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1 HYRJA DHE TË DHËNA BAZË 
 

Është me rëndësi të themi se projekti GEF Adriatik synon 
të mbështesë Planifikimin Hapësinor Detar (MSP) në të 
gjithë rajonin e Adriatikut si një mjet për zhvillimin e 
qëndrueshëm. Kjo është ndër iniciativat e para të këtij lloji, 
duke integruar IMAP-et kombëtare të zhvilluara brenda 
Konventës së Barcelonës në MSP për të arritur një Status 
të Mirë Mjedisor në Detin Mesdhe. Projekti zbatohet në 
Shqipëri dhe Mal të Zi nga Njësia Koordinuese e 
UNEP/MAP me PAP/RAC dhe SPA/RAC. Zona e vëzhguar e 
Gjirit Patok-Rodoni në Shqipëri mbulon afërsisht 90 km2. 
Ai përfshin Kepin e Rodonit dhe Gjirin e Rodonit. Zona është 
e njohur për biodiversitetin e saj dhe përfshin një zonë të 
mbrojtur prej 50 km2 në vijën bregdetare, por gjithashtu 
ndikohet nga disa aktivitete njerëzore si dhe nga 
shkëmbimet e ujit me Lagunën e Patokut dhe prurjet nga 
lumi i Ishmit dhe ai i Matit. 

Menaxhimi i projektit dhe procesi  

Menaxhimi i gjithë projektit u krye nga kompania „GENC 
MYFTIU“, në bashkëpunim të ngushtë me ekipin SPA /RAC 
dhe Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (NAPA) 
pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë.  

 Habitatet Detare të Gjirit Patok-Rodon: studimi i kryer u 
përqendrua në Indikatorët Bazë (CI) të objektivave 
ekologjike të IMAP (OE) në lidhje me biodiversitetin, 
hidrologjinë, ndotësit dhe mbetjet detare. Ekspertët 
kombëtarë dhe ndërkombëtarë të kompanisë Genc 
Myftiu, i kontraktuar nga SPA/RAC për studimin, 
përdorën teknika të ndryshme si: Remote Operated 
Vehicle (ROV) dhe sonar (pajise me komandim ne 
distance), kryen marrjen e mostrave të ujit, biotës dhe 
sedimenteve dhe mblodhën të dhëna fiziko-kimike si 
dhe biologjike. U zhvilluan gjithashtu edhe intervista 
me peshkatarët. 

 Vëzhgimi në terren në zonën e Gjirit të Patok-Rodonit: 
krahas studimit, u organizuan edhe trajnime „on the 
job“. Kjo për të mundësuar studentët dhe palët e 
interesuara  për të shkëmbyer njohuritë me ekspertët 
si dhe për të njohur teknikat dhe metodologjitë e 
përdorura për studimin. Ky trajnim u organizua me 
bashkëpunimin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të 

Mbrojtura (NAPA) e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit 
dhe SPA / RAC dhe PAP / RAC. 

Rezultatet përfundimtare nga analiza e të dhënave dhe 
testet laboratorike janë prezantuar dhe botuar në shumë 
produkte nga të cilat mund të përmendim : 1 Raporti Final, 
19 Anekse, 1 Përmbledhje e Projektit, 1 dokument për 
trajnimin gjate punës, 1 Arkiv i plotë i Hartave i bazuar në 
GIS, 1 Bazë e të Dhënave të testeve së bashku me Tabelat 
IMAP te gatëshme për t'u integruar ne Sistemin Pilot të 
Informacionit IMAP, 1 Reportazh fotografik me cilësi të lartë, 
5 video të gjata nga vezhgimet nen ujore me ROV të 
experteve te projektit, 1 videoklip të shkurtër promovues, 
1 version të gjatë të filmit dokumentar dhe 1 Tur Virtual 
Interaktiv eksperimental bazuar në fotografi dhe video 
VR360 8K, të regjistruara gjatë aktiviteteve të projektit në 
terren. 

Rezultatet dhe rekomandimet kryesore janë të dobishme 
për të vlerësuar nivelet e presionit në mjedis dhe për të 
identifikuar zonat më të brishta të Gjirit Patok-Rodon, për të 
përshtatur më mirë Programin e Monitorimit të Integruar 
Shqiptar (IMP) brenda zonës, dhe, për të propozuar masa 
që lejojnë ruajtjen e zonave të brishta detare dhe zhvillimin 
e aktiviteteve të qëndrueshme ekonomike. 

Të gjitha dokumentet jane rishikuar nga komiteti drejtues 
i projektit, duke perfshirë ketu të gjithë ekspertët, SPA/RAC, 
UNEP-MAP, dhe Priority Action Program me Regional 
Activity Centre (PAP/RAC), NAPA-AKZM, MEDPOL si dhe të 
gjitha institucionet e përfshira ne projekt.  

SPA/RAC do të vazhdojë të ofrojë asistencë për Palët 
Kontraktuese të Konventës së Barcelonës për të plotësuar 
boshllëqet në drejtim të monitorimit dhe vlerësimit të 
biodiversitetit, pavarësisht nga kufizimet që Covid-19 po 
gjeneron në nivelin mjedisor, social dhe ekonomik në botë 
dhe në Mesdhe. 

