elektrike, 
oksigjeni i tretur, saturimi i 
oksigjenit, pH, klorofila a, thellësia 
e diskut Secchi, nitrati, nitriti, 
amoni, fosfori total, ortofosfatet, 
silikat azoti total). 
Të dhënat e habitatit bentik të cilat 
mund të plotësojnë monitorimin e 
eutrofikimit: 
 burimi i shqetësimeve 

 Mbizotërimi i specieve me prirje 
nitrofilike ose prirje fosforike 
brenda habitatit; 

 Gjethet e magnoliofitës me 
mbulim të lartë të specieve 
epifitike dhe/ose gjethe që 
shfaqin shenja të degradimit të 
lartë. 

TP13: Përqendrimi i klorofilës 
a në kolonën ujore  

Mund të shkaktojë ndryshim kimik dhe 
të transparencës me efekte që 
rezultojnë në pjesët e tjera të 
komuniteteve të habitatit 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me habitatet bentike 

Ndërlidhjet e monitorimit 
Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga ndryshimet 
hidrografike 

 Shkatërrimi i habitateve bentike në 
afërsi të bregut; 

 Ndryshimi në turbullirën dhe 
transparencën e ujit; 

 Ndryshimi në sasinë e ushqimeve 
dhe të sedimenteve për komunitetet 
e habitatit; 

 Ndryshimi në strukturën e 
habitatit/përbërjen e komunitetit 
dhe/ose humbje në gamën e 
shpërndarjes për shkak të 
ndryshimeve hidrografike. 

Në stacionet e përzgjedhura të 
monitorimit për habitatet bentike, 
mund të përfshihet edhe 
monitorimi i OE7, me qëllim që të 
identifikohet temperatura e ujit, 
kripësia, thellësia e diskut Secchi. 
Të dhënat e habitatit bentik të cilat 
mund të plotësojnë monitorimin e 
hidrologjisë: 
 lloji i nënshtresës; 
 granulometria e sedimenteve, 

nëse monitorohet; 
 artificializimi, nëse monitorohet. 

 

OE8 

TP16: Gjatësia e vijës 
bregdetare që është objekt i 
shqetësimeve fizike për shkak 
të ndikimit të strukturave të 
bëra nga njeriu 

Materiali i veprimtarive ndërtimore 
përgjatë vijës bregdetare mund të ketë 
ndikim në habitatet bentike në ujërat e 
cekëta afër bregut për shkak të 
mungesës së ajrit 

  

OE9 

TP17: Përqendrimi i ndotësve 
kryesorë të dëmshëm të 
matur në matricën përkatëse 

Ndikimi i mundshëm në habitatet 
bentike (shpërndarje dhe përbërje) për 
shkak të përqendrimit të ndotësve mbi 
shtratin e detit. 

Në stacionet e përzgjedhura të 
monitorimit për habitatin, mund të 
përfshihet edhe monitorimi i OE9, 
me qëllim që të identifikohen 
përqendrimet e ndotësve në 
sedimente dhe, për sa është e 
mundur, në biotë. 
Të dhënat e habitatit bentik të cilat 
mund të plotësojnë monitorimin e 
ndotësve: 
 granulometria e sedimenteve, 

nëse monitorohet; 
 burimi i shqetësimit; 
 burimi i ndotjes, nëse 

monitorohet. 

 

TP18: Efektet e ndotësve 
kryesorë në nivelin e ndotjes 
aty ku është përcaktuar 
marrëdhënia shkak-pasojë 

 

 Ndryshimi i shpejtë në 
strukturën e habitatit/përbërjen 
e komunitetit dhe/ose humbje 
në gamën e shpërndarjes; 

 Shpeshtësi e lartë e 
nekrozës/degradimit (gjethet, 
rrënjët e magnoliofitës; 
vdekshmëria e koraleve; rënia e 
shpejtë e shpërndarjes së 
cystoseira-s/Posidonia-s). 

TP19: Origjina e ndodhisë 
(sipas rastit), shtrirja e 
ngjarjeve të ndotjes akute 
(p.sh., rrëshqitjet nga 
produktet e naftës dhe 
substancat e rrezikshme) dhe 
ndikimi i tyre në biotën e 
prekur nga kjo ndotje 

Humbja e habitateve kyçe me ndikim 
potencial në rigjenerimin e mundshëm 
të habitatit bentik. 

 

TP20: Nivelet aktuale të 
ndotësve që janë dalluar dhe 
numri i ndotësve që kanë 
tejkaluar nivelet maksimale 
rregullatore në “frutat” e detit 
të konsumuara zakonisht 

Ndikimi i mundshëm në komunitetin e 
habitatit bentik (filtruesit e ushqimit, të 
tilla si koralet dhe anemonet).  
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me habitatet bentike 

Ndërlidhjet e monitorimit 
Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë mikroplastikat, 
dhe në shtratin e detit 

Dëmet e mundshme mbi habitatin 
bentik (ndryshime në turbullirën e ujit, 
mungesa e ajrit dhe/ose e dritës për 
speciet e palëvizshme brenda 
komunitetit të habitatit). Mikroplastikat 
përbëjnë një kërcënim të veçantë, pasi 
ato depërtojnë në rrjetet ushqimore, 
duke përfshirë kafshët që banojnë në 
habitatet bentike (p.sh., filtruesit e detit 
të tillë si midhjet, etj.). 

Të dhënat e habitatit bentik të cilat 
mund të plotësojnë monitorimin e 
mbetjeve detare: 
 burimi i shqetësimit; 
 burimet e ndotjes, nëse 

monitorohen; 
 llojet dhe sasitë e mbetjeve, 

nëse monitorohen. 

 Të dhënat e dendësisë së lartë 
të mbetjeve që kanë ngecur 
brenda specieve të palëvizshme 
ose në kolonën ujore përreth, 
brenda stacioneve të 
monitorimit të habitatit bentik, 
mund të mbahen shënim; 

 Speciet që rriten në mbetjet 
detare ose që ngecin në mbetjet 
detare mund të mbahen 
shënim për operacionet e 
pastrimit në të ardhmen, sipas 
nevojës. 

TP24: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve të gëlltitura nga 
organizmat detarë apo që 
kanë ngecur në mbetje, duke 
u fokusuar te gjitarët, zogjtë e 
detit dhe breshkat e detit 
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GJITARËT E DETIT 

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me gjitarët e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Zvarranikët 
e detit 

TP3: Gama e shpërndarjes së 
specieve  

 

Të dhënat e gjitarëve të detit që 
plotësojnë monitorimin e 
zvarranikëve të detit: 
 studimi nga ajri/anija i gjitarëve 

të detit, mund të përdoret për 
të marrë të dhëna mbi breshkat 
e detit. 

 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e trupit 
ose struktura e kategorisë 
moshore, raporti gjinor, 
shkalla e fekondimit, shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

 

OE1  
Zogjtë e 
detit 

TP3: Gama e shpërndarjes së 
specieve  

 

Të dhënat e gjitarëve të detit që 
plotësojnë monitorimin e zogjve të 
detit: 
 studimi nga një anije e vogël me 

anë të metodës së identifikimit 
fotografik, si një protokoll i 
përbashkët standard për 
mbledhjen e të dhënave nga 
terreni për shpendët dhe 
gjitarët, mund të përdoret për 
të marrë të dhëna për zogjtë e 
detit (gjinia/numri) ose për të 
identifikuar zonat e folezimit të 
zogjve të detit. 

 studimet nga ajri të gjitarëve të 
detit, mund të përdoren për të 
marrë të dhëna mbi zogjtë e 
detit 

 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e trupit 
ose struktura e kategorisë 
moshore, raporti gjinor, 
shkalla e fekondimit, shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

 

OE2 

TP6: Tendencat në sasinë, 
praninë e përkohshme dhe 
shpërndarjen në hapësirë të 
specieve jovendase, 
veçanërisht specieve invazive 
jovendase, kryesisht në zonat 
me rrezik. 

  

Të dhënat për gjitarët e detit që 
ushqehen me specie NIS dhe 
sidomos me ato invazive, duhet të 
bëhen të ditura, pasi ato mund të 
rrisin njohuritë mbi speciet dhe 
rolin e tyre të rëndësishëm 
ekologjik, si dhe të kontribuojnë në 
mbrojtjen e tyre. 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me gjitarët e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE3 

TP7: Biomasa e stokut 
riprodhues 

Identifikimi i mundshëm i zonave me 
mbivendosje: një zonë e rëndësishme 
për peshkimin/zonë e rëndësishme për 
gjitarët e detit. 