Përshkrimi i përgjithshëm i zonës së studjuar 

Kepi i Rodonit, i vendosur rreth 30 km në veri të Durrësit 
dhe 30 km në jug të kufirit midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, 
ndan gjirin e Lalzit në dy pjesë. Pjesa veriore, e quajtur 
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gjithashtu si Gjiri i Rodonit, përfshin Lagunën e Patokut 
dhe lumin Mat në veri të lagunës. Pjesa jugore, e quajtur 
zakonisht gjiri i Lalzit, është një plazh i gjatë me rërë rreth 18 
km. Kjo pjesë e bregdetit të Shqipërisë karakterizohet nga 
një vijë bregdetare akumuluese me rërë. Thellësia 
maksimale e gjirit është rreth 30 m, duke u zvogëluar 
gradualisht drejt bregdetit. Pjesa jugore e gjirit është më e 
thellë se pjesa lindore. Këto thellësi vijnë më afër njëra-
tjetrës dhe me bregdetin në rajonin e grykës së Matit. Shtrati 
i detit brenda gjirit është plotësisht i lëmuar dhe ranor: i 
gjithë homogjen dhe i rrafshët, pa habitate të veçanta pre-
koralligjene ose koralligjene. Të dy lumenjtë dhe lagunat 
kanë një ndikim të fortë në formën e bregdetit dhe në 
fundin e detit, pasi grykat e lumenjve ndryshojnë shpesh 
pozicionin e tyre dhe mund të ushqejnë në mënyrë 
alternative detin ose lagunën e vendosur midis tyre. Lëvizjet 
e grykave të lumenjve krijojnë një paqëndrueshmëri të 
bregdetit me periudha të erozionit dhe të ndryshimit të 
njëpasnjëshëm te thellësisë, duke e bërë zonën bregdetare 
më pak të sigurt për lundrimin ose ankorimin e anijeve. Kepi 
i Rodonit është një rrip spektakolar i tokës që hyn në Detin 
Adriatik. Është gadishulli më i jashtëm i Shqipërisë në veri të 
Durrësit. Kepi është një formacion gjeologjik i brigjeve të 
argjilës me rërë Miocene, i gërryer fort dhe përgjithësisht i 
djerrë. Zona bregdetare përfshin një bimësi shumë të dobët 
të dominuar nga Crithmum maritimum, Elymus pycnanthus, 
etj që rritet në disa segmente. Mbi këtë shkallë të ngushtë, 
vetëm 3-4 m mbi nivelin e detit, fillon një shkallë tjetër e 
dominuar nga makja mesdhetare dhe diku nga Quercus 
pubescens. Llojet më të zakonshme të bimësisë janë: pema 
luleshtryshes [strawberry tree] (Arbutus unedo), shqopa 
[tree heath] (Erica arborea), Xana/Gjineshtra [Spanish 
broom] (Spartium junceum), Mërsina [myrtle] (Myrtus 
communis), rrëshira bimore [mastic] (Pistacia lentiscus), 
Krifsha fletëngushtë (Familja oleace – Ullinjore) [phillyrea] 
(Phillyrea angustifolia), dafina [laurel] (Laurus nobilis), 
trëndafili shkëmbor [cistus] (Cistus incanus and C. 
salvifolius)], dëllinje e kuqe [prickly juniper] (Juniperus 
oxycedrus), manaferre [blackberry] (Rubus fruticosus) dhe 
ilqe [holm oak] (Quercus ilex). Pranë detit, në rërë ose zall 
rriten disa specie te tjera si këmbëkuqja [prickly saltwort] 
(Salsola kali), lulekuqja e verdhë [yellow horn poppy] 
(Glaucium flavum), fshesa e zakonshme [common sea-
lavender] (Limonium vulgare), omani kritmoid [golden 
samphire] (Limbarda crithmoides), bima e pambukut 
(Otanthus maritimus), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezultate të Vëzhgimit Detar në Gjirin Patok-Rodon, Shqipëri, Projekti GEF Adriatik: Përmbledhje e Projektit 

3 

 
 

Figura 1. Harta e zonës së studimit, Gjiri Patok-Rodon, Shqipëri 
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2 AKTIVITETET E PROJEKTIT 
 

Aktivitete e projektit janë zhvilluarnë 3 faza kryesorë:  

Faza I: Përgatitja e Raportit Fillestar përfshin mbledhjen 
dhe analizat e të gjitha studimeve të mëparshme në lidhje 
me zonën e synuar te projektit dhe të Gjirit Patok-Rodoni, 
dhe në veçanti ato që lidhen me biodiversitetin detar dhe 
habitatet, ndotjen, peshkimin dhe hidrografinë, bazuar në 
raportet e vlerësimeve të të Dhënave Kombëtare të GAP, 
dhe programet e integruara të monitorimit kombëtar të 
përpunuara nga ekipi i ekspertëve kombëtarë dhe 
ndërkombëtarë të GEF të siguruar nga SPA/RAC dhe 
PAP/RAC, si dhe përgatitja e një plani të detajuar të 
studimit detar duke përfshirë 

 stacionet e monitorimit dhe transektet për të mbledhur 
të dhëna monitorimi për të gjithë Indikatorët Bazë(CI) 
te IMAP;  

 procedurat dhe metodologjitë për marrjen e mostrave/ 
kampioneve, përpunimit dhe vlerësimit të të dhënave;  

 rezolucionin dhe shkallën e hartave që do të prodhohen;  

 organizimin e bazës së të dhënave së bashku me 
softuerin për të mbështetur integrimin e tij në bazën 
kombëtare të të dhënave të monitorimit të Shqipërisë, 
duke marrë parasysh parimet dhe kërkesat e sistemit 
të informacionit IMAP. 

Faza II: Studimi i thelluar detar i cili përfshin mbledhjen 
e të dhënave shtesë gjatë Vëzhgimit të Parë Detar IMAP 
në Shqipëri përmes marrjes së mostrave në stacione të 
zgjedhura dhe testeve laboratorike, në lidhje me 
Indikatorët Bazë të IMAP të identifikuar për Objektiva 
Ekologjikë specifikë siç janë biodiversiteti, ndotja, 
hidrografia te listuara si me poshtë, duke përdorur një 
anije shkencore të pajisur me disa pajisje studimi (ROV, 
SBES, SSS, CTD, pajisje oqeanografike, pajisje për zhytje 
shkencore) ne dispozicion të një ekipi të përbashkët 
kërkimor-shkencor italo-shqiptar, si me poshte vijon: 

 Vlerësimi i Statusit Ekologjik të zonës së studimit 
(Gjendja e Mirë e Mjedisit GES); 

 Hartimi i raporteve dhe hartave të bazuara në GIS me 
të dhënat e mbledhura gjatë studimit;  

 Realizimi i fotografive dhe videove me rezolucion të 
lartë gjatë vëzhgimeve nën-ujore; 

 Kryerja e trajnimit „on the job“ të ekspertëve lokale 
dhe përfaqësuesve të institucioneve kombëtare të 
Shqipërisë ne lidhje me metodologjinë e monitorimit 
që duhet përdorur;  

 Suport për zhvillimin e Planit Kombëtar të Integruar 
të Monitorimit në Shqipëri;  

 Përpilimi i të dhënave të cilat duhet të integrohen 
në database kombëtar dhe atë rajonal.  

Faza III: Takimet e Vlerësimit te Raporti Përfundimtar dhe 
produkteve të projektit 

Me qëllim mbledhjen e komenteve nga palët e interesuara 
dhe komuniteti kërkimor për draft Raportin final me 19 
Anekse, u organizuan 2 Takime Validimi (e para në 8 Janar 
dhe e dyta në 6 Prill 2021) ku aktivitetet dhe rezultatet e 
projektit u prezantuan me PPT dhe me një video/film. 
Komentet u mblodhën gjithashtu edhe gjatë një trajnimi 
të sistemit të informacionit IMAP të organizuar nga 
SPA/RAC, PAP/RAC dhe InfoRAC, në 8 Prill 2021, ku ekipi i 
projektit u ftua të paraqiste disa nga tabelat e para të IMAP 
të prodhuara në Shqipëri me rezultatet e projektit. 

Shënime mbi realizimin e misionit të vëzhgimit detar në 
terren 

Ekipi është përballur me vështirësi të mëdha organizative 
dhe logjistike të shkaktuara nga pandemia e COVID-19 dhe 
nga deti i ashpër për shkak të kushteve meteorologjike, të 
cilat vonuan dhe bllokuan shumë herë fillimin e aktiviteteve 
në terren. Më në fund, gjatë periudhës nga 9 deri më 29 tetor 
2020, ekipi Italo-Shqiptar arriti  të kryejë studimin e thelluar 
detar të Gjirit Patok-Rodon. 
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Figura 2. Anija shkencore gjatë vëzhgimit me SBES 
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3 OBJEKTIVAT EKOLOGJIKE DHE INDIKATORËT 
 

Programi i Monitorimit dhe Vlerësimit të Integruar (IMAP) 
u miratua në vitin 2016 (Vendimi IG.22/7). Për secilin 
Objektiv Ekologjik specifik (OE), janë identifikuar 
Indikatoret Bazë (CI) dhe Indikatoret Kandidatë (në 
zhvillim). Indikatori Bazë është një tregues që përmbledh të 
dhënat në një numër/figurë të thjeshtë, të standardizuar 
dhe të komunikueshme dhe është i zbatueshëm në 
mënyrë ideale në të gjithë pellgun mesdhetar, ose të 
paktën në nivelin e nën-rajoneve, dhe monitorohet nga të 
gjitha Palët Kontraktuese. Indikatori Bazë është në gjendje 
të japë një tregues të shkallës së kërcënimit ose ndryshimit 
në ekosistemin detar dhe mund t'u japë informacion të 
vlefshëm vendimmarrësve. Indikatorët Kandidatë janë 

indikatorë që kanë ende shumë çështje ne diskutim në 

lidhje me monitorimin dhe vlerësimin e tyre dhe prandaj 
rekomandohet të monitorohen në fazën fillestare të IMAP 
mbi baza pilote dhe vullnetare. Termat e Referencës (ToRs) 
ofrojnë një përshkrim të plotë të qëllimeve të projektit në 
lidhje me studimin e një zone pilote në Shqipëri, Gjirin 
Patok-Rodon, duke përdorur metodologjinë IMAP, në 
lidhje me disa nga Objektivat Ekologjike IMAP (OE) siç 
paraqiten më poshtë. 