Të dhënat e gjitarëve të detit që 
plotësojnë monitorimin e 
peshkimit: 
 të dhënat nga ngecjet e 

kafshëve në cekëtina, me 
ndikim të dukshëm të peshkimit 
në vdekshmërinë e tyre; 

 të dhënat nga 
pyetësorët/intervistat për zëniet, 
jo objekt peshkimi, me 
peshkatarët, në pajtim me 
protokollin për këto zënie. 

Për aq sa është e mundur, të 
bëhet lidhja mes zonave të 
identifikuara me veprimtari të lartë 
të peshkimit dhe me një nivel të 
lartë të hedhurinave, me të dhënat 
që lidhen me ndërveprimin e 
gjitarëve të detit me peshkimin. 

TP8: Zëniet totale  

TP9: Vdekshmëria e peshkut  

TP10: Sforco e peshkimit 

Humbja e mundshme e burimeve 
ushqimore. 
Pajisjet dhe rrjetat (rrjetat fantazmë) e 
humbura të peshkimit, mund të 
shkaktojnë gëlltitje dhe/ose ngecje, të 
cilat mund të çojnë në vdekshmëri. 

TP11: Zënia për njësi sforcoje 
(CPUE) ose zbarkimi për njësi 
sforcoje (LPUE) si vlerë 
përfaqësuese (OE3) 

 

TP12: Zëniet, jo objekt 
peshkimi, e specieve 
vulnerabël dhe jo të synuara 
(OE1 dhe OE2) 

Zënia rastësore e gjitarëve të detit 
mund të jetë me rëndësi. 

OE5 

TP13: Përqendrimi i lëndëve 
ushqyese kryesore në kolonën 
ujore  

Mund të ketë ndikim në bazën e presë 
së gjitarëve të detit dhe, për rrjedhojë, 
të ndikojë në shpërndarjen e tyre 
brenda zonave me eutrofikim të lartë. 

 
 

TP13: Përqendrimi i klorofilës 
a në kolonën ujore  

 

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga ndryshimet 
hidrografike 

Mund të ndryshojë habitatin e gjitarëve 
të detit dhe të ndikojë në shpërndarjen 
e tyre brenda zonave me ndryshime 
hidrografike. 

  

OE9 

TP17: Përqendrimi i ndotësve 
kryesorë të dëmshëm të 
matur në matricën përkatëse 

Ndikimet e mundshme 
ekotoksikologjike te speciet. Qoftë më 
vete ose në kombinim me faktorë të 
tjerë, kjo mund të shkaktojë më pak 
qëndrueshmëri të gjitarëve të detit ndaj 
stresorëve mjedisorë (p.sh., ndaj 
patogjenëve mikrobialë, etj.). Ka gjasa 
të ndikojë në shpërndarjen e gjitarëve 
të detit brenda zonave me nivel të lartë 
të ndotësve. 

Të dhënat e gjitarëve të detit, të 
cilat mund të plotësojnë 
monitorimin e ndotësve: 
 analizat e indeve nga speciet e 

gjitarëve të detit të ngecura në 
cekëtina mund të japin të dhëna 
shtesë për ndotësit. 

 TP18: Efektet e ndotësve 
kryesorë në nivelin e ndotjes 
aty ku është përcaktuar 
marrëdhënia shkak-pasojë 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me gjitarët e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

TP19: Shtrirja e origjinës së 
ndodhisë (sipas rastit) të 
ngjarjeve të ndotjes akute 
(p.sh., rrëshqitjet nga 
produktet e naftës dhe 
substancat e rrezikshme) dhe 
ndikimi i tyre në biotën e 
prekur nga kjo ndotje 

Mund të ndodhë vdekshmëri në masë 
e specieve të gjitarëve të detit. 

TP20: Nivelet aktuale të 
ndotësve që janë dalluar dhe 
numri i ndotësve që kanë 
tejkaluar nivelet maksimale 
rregullatore në “frutat” e detit 
të konsumuara zakonisht 

 

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë mikroplastikat, 
dhe në shtratin e detit 

Mund të shkaktojnë gëlltitje të lartë të 
mikroplastikës gjatë ushqimit/gjuetisë:  
 gjatë gëlltitjes së mikroplastikave ose 

të mbetjeve të tjera, veprimtaria e 
ushqimit/gjuetisë mund të bjerë, e 
cila zakonisht shkakton vdekshmëri  

Të dhënat e gjitarëve të detit, të 
cilat mund të plotësojnë 
monitorimin e mbetjeve detare: 
 analizat e përmbajtjeve të 

stomakut nga speciet e gjitarëve 
të detit të ngecura në cekëtina, 
mund të japin të dhëna shtesë 
për mbetjet detare (TP24). 

 studimet nga ajri të gjitarëve të 
detit gjithashtu mund të 
përdoren për të mbledhur të 
dhëna mbi mbetjet detare të 
madhësisë së madhe (të 
dukshme nga mjeti i fluturimit) 

 

TP24: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve të gëlltitura nga 
organizmat detarë apo që 
kanë ngecur në mbetje, duke 
u fokusuar te gjitarët, zogjtë e 
detit dhe breshkat e detit 

Mund të shkaktojnë vdekshmëri të disa 
specieve të gjitarëve të detit për shkak 
të mbytjes ose gëlltitjes, pavarësisht 
gjinisë, seksit, madhësisë.  
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ZVARRANIKËT E DETIT 

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me zvarranikët e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP1: Gama e shpërndarjes 
së habitatit, për të marrë në 
konsideratë edhe shtrirjen e 
habitatit si një atribut i 
rëndësishëm 

Tërheqja e mundshme e breshkave të 
detit nga habitatet e ruajtura mirë, për 
qëllime ushqimi ose sigurie (nga 
grabitqarët) (TP3 dhe TP4): 

 prania e një numri të madh të 
breshkave të detit mund të lidhet me 
statusin e ruajtjes së mirë dhe 
përbërjen e habitatit detar në zonat 
e monitoruara të zvarranikëve të 
detit. 

 Prania e disa llojeve të habitateve 
(p.sh. plazhet ranore) mund të jetë 
tregues i vendeve reale ose të 
mundshme të folezimit të breshkave 
të detit 

 

 

TP2: Kushtet e specieve dhe 
komuniteteve tipike të 
habitatit 

 

OE1  
Gjitarët e detit 

TP3: Gama e shpërndarjes 
së specieve  

 

Të dhënat për zvarranikët e detit 
në det të hapur, mund të 
plotësohen gjatë kryerjes së 
monitorimit të gjitarëve të detit, 
sidomos nëse kryhen studime nga 
ajri/anija. 

 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e 
trupit ose struktura e 
kategorisë moshore, raporti 
gjinor, shkalla e fekondimit, 
shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me zvarranikët e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Zogjtë e detit 

TP3: Gama e shpërndarjes 
së specieve  

Disa zogj deti mund të ushqehen me 
breshka deti që sapo kanë dalë nga 
veza. 

 

 Vdekshmëria e breshkave të 
detit që sapo kanë dalë nga 
veza, për shkak të gjuetisë së 
tyre nga zogjtë e detit, mund të 
vëzhgohet dhe të regjistrohet. 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

 Gjatë monitorimit të foleve të 
breshkave të detit në zonën 
bregdetare, mund të 
identifikohen foletë e zogjve të 
detit, të cilat edhe duhet të 
regjistrohen (sidomos për ata 
zogj që njihen si grabitqarë të të 
vegjëlve të breshkave të detit). 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e 
trupit ose struktura e 
kategorisë moshore, raporti 
gjinor, shkalla e fekondimit, 
shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

 

OE2 

TP6: Tendencat në sasinë, 
praninë e përkohshme dhe 
shpërndarjen në hapësirë 
të specieve jovendase, 
veçanërisht specieve 
invazive jovendase kryesisht 
në zonat me rrezik. 

Përbërja e burimeve ushqimore mund 
të ndryshojë për shkak të sasisë së lartë 
të specieve invazive. Zvarranikët e detit 
mund të gllabërojnë/hanë disa specie 
NIS, të tilla si gaforret blu dhe kandilat 
jovendas të detit. 