EO1 Biodiversiteti (Habitati dhe speciet)  
 Indikatori Bazë 1: Diapazoni i shpërndarjes së habitateve;  

 Indikatori Bazë 2: Kushtet e specieve tipike të habitateve 
dhe komuniteteve;  

 Indikatori Bazë 3: Diapazoni i shpërndarjes së specieve, 
lidhur me gjitarët detarë, zogjtë e detit dhe zvarranikët 
detarë; 

 Indikatori Bazë 4: Bollshmëria e popullsisë e specieve 
të zgjedhura lidhur me gjitarët detarë, zogjtë e detit dhe 
zvarranikët detarë; 

 Indikatori Bazë 5: Karakteristikat demografike të 
popullsisë (madhësia e trupit ose struktura e klasës së 
moshës, raporti i gjinisë, nivelet e pjellorisë, nivelet e 
mbijetesës/vdekshmërisë) lidhur me gjitarët detarë, 
zogjtë e detit dhe zvarranikët detarë. 

EO2 NIS 
 Indikatori Bazë 6: Prirjet në bollshmëri, shfaqje të 

përkohshme dhe shpërndarje hapësinore të specieve jo-
autoktone, veçanërisht specie jo-autoktone invazive, 

veçanërisht në zonat me rrezik përsa i përket vektorëve 
kryesorë dhe rrugët e përhapjes së specieve të tilla. 

EO3 Peshkimi 
 Vetëm ndryshueshmëria e grumbullimeve të peshkut 

(përsa i përket pasurisë së specieve, dendësisë dhe 
shtrirjes së mundëshme te biomasës) është vlerësuar në 
kuadër të këtij projekti. 

EO5 Eutrofikimi 
 Indikatori Bazë 13: Përqëndrimi i nutrientëvë kryesore 

në kolonën e ujit; 
 Indikatori Bazë 14: Përqëndrimi i Chlorophyll-a në 

kolonën e ujit. 

EO7 Hidrografia 
 Indikatori Bazë 15: Vendodhja dhe shtrirja e habitateve 

qe ndikohen direkt nga ndryshimet hidrografike. 

EO9 Ndotësit 
 Indikatori Bazë 17: Përqëndrimi i ndotësve kryesorë të 

dëmshëm të matur në matricën përkatëse; 

 Indikatori Bazë 18: Efektet e nivelit të ndotjes nga 
ndotësit kryesorë kur është krijuar një lidhje shkak-
pasojë. 

EO10 Ndotja detare 
 Indikatori Bazë 22: Prirjet, në lidhje me sasinë e 

mbetjeve të nxjerra ne breg dhe/ose të depozituara në 
vija bregdetare (përfshirë analizën e përbërjes së saj, 
shpërndarjen hapësinore dhe, kur është e mundur,  
burimin). 

 Indikatori Bazë 23: Prirjet, në lidhje me sasinë e 
mbetjeve në kollonën e ujit dhe fundin e detit duke 
përfshirë mikro-plastikën. 

Objektivi kryesor, siç tregohet në Termat e References të 
projektit (ToRs), është të sigurojë të dhëna cilësore dhe 
sasiore (brenda mundësive) në zonën pilot të gjirit Patok-
Rodon (si një nga studimet e para te Vëzhgimeve IMAP të 
realizuar në Mesdhe duke përfshirë disa OE), duke vlerësuar 
statusin e tij mjedisor dhe duke mundësuar mbështetjen e 
Programit të Monitorimit IMAP si dhe duke realizuar 
Trajnimin „Në punë/On theJob“ për ekipet lokale për të 
rritur kapacitetin e tyre për të kryer në vazhdimësi 
monitorimin kombëtar të pavarur. 
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4 MATERIALET DHE METODOLOGJIA 
 

Të gjitha aktivitetet kërkimore, të tilla si marrja e mostrave, 
ruajtja, analiza dhe klasifikimi i mbetjeve, taksonomise 
dhe ndotjes detare, janë realizuar duke marrë parasysh 
udhezimet e ToR. Prandaj, ato janë në përputhje me 
metodologjinë IMAP siç është rënë dakord nga Palët 
Kontraktuese të Konventës së Barcelonës. Në këtë pjesë, 
jepen shkurtimisht paisjet specifike që janë përdorur për 
mbështetjen e misionit të vëzhgimit në terren (Tabela 1) 
ndersa metodologjitë dhe protokollet e aplikuara per 
secilin Objektiv Ekologjik janë prezantuar gjeresisht në 
raportin e plotë. 

Studimi i kesaj zone specifike përfshiu nivele të ndryshme 
hapësinore të aktiviteteve, të gjitha te ndërlidhura si me 
poshte: 

 Një vezhgim i përgjithshëm i zonës për të parë 
karakteristikat kryesore batimetrike, gjeomorfololgjike, 
dhe hidrologjike; 

 Vrojtimi linear dhe/ose zonal, përfshirë transektin dhe 
kuadratet, duke kërkuar elemente më të hollësishëm 
të pranisë dhe shtrirjes së biodiversitetit; 

 Mostrime (marrje kampionesh) të përpikta për parametra 
specifikë.  

Për të gjitha këto sa më sipër, pozicionimi me koordinata 
është thelbësor për përgatitjen e hartave dhe zhvillimin e 
një sistemi të bazuar në GIS. 
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Tabela 1. Lista e pajisjeve dhe metodologjia e përdorur për cdo Objective Ekologjik (EO) dhe Indikator Bazë (CI) 

EO/CI Pajisjet Metodologjia e analizës 

EO1 
Pozicionimi, Batimetria, 
Hidrografia, Gjeomorfologjia, 
Pregatitja e hartave 

 Hidrolokator me Skanim Anësor(Side ScanSonar) – SSS 
 Pajisje lundruese dhe pozicionimi e tipit sistem DGPS STONEX 

S990A me korrektues centimetrik, lidhur me satelitët ATLAS 
 Single Beam Echo-Sounder SBES për regjistrim tingulli në thellesi 

(ODOM Hydrotrachydrographic) me sensor inercie  inertial për 
Motion Reference Unit (MRU) për korrektim shtese kendor 
(model Teledyne MARHS) 

 Vëzhgimi Gjeomorfologjik i fundit të detit u krye me pajisjen 
Tritech Sea King Towfish (frekuenca 325 KHz)  

 Pajisje nënujore me komandim nga distanca (ROV)Gladius Mini 
model from CHASING pajisur me kamera 4k / 12MP Ultra HD 
kamera, dy drita ballore 1200 lumen, me sistem pozicionimi 
UBSL (Ultra Short Baseline System) modeli Link QuestInc. Track 
Link 1500MA 

Programi kompjuterik Hypack 2019 
Marrja e të dhënave dhe menaxhimi në PC me programet 
kompjuterik Hypack 2019  
Të dhënat batimetrike janë përfituar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë duke përdorur programin kompjuterik 
„Nettuno 2“, prodhuar nga Geocoste Snc, 
Ref:  
IMAP Common Indicator Guidance Facts Sheets 
(Biodiversity and Fisheries) : UNEP(DEPI)/MED 
WG.444/6/Rev.1 

Harta e habitateve bentike  Jane perdorur të gjitha pajisjet e mësipërme duke shtuar dhe 
pajisjet e zhytjes duke përdorur vijën NOTROX, transekt i kapjes 
vijëzore - LIT, transekt i kapjes pikësore - PIT, kuadrate, foto, video 

 Operatorët shkencorë të zhytjes (OSS) janë me certifikim të 
avancuar evropian shkencor të zhytësit nga AIOSS (Shoqata 
Italiane e Zhytësve Shkencorë), 

Klasifikimi sipas Peres Picard i biocenozave mesdhetare 
Metodologjia standarte e IMAP 
Ref: 
IMAP Common Indicator Guidance Facts Sheets 
(Biodiversity and Fisheries) : UNEP(DEPI)/MED 
WG.444/6/Rev.1 

Mostrimi i sedimenteve  Kosh metalik VanVeen 25 litërsh Analiza standarte laboratorike duke ndjekur 
rekomandimet e IMAP 
Ref: 
IMAP Common Indicator Guidance Facts Sheets 
(Biodiversity and Fisheries): UNEP(DEPI)/MED 
WG.444/6/Rev.1 

Specie si gjitarë detarë, zogj dhe 
breshka uji 

 Rishikimi i literaturës, Intervistë me peshkatarët e zonës dhe 
vëzhgime nënujore  në terren 

Ref: 
IMAP Common Indicator Guidance Facts Sheets 
(Biodiversity and Fisheries) : UNEP(DEPI)/MED 
WG.444/6/Rev.1 

EO2 
Speciet jo-autoktone 

 ROV, Vëzhgim nënujor, foto dhe video 
 Mostrim sedimenti 

Standardet laboratorike të identifikimit të llojeve duke 
ndjekur standartin e IMAP 
Ref: 
IMAP Common Indicator Guidance Facts Sheets 
(Biodiversity and Fisheries): UNEP(DEPI)/MED 
WG.444/6/Rev.1 

EO3  
Peshkimi 

 Vëzhgim nënujor dhe vizualizimi me kamera nga zhytës 
shkencore dhe ROVs;  

 Rishikimi i literaturës;   
 Të dhënat nga tregu i peshkut; 
 Intervistë me peshkatarët e zonës dhe shitblerësit e peshkut  

Réf: 
IMAP Common Indicator Guidance Facts Sheets 
(Biodiversity and Fisheries): UNEP(DEPI)/MED 
WG.444/6/Rev.1 

EO5 Eutrofikimi dhe parametrat 
e tjerë: temperatura, kripa, 
densiteti, përçueshmëria, 
turbullira,oksigjeni fosfati i 
tretur, fosfori në total, nitrati, 
nitriti, amonjaku, nitrogjeni në 
total, ortosilikated dhe klorofila a 
CI 13 

 Matja e mostrave me anë të sondës Multimetrit WTW 340 I 
 Disk Secchi për matjen e tejçueshmërisë/turbullirës 
 WTW Turb 430i 
 Sondë për oksigjenin e tretur (DO) 
 Shishe për mostrimin e ujit: Kemmerer dhe Niskin 
 Kampione klorofila a të futura ne shishe jo transparente PTFE  
 Kampionues i tipit VanVeen për sedimentin 
 Sonda multiparametrike CTD model YSI 6600 V2 