 

Të dhënat për zvarranikët e detit 
që ushqehen me specie NIS dhe 
sidomos me ato invazive, duhet të 
bëhen të ditura, pasi ato mund të 
rrisin njohuritë mbi speciet dhe 
rolin e tyre të rëndësishëm 
ekologjik, si dhe të kontribuojnë në 
mbrojtjen e tyre. 

OE3 

TP7: Biomasa e stokut 
riprodhues 

 Të dhënat e zvarranikëve të detit, 
të cilat mund të plotësojnë 
monitorimin e peshkimit: 

 analiza e të dhënave nga kafshët 
e ngecura në cekëtina me 
ndikim të dukshëm të peshkimit 
në vdekshmërinë e tyre (grepi 
në gojë, në stomak; të ngecura 
në rrjetë, etj.); 

 të dhënat nga 
pyetësorët/intervistat për zëniet, 
jo objekt peshkimi, me 

Të dhënat nga çlirimet e gjalla të 
individëve të kapur rastësisht dhe 
të dhënat nga qendra për 
shpëtimin e breshkave të detit. 

TP8: Zëniet totale   

TP9: Vdekshmëria e peshkut   

TP10: Sforco e peshkimit 

Humbja e mundshme e burimeve 
ushqimore. 

Pajisjet dhe rrjetat (rrjetat fantazmë) e 
humbura të peshkimit, mund të 
shkaktojnë gëlltitje dhe/ose ngecje, të 
cilat mund të çojnë në vdekshmëri. 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me zvarranikët e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

TP11: Zënia për njësi 
sforcoje (CPUE) ose 
zbarkimi për njësi sforcoje 
(LPUE) si vlerë 
përfaqësuese (OE3) 

 

peshkatarët, në pajtim me 
protokollin për këto zënie. 

 

TP12: Zëniet, jo objekt 
peshkimi, e specieve 
vulnerabël dhe jo të 
synuara (OE1 dhe OE2) 

Zëniet rastësore të zvarranikëve të detit 
brenda disa pajisjeve të peshkimit 
fundor dhe pellagjik, mund të jenë me 
rëndësi. 

 

OE5 

TP13: Përqendrimi i 
lëndëve ushqyese kryesore 
në kolonën ujore  

Mund të ndryshojë shpërndarjen e 
zvarranikëve të detit brenda zonave me 
eutrofikim të lartë: 

 mund të ulë shpërndarjen e 
zvarranikëve të detit në një zonë 
ushqimi në rast të rritjes së 
eutrofikimit; 

 mund të ndikojë në veprimtarinë 
riprodhuese/folezuese të breshkave 
të detit nëse ndodh në një zonë me 
rëndësi për breshkat e detit. 

 

 

TP13: Përqendrimi i 
klorofilës a në kolonën 
ujore  

 

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga 
ndryshimet hidrografike 

Humbje e mundshme e zonave të 
folezimit dhe e suksesit në folezim 
(TP5), nëse ndryshimet hidrografike 
nxisin humbje të plazheve ranore të 
përshtatshme për folezim. 

  

OE8 

TP16: Gjatësia e vijës 
bregdetare që është objekt i 
shqetësimeve fizike për 
shkak të ndikimit të 
strukturave të bëra nga 
njeriu 

Strukturat e bëra nga njeriu dhe 
shqetësimet e tjera fizike (p.sh. drita) 
mund të kenë ndikim te zonat e 
folezimit të breshkave të detit. 

 

Afërsia e zonave të folezimit/foleve 
të breshkave të detit me strukturat 
bregdetare, mund të merret në 
vlerësim dhe të mbahet shënim. 

OE9 

TP17: Përqendrimi i 
ndotësve kryesorë të 
dëmshëm të matur në 
matricën përkatëse 

Ndikimet e mundshme 
ekotoksikologjike te speciet: 

 mund të ndryshojnë shpërndarjen e 
zvarranikëve të detit brenda zonave 
me nivel të lartë të ndotësve. 

Të dhënat e zvarranikëve të detit, 
të cilat mund të plotësojnë 
monitorimin e ndotësve: 

 analizat e indeve nga kafshët e 
ngecura në cekëtina mund të 
japin të dhëna shtesë për 
ndotësit. 

 

TP18: Efektet e ndotësve 
kryesorë në nivelin e 
ndotjes aty ku është 
përcaktuar marrëdhënia 
shkak-pasojë 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me zvarranikët e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

TP19: Shtrirja e origjinës së 
ndodhisë (sipas rastit) të 
ngjarjeve të ndotjes akute 
(p.sh., rrëshqitjet nga 
produktet e naftës dhe 
substancat e rrezikshme) 
dhe ndikimi i tyre në biotën 
e prekur nga kjo ndotje 

Mund të ndodhë vdekshmëri në masë 
e zvarranikëve të detit. 

 

TP20: Nivelet aktuale të 
ndotësve që janë dalluar 
dhe numri i ndotësve që 
kanë tejkaluar nivelet 
maksimale rregullatore në 
“frutat” e detit të 
konsumuara zakonisht 

  

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë 
mikroplastikat, dhe në 
shtratin e detit 

Mund të shkaktojnë gëlltitje të lartë të 
mikroplastikës gjatë ushqimit/gjuetisë 
dhe, për rrjedhojë, edhe vdekshmëri. 

Të dhënat e zvrranikëve të detit, të 
cilat mund të plotësojnë 
monitorimin e mbetjeve detare: 

 analizat e përmbajtjeve të 
stomakut nga breshkat e detit të 
ngecura në cekëtina, mund të 
japin të dhëna shtesë për 
mbetjet detare të gëlltitura 
(TP24). 

Gjatë identifikimit të foleve të 
breshkave të detit në plazhe, mund 
të vlerësohen mbetjet detare të 
ngecura në cekëtina. 

Vdekshmëria e breshkave të detit 
të sapo dala nga vezët për shkak të 
sasisë së mbetjeve detare në 
plazhet ranore, duhet të mbahet 
shënim dhe të bëhet e ditur. 

Programet e pastrimit të plazhit 
duhet të marrin në konsideratë 
praninë e zonave të folezimit dhe 
periudhat e folezimit. 

TP24: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve të gëlltitura nga 
organizmat detarë apo që 
kanë ngecur në mbetje, 
duke u fokusuar te gjitarët, 
zogjtë e detit dhe breshkat e 
detit 

Mund të shkaktojnë vdekshmëri të disa 
specieve të breshkave të detit për shkak 
të mbytjes ose gëlltitjes, pavarësisht 
gjinisë, seksit, madhësisë: Pasi kanë 
gëlltitur mikroplastika ose mbetje të 
tjera, zvarranikët e detit nuk ndjejnë më 
uri dhe ulin veprimtarinë e 
ushqimit/gjuetisë, e cila zakonisht 
shkakton vdekshmëri. 
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ZOGJTË E DETIT 

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me zogjtë e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP1: Gama e shpërndarjes 
së habitatit, për të marrë në 
konsideratë edhe shtrirjen e 
habitatit si një atribut i 
rëndësishëm 

Tërheqja e një numri të madh të zogjve 
të detit ndaj habitatit të ruajtur mirë 
dhe me një gamë të gjerë 
shpërndarjeje (TP3 dhe TP4) për shkak 
të disponueshmërisë së ushqimit: 

 nëse zogjtë e detit nuk udhëtojnë 
për një distancë të madhe nga zonat 
e folezimit gjatë periudhës së 
folezimit, kjo mund të lidhet me 
statusin e favorshëm të ruajtjes dhe 
përbërjen e favorshme të habitatit 
detar afër zonave të folezimit të 
zogjve të detit. 

 

 

TP2: Kushtet e specieve dhe 
komuniteteve tipike të 
habitatit 

 

OE1  
Zvarranikët e 
detit 

TP3: Gama e shpërndarjes 
së specieve  

 

 

 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

 

 Studimi nga anija i zogjve të 
detit, mund të përdoret për të 
marrë të dhëna mbi breshkat e 
detit, kur këto të fundit 
konstatohen. 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e 
trupit ose struktura e 
kategorisë moshore, raporti 
gjinor, shkalla e fekondimit, 
shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

Disa grupe të zogjve të detit mund të 
tregojnë ndërveprim me breshkat e 
vogla të detit/të sapo dala nga veza 
(gjueti). Nëse ndodh kështu, kjo duhet 
të vihet në dukje. 