Standarti ISO 5667 për analizat e ujit 
Metodat Standarte për Analizimin  e Ujit dhe Ujërave të 
Përdorura (Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, 23th edition, 2017 of the American 
Public Health Association (APHA/AWWA, 2017) 
Spektrofotometri WTW Photolab 7600 UV-VIS 
Analiza standarte laboratorike duke ndjekur 
rekomandimet e IMAP 
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EO/CI Pajisjet Metodologjia e analizës 
CI 14 Ref: 

IMAP Guidance facts heets UNEP- /MED WG.467/5 
Monitoring Guidelines/Protocols for sampling and sample 
preservation of seawater for the analysis of CI13 and C14: 
concentration of key nutrients and chlorophyll a: 
UNEP/MED WG.482/5 
Monitoring Guidelines/Protocols for Determination of 
Concentration of Key nutrients in Seawater–Nitrogen 
Compounds: UNEP/MED WG.482/8 
Monitoring Guidelines/Protocols for Determination of 
Concentration of Key Nutrients in Seawater–Phosphorous 
and Silica Compounds: UNEP/MED WG.482/9 
Monitoring Guidelines/Protocols for Determination of 
Chlorophyll a in Seawater: UNEP/MED WG.482/10 

EO7 Hydrografia 
CI 15 

 Shiko EO1 Ref: 
IMAP Common Indicator Guidance Facts Sheets (Coast 
and Hydrography) : UNEP (DEPI)/MED WG.444/7 
Monitoring Guidelines/Protocols for Determination of 
Hydrographic Physical Parameters: UNEP/MED WG.482/6 
Monitoring Guidelines/Protocols for Determination of 
Hydrographic Chemical Parameters: UNEP/MED WG.482/7 

E09 Ndotësit 
CI 17 
CI 18 
 

BIOTA & SEDIMENTET:  
 Gjurmë/Metalet e Rënda (TM): Mërkuri total (HgT), Kadmium 

(Cd) dhe Plumb (Pb) 
 Përbërjet e organoklorinuara (PCBs, Hexachlorobenzene, Lindani 

dhe ∑DDTs) 
 Hidrokarburet aromatike policiklike (US EPA 16 PAHs 

Compounds) 
SPECIFIKE PËR BIOTËN 
 Përmbajtja lipidike, koeficienti peshë e njomë/thatë për qëllim 

normalizimi 
SPECIFIKE PËR SEDIMENTIN:  
 Alumini (Al), Karboni Organik Total (TOC) në fraksionin e 

grimcave < 2 mm për qëllim normalizimi respektivitisht për TM 
dhe OCs. Fraksioni i sedimentit< 63 μm rekomandohet të jetë si 
plotësues për metalet 

 Koeficienti i liofilizimit(raporti i sedimentimit i thatë/njomë) 

Për të qenë plotësisht në përputhje me kërkesat e IMAP, 
ndotësit duhet të zgjidhen në përputhje me UNEP 
(DEPI)/MED WG.444/5, Direktivën 2000/60/EC, Rregulloret 
e EC 853/2004 dhe 1881/2006 
Ref: 
IMAP Guidance fact sheets UNEP/MED WG.467/5 
Monitoring Guidelines/Protocols for Sampling and Sample 
Preservation of Sediment for IMAP Common 
Indicator 17: Heavy and Trace Elements and Organic 
Contaminant: UNEP/MED WG.482/11 
Monitoring Guidelines/Protocols for Sample Preparation 
and Analysis of Sediment for IMAP Common Indicator17: 
Heavy and Trace Elements and Organic Contaminants: 
UNEP/MED WG.482/11 
Monitoring Guidelines/Protocols for Sample Preparation 
and Analysis of Marine Biota for IMAP Common 
Indicator17: Heavy and Trace Elements and Organic 
Contaminants: UNEP/MED WG.482/14 
Monitoring Guidelines/Protocols for Sampling and Sample 
Preservation of Sea water for IMAP Common Indicator17: 
Heavy and Trace Elements and Organic Contaminants: 
UNEP/MED WG.482/15 
Monitoring Guidelines/Protocols for Sample Preparation 
and Analysis of Sea waterfor IMAP Common Indicator 17: 
Heavy and Trace Elements and Organic Contaminants: 
UNEP/MED WG.482/16 

E10 Ndotja Detare  Transekt i kapjes vijëzore, vëzhgim i bregdetit dhe vëzhgim nënujor 
 Vëzhgim me ROV 
 Tratë e tipit Manta 

Standartet e IMAP 
Ref: 
IMAP Guidance factsheets UNEP/MED WG.467/5 
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Figura 3. Paisjet kryesore të përdorura gjatë vëzhgimit të thelluar detar 
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5 KONKLUZIONET KRYESORE 
 

EO1 Biodiversiteti (Habitatet dhe Speciet) 

Megjithëse ka një interes në rritje vitet e fundit per 
shpërndarjen e habitateve detare, të dhënat janë ende të 
pakta dhe të kufizuara, vecanërisht në zonën veriore të 
Shqipërisë dhe me të kufizuara akoma në lidhje me 
mikrofaunen bentike në livadhet e Posidonia oceanica në 
gjiret e Patokut dhe Lalzit, Shqipëri. 

Indikatori Baze 1: Diapazoni i shpërndarjes së habitatit – 
Zona e vëzhguar është nën ndikimin e prurjeve të 
lumenjve dhe karakterizohet kryesisht nga prania e 
biocenozës sipërfaqësore të rërave me baltë në ujërat e 
mbrojtura (kodi i identifikimit III.2.3) në sektorin bregdetar 
si dhe nga biocenoza e baltave terrigjene bregdetare (kodi 
i identifikimit IV.1.1) për thellësitë. Afër pjesës jugore të 
bregdetit, dalje të vogla shkëmbore dalin nga fundi i butë 
dhe karakterizohen nga prania dominuese e Ulvaceae dhe 
polychaete (poliketa) Sabellaria alveolata. Kolonitë e 
poliketes (lloj kolonie krimbash) formojnë bio-konstruksione 
me një diametër deri në 50 cm që dalin nga fundi. 
Biocenoza e rërave me baltë sipërfaqësore në ujërat e 
mbrojtura gjithmonë është karakterizuar nga prezenca jo 
e vazhdueshme e Cymodocea nodosa (kodi i identifikimit 
III.2.3.4). Bari i detit P. oceanica është i pranishëm brenda 
zonës së studimit vetëm si fragmente të vogla të izoluara, 
si ne fundin shkëmbore dhe ranor, por jo në formën e 
livadhit të vazhdueshëm siç vërehet për anën jugore të 
Kepit të Rodonit (gjiri i Lalzit). 

Indikatori Baze 2: Gjendja e specieve dhe komuniteteve 
tipike të habitatit – Brenda zonës së studimit, për shkak të 
rrjedhës së ujit të freskët dhe sedimenteve nga lumenjtë 
bregdetarë, një pjesë e madhe e P. oceanica është 
zëvendësuar nga barishtet e tjera të detit si C. nodosa, 
specie të konsideruara më tolerante, por që kurrë nuk 
rriten në livadhe të dendura, dhe për më tepër alga si 
Ulvaceae dhe Caulerpaceae. Fundet e buta paraqesin 
popullata heterogjene si për nga struktura e habitateve 
ashtu edhe për nga shumëllojshmëria e specieve. Numri i 
specieve për mostër ndryshon në një gamë shumë të gjerë. 
Fundet e forta strehojnë popullata algash fotofile të 
përfaqësuara kryesisht nga Ulva sp., ndërsa përbërësi 
faunal përfaqësohet kryesisht nga Polychaete S. alveolata. 

Alga kafe Cystoseira tregon një shpërndarje të përhershme 
me vlera të ulëta të mbulimit të nënshtresave të forta. 
Prania e parregullt e P. oceanica si copëza të shpërndara 
është për shkak të ndryshimeve në kripësi dhe paqartësi 
të ujërave. Bollshmeria e C. nodosa dhe mbizotërimi i 
Ulvës sp. janë të lidhura ngushtë me furnizimet e lumenjve, 
në veçanti të Drinit, dhe me aktivitetet antropike në zonën 
bregdetare dhe në rrjedhën e sipërme të lumenjve, të cilat 
cojnë në ndryshimin e sedimentimit dhe praninë e 
lëndëve ushqyese dhe ndotësve në ujë. Sipas studimit të 
bërë, gjendja e ruajtjes së livadhit P. oceanica, në zonën e 
Kepit të Rodonit nuk është plotësisht e kënaqshme dhe nga 
vëzhgimi i shumë specieve (P. lividus, Chondrilla nucula, 
Caulerpa cylindracea), duket se lind nevoja për të realizuar 
një hartë të hollësishme dixhitale të shtratit të detit duke i 
kushtuar një vëmendje të veçantë densitetit të shpërndarjes 
të P. oceanica. 

 
Figura 4. Livadhe të Posidonia oceanica 

 
Figura 5. Foto- Kuadrat për vlerësimin bionomik gjatë zhytjeve 
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Indikatori Baze 3: Diapazoni i shpërndarjes së specieve, në 
lidhje me gjitarët detarë, zogjtë e detit dhe zvarranikët detarë 
– Rezultatet e vëzhgimeve kanë identifikuar një popullatë 
të palëvizshme të karabullakut të detit (Phalacrocorax 
carbo) pranë sektorit bregdetar lindor të zonës së 
studimit. Shumica e peshkatarëve përdorin sistemet fikse 
të peshkimit të instaluara në bregdet ose në laguna. 
Vështrimi i një ekzemplari të vetëm të zogut „lajmetar“ 
(Puffinus sp.) nënvizon praninë e kësaj specie në zonë. Parja 
e disa grupeve të vogla delfinësh Tursiops truncatus 
sugjerojnë një prani të vazhdueshme të gjitarëve detarë 
në ujërat nën studim. Asnjë ekzemplar për breshkat e detit 
dhe/ose peshkaqenët nuk është regjistruar gjatë studimit, 
megjithëse prania e tyre në zonë duket se konstatohet nga 
vëzhgimet e mëparshme të bëra nga peshkatarët dhe 
shkencëtarët shqiptarë. 