 

OE1  
Gjitarët e 
detit 

TP3: Gama e shpërndarjes 
së specieve  

  

Në det, vëzhgimi i sasisë së 
përkohshme të gjuetisë së zogjve 
të detit shpesh tregon një sasi 
peshku dhe mund të përdoret për 
të kontrolluar praninë e gjitarëve 
të detit, pasi ato mund të 
shënjestrojnë të njëjtat specie për 
ushqim. 

Studimi me anije i zogjve të detit, 
sidomos kur bëhet brenda zonave 
të peshkimit, mund të përdoret 
për të siguruar të dhëna mbi 
gjitarët e detit (gjininë/praninë). 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me zogjtë e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e 
trupit ose struktura e 
kategorisë moshore, raporti 
gjinor, shkalla e fekondimit, 
shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

 

OE2 

TP6: Tendencat në sasinë, 
praninë e përkohshme dhe 
shpërndarjen në hapësirë 
të specieve jovendase, 
veçanërisht specieve 
invazive jovendase, 
kryesisht në zonat me rrezik. 

Zogjtë e detit mund të ushqehen me 
disa specie NIS 

 

Të dhënat për zogjtë e detit që 
ushqehen me specie NIS dhe 
sidomos me ato invazive, duhet të 
bëhen të ditura, pasi ato mund të 
rrisin njohuritë mbi speciet dhe 
rolin e tyre të rëndësishëm 
ekologjik, dhe për rrjedhojë edhe 
për mbrojtjen e tyre. 

OE3 

TP7: Biomasa e stokut 
riprodhues 

Identifikimi i mundshëm i zonave me 
mbivendosje: një zonë e rëndësishme 
për peshkimin/zonë e rëndësishme për 
zogjtë e detit. 

Të dhënat e zogjve të detit, të cilat 
mund të plotësojnë monitorimin e 
peshkimit: 

 analiza e të dhënave nga kafshët 
e ngecura në cekëtina, me 
ndikim të dukshëm të peshkimit 
në vdekshmërinë e tyre; 

 të dhënat nga 
pyetësorët/intervistat për zëniet, 
jo objekt peshkimi, me 
peshkatarët, në pajtim me 
protokollin për këto zënie. 

 

TP8: Zëniet totale   

TP9: Vdekshmëria e peshkut  

Për aq sa është e mundur, të 
bëhet lidhja mes zonave të 
identifikuara me veprimtari të lartë 
të peshkimit dhe me një nivel të 
lartë të hedhurinave, me të dhënat 
që lidhen me ndërveprimin e 
zogjve të detit me peshkimin. 

TP10: Sforco e peshkimit 

Humbja e mundshme e burimeve 
ushqimore. 

Pajisjet dhe rrjetat (rrjetat fantazmë) e 
humbura të peshkimit, mund të 
shkaktojnë gëlltitje dhe/ose ngecje, të 
cilat mund të çojnë në vdekshmëri. 

 

TP11: Zënia për njësi 
sforcoje (CPUE) ose 
zbarkimi për njësi sforcoje 
(LPUE) si vlerë 
përfaqësuese (OE3) 

  

TP12: Zëniet, jo objekt 
peshkimi, e specieve 
vulnerabël dhe jo të 
synuara (OE1 dhe OE2) 

Zënia rastësore e zogjve të detit 
(sidomos në linjat e grepave) mund të 
jetë me rëndësi. 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me zogjtë e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE5 

TP13: Përqendrimi i 
lëndëve ushqyese kryesore 
në kolonën ujore  

Ndryshimet në shpërndarjen e zogjve të 
detit brenda zonave me eutrofikim të 
lartë. 

 

Peshku i vdekur si pasojë e 
eutrofikimit mund të sigurojë sasi 
të lartë ushqimi për zogjtë e detit 
në terma afatshkurtër dhe humbje 
të ushqimit në terma afatgjatë. Kur 
kjo konstatohet, duhet të 
monitorohet për aq sa është e 
mundur. 

TP13: Përqendrimi i 
klorofilës a në kolonën 
ujore  

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga 
ndryshimet hidrografike 

Ndryshimet në shpërndarjen e zogjve të 
detit brenda zonave me ndryshime 
hidrografike, sidomos folezimet e 
zogjve të detit në zonat/plazhet 
bregdetare. 

  

OE9 

TP17: Përqendrimi i 
ndotësve kryesorë të 
dëmshëm të matur në 
matricën përkatëse 

Ndikimet e mundshme 
ekotoksikologjike te speciet. Zogjtë e 
detit që kanë ndjeshmëri më të lartë 
ndaj ndryshimeve mjedisore mund të 
ndryshojnë vendin e folezimit për shkak 
të ndotjes në zonën përreth (humbje të 
zonave të folezimit). 

Të dhënat e zogjve të detit, të cilat 
mund të plotësojnë monitorimin e 
ndotësve: 

 Analizat e indeve dhe të 
pendëve nga zogjtë e detit të 
mbetur në cekëtina, të vegjlit e 
ngordhur dhe vezët e paçelura, 
janë të dhëna shtesë të 
rëndësishme për ndotësit. 

 

TP18: Efektet e ndotësve 
kryesorë në nivelin e 
ndotjes aty ku është 
përcaktuar marrëdhënia 
shkak-pasojë 

TP19: Shtrirja e origjinës së 
ndodhisë (sipas rastit) të 
ngjarjeve të ndotjes akute 
(p.sh., rrëshqitjet nga 
produktet e naftës dhe 
substancat e rrezikshme) 
dhe ndikimi i tyre në biotën 
e prekur nga kjo ndotje 

Mund të ndodhë vdekshmëri në masë 
e specieve të zogjve të detit ose mund 
të ketë një numër të madh individësh 
të mbuluar me naftë. 

TP20: Nivelet aktuale të 
ndotësve që janë dalluar 
dhe numri i ndotësve që 
kanë tejkaluar nivelet 
maksimale rregullatore në 
“frutat” e detit të 
konsumuara zakonisht 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me zogjtë e detit  

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë 
mikroplastikat, dhe në 
shtratin e detit 

Mund të shkaktojnë gëlltitje të lartë të 
mikroplastikës gjatë ushqimit/gjuetisë 
(shkakton vdekshmëri pasi kafshët nuk 
ndjejnë më uri). 

Të dhënat e zogjve të detit, të cilat 
mund të plotësojnë monitorimin e 
mbetjeve detare: 

 analizat e përmbajtjeve të 
stomakut nga speciet e zogjve të 
detit të ngecura në cekëtina, 
mund të japin të dhëna shtesë 
për mbetjet detare (TP24). 

Analiza e përbërjeve të refuzuara 
nga zogjtë e detit përreth vendeve 
të folezimit mund të sigurojë të 
dhëna shtesë mbi mbetjet detare, 
pasi një pjesë e mbetjeve të 
gëlltitura refuzohet nga speciet. 

Disa prej zogjve të detit mund të 
ngatërrohen dhe të përdorin 
mbetjet detare për të formuar 
folenë. Andaj, shpeshtësia dhe 
sasia e mbetjeve brenda foleve të 
zogjve të detit mund të jetë me 
rëndësi për të nxjerrë në pah 
përdorimin e mbetjeve nga zogjtë 
e detit dhe për të vlerësuar 
ndikimin e artificializimit mbi zogjtë 
e detit. 

TP24: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve të gëlltitura nga 
organizmat detarë apo që 
kanë ngecur në mbetje, 
duke u fokusuar te gjitarët, 
zogjtë e detit dhe breshkat e 
detit 

Mund të shkaktojnë vdekshmëri të disa 
zogjve të detit për shkak të mbytjes ose 
gëlltitjes, pavarësisht gjinisë, seksit, 
madhësisë. 
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OE2 NIS  

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me habitatet bentike 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP1: Gama e shpërndarjes 
së habitatit, për të marrë në 
konsideratë edhe shtrirjen e 
habitatit si një atribut i 
rëndësishëm 

Speciet invazive mund të konkurrojnë 
me speciet native (sidomos ato 
endemike) dhe t’i zëvendësojnë ato. 
Ato mund të lëshojnë edhe toksina në 
kolonën ujore dhe të shkaktojnë 
ndryshime fizike të habitateve në 
përgjithësi. 

Të dhënat e NIS, të cilat mund të 
plotësojnë monitorimin e habitatit 
detar: 

 mbulimi i NIS; 

 sasia e NIS. 

Speciet invazive të identifikuara 
brenda stacioneve të hotspoteve 
në afërsi të zonave të monitorimit 
të habitatit detar. 

Speciet NIS ushqehen me specie 
që janë brenda komunitetit të 
habitatit lokal detar. 

Prania e disa prej specieve invazive 
mund të shërbejë si paralajmërim i 
degradimit të mundshëm në të 
ardhmen i habitatit përreth 
stacionit të kampionimit të NIS. 

TP2: Kushtet e specieve dhe 
komuniteteve tipike të 
habitatit 

 

OE1  
Zvarranikët e 
detit 

TP3: Gama e shpërndarjes 
së specieve  

Humbje e mundshme e disa 
komponentëve të përshtatshmërisë 
ekologjike të zvarranikëve të detit për 
shkak të ndryshimeve në ekosistem si 
pasojë e specieve NIS. 

 

 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

  

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e 
trupit ose struktura e 
kategorisë moshore, raporti 
gjinor, shkalla e fekondimit, 
shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

   

OE1  
Zogjtë e detit 

TP3: Gama e shpërndarjes 
së specieve  

Humbje e mundshme e disa 
komponentëve të përshtatshmërisë 
ekologjike të zogjve të detit për shkak të 
ndryshimeve në ekosistem si pasojë e 
specieve NIS. 

 

 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me habitatet bentike 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e 
trupit ose struktura e 
kategorisë moshore, raporti 
gjinor, shkalla e fekondimit, 
shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

  

OE3 

TP7: Biomasa e stokut 
riprodhues 

Ndryshim i mundshëm i biomasës së 
stokut riprodhues në rast ndërveprimi 
me speciet NIS (konkurrencë për 
ushqim, hapësirë, etj.). 

Të dhënat e NIS, të cilat mund të 
plotësojnë monitorimin e 
peshkimit: 

 sasia, prania e përkohshme dhe 
shpërndarja hapësinore e 
specieve jovendase me interes 
komercial (peshku dhe makro-
jovertebrorët); 

 sasia, prania e përkohshme dhe 
shpërndarja hapësinore e 
specieve jovendase me ndikim 
të rrezikshëm në shëndetin e 
njeriut. 

Sasia, prania e përkohshme dhe 
shpërndarja hapësinore e specieve 
jovendase, me një shkallë të lartë 
të konfuzionit në identifikim me 
speciet lokale, mund të 
regjistrohen sipas rastit. 

Sasia, prania e përkohshme dhe 
shpërndarja hapësinore e specieve 
jovendase, të cilat ushqehen me 
specie komerciale, mund të 
regjistrohen sipas rastit. 

Sasia, prania e përkohshme dhe 
shpërndarja hapësinore e specieve 
jovendase, me ndikim të 
rrezikshëm në shëndetin e njeriut, 
mund të regjistrohen sipas rastit. 

TP8: Zëniet totale 
Zëniet totale mund të përfshijnë speciet 
NIS me një interes komercial 

TP9: Vdekshmëria e peshkut  

TP10: Sforco e peshkimit 

Mund të ndikohet nga sasia e specieve 
invazive pa asnjë interes komercial ose 
me interes komercial, të cilat kapen 
gjatë operacioneve të peshkimit. 

TP11: Zënia për njësi 
sforcoje (CPUE) ose 
zbarkimi për njësi sforcoje 
(LPUE) si vlerë 
përfaqësuese (OE3) 

Mund të ndikohet nga sasia e specieve 
invazive pa asnjë interes komercial ose 
me interes komercial, të cilat kapen 
gjatë operacioneve të peshkimit. 

TP12: Zëniet, jo objekt 
peshkimi, e specieve 
vulnerabël dhe jo të 
synuara (OE1 dhe OE2) 

Sasia dhe prania e specieve NIS gjatë 
operacioneve të peshkimit mund të 
nxisë një ndryshim të teknikave të 
peshkimit ose të pajisjeve të peshkimit, 
të cilat mund të kenë ndikim në zëniet 
rastësore të specieve vulnerabël. 

OE5 

TP13: Përqendrimi i 
lëndëve ushqyese kryesore 
në kolonën ujore  

Ndryshimet kimike në kolonën ujore 
mund të favorizojnë disa specie NIS. 

Në stacionet e përzgjedhura të 
monitorimit për NIS, mund të 
përfshihet edhe monitorimi i OE5, 
me qëllim që të identifikohen të 
dhënat fiziko-kimike (temperatura 
e ujit, kripësia, thellësia e diskut 
Secchi, përcjellshmëria elektrike, 
oksigjeni i tretur, saturimi i 
oksigjenit, pH, klorofila a, thellësia 
e diskut Secchi, nitrati, nitriti, 
amoni, fosfori total, ortofosfatet, 
silikat azoti total). 

Mund të regjistrohet prania e 
specieve NIS me prirje nitrofilike 
ose prirje fosforike brenda 
habitatit, sasia e të cilave mund të 
rritet në zonat e eutrofikuara. 

TP13: Përqendrimi i 
klorofilës a në kolonën 
ujore  

Përqendrimi i klorofilës a në kolonën 
ujore mund të favorizojë disa specie 
NIS. 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me habitatet bentike 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga 
ndryshimet hidrografike 

Ndryshimet hidrografike mund të 
favorizojnë disa specie NIS. Sidomos 
ndryshimet (rritjet) në temperaturën e 
detit. 

Në stacionet e përzgjedhura të 
monitorimit për NIS, mund të 
përfshihet edhe monitorimi i OE7, 
me qëllim që të identifikohet 
temperatura e ujit, kripësia, 
thellësia e diskut Secchi.  

Prania e specieve NIS, shtrirja e të 
cilave lidhet shumë me rrymat 
ujore, duhet të bëhet e ditur dhe 
të vihet në dukje përmes 
studimeve të ndikimit në mjedis 
për strukturat e reja bregdetare-
detare. 

OE9 

TP17: Përqendrimi i 
ndotësve kryesorë të 
dëmshëm të matur në 
matricën përkatëse 

Ndryshimet në ndotje mund të 
favorizojnë disa specie NIS. 

Në stacionet e përzgjedhura të 
monitorimit për NIS, mund të 
përfshihet edhe monitorimi i OE9, 
me qëllim që të identifikohen 
përqendrimet e ndotësve në 
sedimente dhe në biotë, për sa 
është e mundur. 

 

TP18: Efektet e ndotësve 
kryesorë në nivelin e 
ndotjes aty ku është 
përcaktuar marrëdhënia 
shkak-pasojë 

Ndryshimet në ndotje mund të 
favorizojnë disa specie NIS. 

 

TP19: Shtrirja e origjinës së 
ndodhisë (sipas rastit) të 
ngjarjeve të ndotjes akute 
(p.sh., rrëshqitjet nga 
produktet e naftës dhe 
substancat e rrezikshme) 
dhe ndikimi i tyre në biotën 
e prekur nga kjo ndotje 

Kanë ndikim të mundshëm nëse ritmi i 
rigjenerimit të specieve NIS është më i 
lartë se sa ai i specieve vendase pas një 
aksidenti ndotjeje. 

 

 

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë 
mikroplastikat, dhe në 
shtratin e detit 

 

 

Edhe nëse ndodh rrallë, disa 
specie NIS mund të rriten mbi 
mbetjet detare dhe të përhapen 
me anë të mbetjeve që qarkullojnë 
në brendësi të rrymave ujore. Çdo 
e dhënë që qarkullon në këtë 
drejtim mund të përmirësojë 
njohuritë rreth kësaj mënyrë të 
mundshme të imponimit të NIS 
dhe të lidhjeve të saj me mbetjet 
detare. 

TP24: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve të gëlltitura nga 
organizmat detarë apo që 
kanë ngecur në mbetje, 
duke u fokusuar te gjitarët, 
zogjtë e detit dhe breshkat e 
detit 
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OE3 PESHKIMI  

Objektivi 
Ekologjik Treguesi i përbashkët 

Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me peshkimin 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP1: Gama e shpërndarjes së 
habitatit, për të marrë në 
konsideratë edhe shtrirjen e 
habitatit si një atribut i 
rëndësishëm 

Ndikimi i tratave të koçës te koralet dhe 
speciet koraligjene. 

Pajisjet e humbura të peshkimit, 
sidomos rrjetat (rrjetat fantazmë). 

Të dhënat e peshkimit, të cilat 
mund të plotësojnë studimin e 
habitatit: 

 të dhënat hapësinore të 
operacioneve të peshkimit, 
sidomos të tratave të koçës; 

 sforco e peshkimit për 
sipërfaqe. 

Të merret në konsideratë përbërja 
e hedhurinave (speciet) gjatë 
peshkimit. 

TP2: Kushtet e specieve dhe 
komuniteteve tipike të 
habitatit 

  

OE1  
Gjitarët e 
detit 

TP3: Gama e shpërndarjes së 
specieve  

Disa gjitarë të detit mund të tërhiqen 
nga veprimtaria e peshkimit (depredimi 
dhe hedhja) ose mund të zihen 
rastësisht. 

Të dhënat e peshkimit, të cilat 
mund të plotësojnë studimin e 
gjitarëve të detit: 

 të dhënat/vëzhgimi i 
depredimit; 

 të dhënat e zënies, jo objekt 
peshkimi (pyetësorët në 
bord/porte). 

Mund të regjistrohet tipologjia e 
ndërveprimit të gjitarëve të detit 
me peshkimin. 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e trupit 
ose struktura e kategorisë 
moshore, raporti gjinor, 
shkalla e fekondimit, shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

 

OE1  
Zvarranikët 
e detit 

TP3: Gama e shpërndarjes së 
specieve  

 

Të dhënat e peshkimit, të cilat 
mund të plotësojnë studimin e 
zvarranikëve të detit: 

 të dhënat e zënies, jo objekt 
peshkimi (pyetësorët në 
bord/në porte). 

 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

  

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e trupit 
ose struktura e kategorisë 
moshore, raporti gjinor, 
shkalla e fekondimit, shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

   

OE1  
Zogjtë e 
detit 

TP3: Gama e shpërndarjes së 
specieve  Zogjtë e detit mund të tërhiqen nga 

veprimtaria e peshkimit (hedhja) ose 
mund të zihen rastësisht. 

Të dhënat e peshkimit, të cilat 
mund të plotësojnë studimin e 
zvarranikëve të detit: 

Mund të regjistrohet tipologjia e 
ndërveprimit të zogjve të detit me 
peshkimin. 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  
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Objektivi 
Ekologjik Treguesi i përbashkët 

Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me peshkimin 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës 
(OE1, p.sh., madhësia e trupit 
ose struktura e kategorisë 
moshore, raporti gjinor, 
shkalla e fekondimit, shkalla e 
mbijetesës/vdekshmërisë) 

 të dhënat e zënies, jo objekt 
peshkimi (pyetësorët në 
bord/në porte). 

 

OE2 

TP6: Tendencat në sasinë, 
praninë e përkohshme dhe 
shpërndarjen në hapësirë të 
specieve jovendase, 
veçanërisht specieve invazive 
jovendase, kryesisht në zonat 
me rrezik. 

Hedhja e disa specieve invazive të zëna 
mund ta zgjerojë shtrirjen e tyre kur kjo 
ndodh jashtë zonës në të cilën këto 
specie zihen apo në të cilën ato janë 
tashmë të pranishme. 

Të dhënat e peshkimit, të cilat 
mund të plotësojnë studimin e 
NIS: 

 të dhënat për speciet NIS të 
zëna (makro-jovertebrorët dhe 
peshqit). 

 

OE5 

TP13: Përqendrimi i lëndëve 
ushqyese kryesore në kolonën 
ujore  

Efekt i mundshëm vdekjeprurës në 
stokun e peshkut që lidhet me nivelin e 
përqendrimit të disa lëndëve ushqyese 
kryesore në kolonën ujore.   

 

TP13: Përqendrimi i klorofilës 
a në kolonën ujore  

Efekt vdekjeprurës në stokun e peshkut 
që lidhet me nivelin e përqendrimit të 
klorofilës a në kolonën ujore. 

 

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga ndryshimet 
hidrografike 

   

OE9 

TP17: Përqendrimi i ndotësve 
kryesorë të dëmshëm të 
matur në matricën përkatëse Efekt vdekjeprurës në stokun e peshkut 

që lidhet me nivelin e përqendrimit të 
ndotësve. 

Të dhënat e peshkimit, të cilat 
mund të plotësojnë monitorimin e 
ndotësve: 

 analizat e indeve nga speciet e 
kapura mund të japin të dhëna 
shtesë për ndotësit, nëse 
kryhen. 

Vdekshmëria në masë e peshkut 
mund të lidhet me ndryshimin për 
shkak të nivelit të lartë të ndotësve 
të dëmshëm. 

Cilësia e peshkut (shëndeti i 
njeriut) mund të ndikohet nga 
bioakumulimi i ndotësve. 

TP18: Efektet e ndotësve 
kryesorë në nivelin e ndotjes 
aty ku është përcaktuar 
marrëdhënia shkak-pasojë 
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Objektivi 
Ekologjik Treguesi i përbashkët 

Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me peshkimin 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

TP19: Shtrirja e origjinës së 
ndodhisë (sipas rastit) të 
ngjarjeve të ndotjes akute 
(p.sh., rrëshqitjet nga 
produktet e naftës dhe 
substancat e rrezikshme) dhe 
ndikimi i tyre në biotën e 
prekur nga kjo ndotje 

Dëmtimi fizik me ndikim në funksionet 
fiziologjike;  

 toksicitet kimik që çon në rritje të 
efekteve vdekjeprurëse ose thuajse 
vdekjeprurëse, apo që shkakton 
dëmtim të funksioneve të qelizave;  

 ndryshime ekologjike, kryesisht 
humbja e organizmave kyçë nga një 
komunitet dhe pushtimi i habitateve 
nga speciet oportuniste; dhe  

 efekte të tërthorta, të tilla si humbja 
e habitatit ose e strehëzës, dhe, për 
rrjedhojë, eliminimi i specieve me 
rëndësi ekologjike.  

 

TP20: Nivelet aktuale të 
ndotësve që janë dalluar dhe 
numri i ndotësve që kanë 
tejkaluar nivelet maksimale 
rregullatore në “frutat” e detit 
të konsumuara zakonisht 

  

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë mikroplastikat, 
dhe në shtratin e detit 

Rrjetat e humbura dhe pajisjet e tjera 
të peshkimit: 

 rrjetat e humbura dhe pajisjet e tjera 
të humbura të peshkimit, mund të 
kenë një ndikim të rëndësishëm 
negativ mbi habitatin dhe speciet. 

Të dhënat e peshkimit, të cilat 
mund të plotësojnë studimin e 
mbetjeve detare: 

 përbërja/sasia e mbetjeve 
brenda hedhurinave, kur kryhet 

 pozicioni i pajisjeve të humbura 
të peshkimit, nëse kryhet 

 analizat e përmbajtjeve të 
stomakut nga speciet e zëna, 
mund të japin të dhëna shtesë 
për mbetjet detare (TP24) 

Lidhja me sforcon e peshkimit dhe 
zonat e peshkimit, duhet të bëhet 
për aq sa është e mundur. 

Të dhënat nga “Fishingforlitter”, 
programet e monitorimit të 
mbetjeve me industritë e 
peshkimit, duhet të merren në 
konsideratë. 

TP24: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve të gëlltitura nga 
organizmat detarë apo që 
kanë ngecur në mbetje, duke 
u fokusuar te gjitarët, zogjtë e 
detit dhe breshkat e detit 
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OE5 EUTROFIKIMI  

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me eutrofikimin 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP1: Gama e shpërndarjes 
së habitatit (të merret në 
konsideratë edhe shtrirja e 
habitatit si një atribut i 
rëndësishëm) 

Përqendrimi i tepërt i lëndëve 
ushqyese dhe i klorofilës a, mund të 
shkaktojë ndryshim kimik dhe të 
transparencës me pasoja të 
mëpasshme mbi komunitetet e 
habitatit. 

Sipas rastit, të garantohet 
mbivendosje e stacioneve OE5 me 
vendndodhjet kyçe të habitateve 
bentike me specie bimore, 
mundësisht edhe brenda ZMD-së 
(si stacion referencë). 

 

TP2: Kushtet e specieve dhe 
komuniteteve tipike të 
habitatit 

Përqendrimi i lëndëve ushqyese mund 
të shkaktojë rritje të sasisë së specieve 
bimore (makroalgave) me efekte që 
rezultojnë në pjesët e tjera të 
komuniteteve të habitatit; 

Disponueshmëria në rritje e lëndëve 
ushqyese mund të shkaktojë përhapjen 
e specieve oportuniste me riprodhim të 
shpejtë të bimëve detare (makroalgave) 
dhe të kafshëve detare. 

Teprica e klorofilës a është tregues i 
rritjes së biomasës së fitoplanktonit. 
Për shembull, fitoplanktoni mund të 
ndodhë në dendësi të mjaftueshme për 
të krijuar lulëzime, të cilat reduktojnë 
disponueshmërinë e dritës për bimët 
detare të tilla si barishtet. 

 

OE3 
TP7: Biomasa e stokut 
riprodhues 

Mund të shkaktojë ndryshime kimike 
dhe të transparencës me ndikime në 
kushtet e hedhjes së vezëve. 

  

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga 
ndryshimet hidrografike 

Temperatura, kripësia, thellësia, 
rrymat, valëzimet, turbulenca dhe 
turbullira luajnë një rol kyç në ruajtjen 
e habitateve detare. 

Të dhënat hidrografike bazë (të 
tilla si temperatura, kripësia, 
përcjellshmëria) duhet të 
mblidhen dhe të raportohen për të 
gjitha stacionet OE5, me qëllim që 
të përcaktohen llojet kryesore të 
ujërave bregdetare për vlerësimin 
e eutrofikimit. 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me eutrofikimin 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE8 

TP16: Gjatësia e vijës 
bregdetare që është objekt i 
shqetësimeve fizike për 
shkak të ndikimit të 
strukturave të bëra nga 
njeriu 

Zonat e urbanizuara mund të jenë një 
burim i konsiderueshëm i eutrofikimit 
në zonat detare afër bregut, sidomos 
në mungesë të një trajtimi të 
përshtatshëm të ujërave të ndotura. 

Lloji i ndërtimit/infrastrukturës në 
bregdet përcaktohet si pjesë e 
monitorimit të OE8. Deri diku, ajo 
mund të kontribuojë në 
identifikimin e llojit të trysnisë që 
vjen nga shkaqet njerëzore, i cili 
nevojitet për stacionet e 
monitorimit të OE5.  

Gjithashtu, informacioni që vjen 
nga monitorimi i OE5 mund të 
plotësojë monitorimin e OE8. 

 

OE9 TP17 – TP20   

Rekomandohet që të garantohet 
integrimi i vendndodhjeve të 
kampionimit për OE5 dhe OE9 për 
shkak të kostove ekonomike. 
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OE7 HIDROGRAFIA  

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me hidrologjinë 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP1: Gama e shpërndarjes 
së habitatit (të merret në 
konsideratë edhe shtrirja e 
habitatit si një atribut i 
rëndësishëm) 

Regjimet e lëvizjes dhe të 
temperaturës/kripësisë së ujit kanë 
ndikim direkt në llojet/ndryshimet e 
sedimenteve. 

Sipas rastit, të garantohet 
mbledhja e parametrave 
hidrografikë kyçë në stacionet e 
monitorimit të habitateve bentike, 
të paktën temperatura e ujit, 
kripësia, thellësia e diskut Secchi. 

 

TP2: Kushtet e specieve dhe 
komuniteteve tipike të 
habitatit 

Regjimet e lëvizjes dhe të 
temperaturës/kripësisë së ujit luajnë 
një rol të konsiderueshëm në 
përcaktimin e përbërjes së specieve të 
habitateve/komuniteteve. 

 

OE2 

TP6: Tendencat në sasinë, 
praninë e përkohshme dhe 
shpërndarjen në hapësirë 
të specieve jovendase, 
veçanërisht specieve 
invazive jovendase, 
kryesisht në zonat me rrezik. 

Ndryshimet në regjimet hidrografike 
kanë ndikim në praninë dhe 
shpërndarjen e specieve jovendase. 
Një rritje në temperaturën e detit 
mundëson përhapjen e NIS, sidomos 
nga rajonet tropikale. 

Të garantohet mbledhja e 
parametrave hidrografikë kyçë në 
stacionet e monitorimit të OE2, të 
paktën temperatura e ujit, kripësia, 
thellësia e diskut Secchi. 

 

OE3 
TP7: Biomasa e stokut 
riprodhues 

Ndryshimet në regjimet hidrografike 
mund të kenë ndikim në biomasën e 
stokut riprodhues. 

  

OE5 

TP13: Përqendrimi i 
lëndëve ushqyese kryesore 
në kolonën ujore 

Informacionet për parametrat 
hidrografikë kyçë janë me rëndësi për 
interpretimin e rezultateve të 
eutrofikimit. 

Skema e tipologjisë për ujërat 
bregdetarë të Mesdheut bazohet në të 
dhënat hidrografike bazë (temperatura, 
kripësia dhe dendësia). 

Parametrat hidrografikë, të tillë si 
temperatura, kripësia, pH dhe 
transparenca, duhet të maten 
edhe në stacionet e monitorimit të 
OE5. 

 

TP14: Përqendrimi i 
klorofilës a në kolonën 
ujore 

 

OE8 

TP16: Gjatësia e vijës 
bregdetare që është objekt i 
shqetësimeve fizike për 
shkak të ndikimit të 
strukturave të bëra nga 
njeriu  

Ndryshimet fizike të vijës bregdetare, si 
pasojë e strukturave të bëra nga njeriu, 
mund të kenë ndikim direkt në 
ndryshimet e kushteve hidrografike, të 
cilat në krahun tjetër mund të çojnë në 
ndryshime të habitatit dhe 
biodiversitetit detar. 

Monitorimi i kushteve hidrografike 
duhet të bëhet në zonat të cilat 
kanë pësuar ndryshime të vijës 
bregdetare. Për rrjedhojë, këto 2 
grupe informacioni duhet të 
merren në konsideratë së bashku. 

 

OE9 TP17 – TP20  

Ndotësit mund të rishpërndahen ose të 
transportohen në të gjithë mjedisin 
përmes proceseve hidrografike. 
Ndotësit mbeten në ujë dhe, sidomos, 
në sedimente, nga ku ato mund të 
ripezullohen në varësi të rrymave, 
valëve dhe turbulencës.  

Sipas rastit, të garantohet integrimi 
i vendndodhjeve të OE7 dhe TP17 
(OE9). 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me hidrologjinë 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë 
mikroplastikat, dhe në 
shtratin e detit 

Kushtet hidrografike, e sidomos rrymat 
detare, kanë një ndikim të 
konsiderueshëm në lëvizjen e mbetjeve 
detare. 

 

Gjatë studimit të mbetjeve detare, 
nuk është parashikuar asnjë matje 
specifike hidrografike e rrymave 
detare. Megjithatë, matjet e 
rrymave ujore mund të jenë një 
pjesë integrale e OE10. 

 
OE8 EKOSISTEMET DHE PEIZAZHET BREGDETARE  

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me ekosistemet dhe peizazhet 
bregdetare 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP1 – TP2 

Ndërtimet përgjatë vijës bregdetare, 
kryesisht kanë ndikim në habitatet 
supra dhe medio litorale dhe në 
speciet tipike të tyre. 

Rezultatet e monitorimit të OE1 në 
kombinim me OE8 duhet që të 
përdoren për të përcaktuar 
ndërveprimet tokë-det, me rëndësi 
për MSP-në. 

 

OE1  
Speciet 
detare 

TP3 – TP5 

Në rast se ndërtimi bëhet afër 
habitateve të rëndësishme të 
zogjve/zvarranikëve, të tilla si plazhet 
dhe ligatinat bregdetare, ai mund të 
ketë ndikim serioz në shpërndarjen dhe 
sasinë e tyre. 

  

OE5 TP13 – TP14 : 

Ndërtimi urban në rritje mund të krijojë 
trysni të mëtejshme në lëndët ushqyese 
të mjedisit detar, duke çuar në 
eutrofikim të plotë të zonës, sidomos 
në mungesë të një trajtimi të 
përshtatshëm të ujërave të ndotura. 

Informacioni mbi llojin e ndërtimit 
në afërsi të zonës së monitoruar 
(OE5), mund të ndihmojë me 
përcaktimin e llojit dhe të burimit 
të trysnisë së pranishme në zonë 
(ambiente akuakulture, ujërat e 
ndotura që vijnë nga burimet 
urbane ose industriale). 

Lloji i funksionit që do të kryejë 
infrastruktura bregdetare (lidhur 
me llojin e trysnisë së shkaktuar 
nga njeriu) nuk është prioritet në 
monitorimin e OE8, por ky lloj 
informacioni mund të merret nga 
planet hapësinore. 

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga 
ndryshimet hidrografike 

 

Informacioni që merret nga 
monitorimi i tendencave të OE8 
mund të plotësojë monitorimin e 
OE7. 

 

OE9 TP17 – TP20  

Lloji i veprimtarive specifike 
ndërtimore/pranë bregdetit (të tilla si 
kantieret detare dhe marinat, etj.), 
mund të çojë në ndotjen e zonës 
bregdetare. 

Informacioni mbi llojin e ndërtimit 
afër zonës së monitoruar (OE9) 
mund të ndihmojë me 
identifikimin e burimeve të 
trysnive, d.m.th. të burimit (të 
mundshëm) të ndotjes në zonë. 
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Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me ekosistemet dhe peizazhet 
bregdetare 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë 
mikroplastikat, dhe në 
shtratin e detit 

Është e pritshme që zonat urbane të 
mund të kenë sasi më të mëdha të 
depozitave të mbetjeve detare në 
plazhe ose në ujë. Megjithatë, për 
shkak të rrymave ujore, mbetjet e 
nxjerra në breg ose të gjetura në det, 
mund të kenë burime të largëta. 

  

 
OE9 NDOTËSIT  

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me ndotësit 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP2: Kushtet e specieve dhe 
komuniteteve tipike të 
habitatit 

Është e pritshme që ndotja 
ekotoksikologjike të ketë ndikime në 
specie. Efektet e padëshiruara 
përfshijnë dëmtime të organizmave në 
nivelet më të ulëta të zinxhirit ushqimor 
dhe rritje të përqendrimeve përmes 
rrjeteve ushqimore, duke çuar në 
përqendrime më të larta dhe ndikime 
të mundshme në zinxhirin e sipërm 
ushqimor. 

 

Nuk nevojitet asnjë ndërlidhje 
specifike me vendndodhjet e 
monitorimit. Megjithatë, rezultatet 
e monitorimit të OE9 mund të 
merren në konsideratë për të 
plotësuar monitorimin e OE1 (sa i 
përket identifikimit të trysnive). 

OE1  
Speciet 
detare 

TP3 – TP5  
Derdhjet e naftës mund të kenë 
ndikime të konsiderueshme te speciet, 
sidomos te zogjtë e detit.  

 

OE5 TP13 – TP14   

Rekomandohet që të garantohet 
integrimi i vendndodhjeve për OE5 
dhe OE9, kryesisht për shkak të 
kostove ekonomike. 

 

OE7 

TP15: Vendndodhja dhe 
shtrirja e habitateve të 
prekura direkt nga 
ndryshimet hidrografike 

 

Për të gjitha stacionet e OE9 duhet 
të mblidhen dhe të raportohen të 
dhënat hidrografike bazë, të tilla si 
temperatura dhe kripësia. 

 

OE10 

TP23: Tendencat në sasinë e 
mbetjeve në kolonën ujore, 
duke përfshirë 
mikroplastikat, dhe në 
shtratin e detit 

Mbetjet detare në formën e 
mikroplastikave, mund të bartin dhe të 
çlirojnë ndotës kimikë në mjedisin 
detar ose t’i transferojnë ato direkt në 
organizmat detarë pas gëlltitjes së tyre. 
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OE10 MBETJET DETARE  

Objektivi 
Ekologjik 

Treguesi i përbashkët 
Ndërveprimet dhe ndërlidhjet 
me mbetjet detare 

Ndërlidhjet e monitorimit 

Standardet e të dhënave të 
IMAP 

Informacion shtesë për t’u 
përfshirë 

OE1  
Habitati 
bentik 

TP1: Gama e shpërndarjes 
së habitatit (të merret në 
konsideratë edhe shtrirja e 
habitatit si një atribut i 
rëndësishëm) 

Mbetjet në shtratin e detit shkaktojnë 
dëmtime të specieve bentike dhe mund 
të ndikojnë në shpërndarjen e habitatit.

Informacioni mbi llojin dhe sasinë 
e mbetjeve detare është me 
rëndësi për vlerësimin e trysnive 
që shkaktohen mbi habitatet 
bentike.  

Të dhënat nga monitorimi i OE1 
mund të plotësojnë monitorimin e 
mbetjeve detare të shtratit të detit. 
Gjithashtu, rezultatet e monitorimit 
të OE10 mund të plotësojnë 
monitorimin e OE1.  

Nuk është nevoja për ndonjë 
mbivendosje të caktuar stacioni. 

 

TP2: Kushtet e specieve dhe 
komuniteteve tipike të 
habitatit 

  

OE1  
Speciet 
detare 

TP3: Gama e shpërndarjes 
së specieve  

Mbetjet detare mund të kenë një 
ndikim të konsiderueshëm te gjitarët e 
detit, zvarranikët dhe zogjtë e detit, si 
pasojë e gëlltitjes dhe/ose ngecjes. 

Efektet e padëshiruara përfshijnë 
dëmtime të organizmave në nivelet më 
të ulëta të zinxhirit ushqimor dhe rritje 
të përqendrimeve përmes rrjeteve 
ushqimore, duke çuar në përqendrime 
më të larta dhe ndikime të mundshme 
në zinxhirin e sipërm ushqimor. 

 

Standardet e të dhënave për 
monitorimin e tendencave në 
sasinë e mbetjeve të gëlltitura nga 
organizmat detarë apo të cilët kanë 
ngecur në to, nuk janë miratuar 
ende. Megjithatë, 
informacioni/vëzhgimet e 
mbledhura gjatë monitorimit të 
gjitarëve të detit, zogjve të detit 
dhe breshkave të detit, janë me 
rëndësi të veçantë për monitorimin 
e OE10. 

TP4: Sasia e popullatës së 
specieve të përzgjedhura  

TP5: Karakteristikat e 
demografisë së popullatës  

OE3 
TP7: Biomasa e stokut 
riprodhues 

 

Për të garantuar efiçencë në kosto, 
ekspeditat që ndërmerren për 
monitorimin e OE3, në të njëjtën 
kohë, mund të përdoren për OE10 
(monitorimin e shtratit të detit dhe 
të sipërfaqes së detit). 

 

 

 

 

 

 
  



 



Projekti i financuar nga GEF “Zbatimi i qasjes me bazë 
ekosistemi në Adriatik, përmes planifikimit hapësinor 
detar” (GEF Adriatic) realizohet përgjatë rajonit Adriatiko-
Jonian, duke pasur si fokus dy vende: Shqipërinë dhe Malin e Zi.

Objektivi kryesor i projektit është që të rikuperojë balancën 
ekologjike të Detit Adriatik përmes përdorimit të qasjes me 
bazë ekosistemi dhe planifikimit hapësinor detar. Gjithashtu, 
projekti synon që të përshpejtojë zbatimin e Protokollit për 
Menaxhimin e Integruar të Zonës Bregdetare dhe të lehtësojë 
zbatimin e Programit të Integruar të Monitorimit dhe Vlerësimit. 
Po me kaq rëndësi është kontributi i tij në arritjen e statusit të 
mirë ekologjik në të gjithë Adriatikun. Projekti bashkëdrejtohet 
nga UNEP/MAP, PAP/RAC dhe SPA/RAC. Në Malin e Zi, zbatimi i 
projektit koordinohet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me 
Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Kohëzgjatja e 
projektit është për periudhën 2018-2021.

Ministria e Mjedisit dhe Turizmit
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.1, 1001, Tiranë, Albania
E : info@turizmi.gov.al

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.1, 1001, Tiranë, Albania
E : info@akzm.gov.al, zamirdedej@akzm.gov.al
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