EO2 Speciet Jo-Autoktone(NIS) 

Indikatori Baze 6: Prirjet në bollshmëri, shfaqje të 
përkohshme dhe shpërndarje hapësinore të specieve jo-
autoktone, veçanërisht specieve jo-autoktone invazive, 
veçanërisht në zonat me rrezik për sa i përket vektorëve 
kryesorë dhe rrugëve të  përhapjes së specieve të tilla–
Speciet invazive te regjistruara gjate vëzhgimit në zonën e  
projektit jane alga C.cylindracea dhe gaforrja blu 
Callinectes sapidus që janë gjetur kohët e fundit në 
shumicën e bregdeteve Shqipetare. C. cylindracea është 
përhapur gjërësisht në zonë, si në fundin e butë ashtu edhe 
në daljet shkëmbore, duke formuar qylyme të tëra. Prania e 
saj është verejtur ne bashkejetese me popullaten e algave 
fotofile dhe/ose me fanerograme të Posidonia oceanica dhe 
C. nodosa. 

EO3 Peshkimi 

 Vetëm ndryshueshmëria e grumbullimevetë peshkut 
(për sa i përket pasurisë së specieve, dendësisë dhe 
masën e biomasës) eshte synim i ketij projekti. 

Në të gjitha vendet e hetuara, regjistrimi i faunës së 
peshkut tregon një nivel shumë të ulët për sa i përket 
numrit të specieve dhe numrit të ekzemplarëve. Shkaku 
ndoshta qëndron tek peshkimi pa kriter i ushtruar në të 
gjithë zonën nën studim. Kjo vërtetohet nga sasia e 
madhe e pajisjeve të peshkimit të shpërndara në të 
gjithë zonën (bregdet dhe det) midis Kepit të Rodonit dhe 
Lagunës së Patokut. Madhësia e ekzemplarëve të 
vëzhguar ndryshon nga mesatarja në të vogël nëse 
marrim parasysh madhësinë mesatare, dhe përbën 
prova të mëtejshme të presionit të lartë të peshkimit të 
cilit i nënshtrohet kjo zonë bregdetare. Zbatimi i masave 
për të zvogëluar presionin e peshkimit në zonën e 
studimit dhe në ato ngjitur mund të shkaktojë një rritje 
të rezervave të peshkut si nga numri i specieve por edhe 
nga madhësia e tyre.  

EO5 Eutrofikimi 

Indikatori Baze 13: Përqëndrimi i ushqyesve kryesore në 
kolonën e ujit, Indikatori Baze 14: Përqëndrimi i klorofilit a 
në kolonën e ujit –Vëzhgimet e kryera tregojnë një rritje 
progresive të pranisë së llumit dhe baltës si në kolonën e ujit 
ashtu edhe në sedimentet, duke ndjekur një transekt që 
shkon nga bregu në det të hapur. Gjatë periudhës së 
marrjes së mostrave, u vërejt një turbullirë e vazhdueshme 
dhe e lartë e ujërave sipërfaqësorë dhe e kolonës se plote te 
ujit. Azoti total, fosfori dhe nivelet e parametrave të tjerë, 
plus të gjithë parametrat kimiko-fizikë, tregojnë një rritje 
graduale të hipertrofisë në qendër të gjirit të Patokut dhe 
përgjatë brigjeve, ku janë të pranishme deltat e lumenjve 
dhe lagunat. Vlerat e së klorofilit a dhe popullatës së 
fitoplanktonit tregojnë të njëjtin model të rritjes. Gjiri i 
Patokut shfaqet si një zonë e gjerë e detit dhe bregdetit që 
ka një ndikim të fortë të furnizimit sedimentar, të 
materialit organik dhe inorganik, nga lumenjtë dhe lagunat. 
Me mungesën e kontrollit të shkarkimeve të ujit (shiut dhe 
ujërave të zeza) në lumë dhe në det, dhe mungesa e 
monitorimit të përhershëm të mjedisit detar, situatat e 
trofisë dhe hipertrofisë mund të rritet shumë në varësi të 
sezonit duke marrë parasysh reshjet dhe temperaturat. 
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EO7 Hidrografia 

Indikatori Baze 15: Vendndodhja dhe shtrirja e habitateve 
të ndikuara drejtpërdrejt nga ndryshimet hidrografike – 
Analiza e të dhënave batimetrike së bashku me ato që 
lidhen me transparencën, temperaturën, kripësinë dhe 
nivelet e baticës nuk duket se nxjerrin në pah anomali të 
veçanta brenda zonës së studimit. Prania e lumenjve dhe 
rrjedhja e bollshme e tyre ndikojnë thellësisht në zonën 
midis Lagunës së Patokut dhe Kepit të Rodonit si për 
kontributet e sedimenteve ashtu edhe për parametrat 
kimiko-fizikë të kolonës së ujit. Sedimentet e 

transportuara nga lumenjtë shpërndahen më pas në Gjirin 
e Patokut duke formuar një fund të rrafshët detar që 
ngadalë thellohet nga bregu në det. Analiza e granulometrisë 
së sedimenteve nxjerrin në pah një epërsi të komponentit 
të baltës dhe argjilës kundrejt një pranie të kufizuar të klasave 
me madhësi më të madhe. Kjo sugjeron që hyrjet lumore 
përbëhen kryesisht nga materiali i imët që transportohet 
lehtësisht ose ri-pezullohet në distanca të gjata nga valët 
dhe rrymat. 

Figura 6. Harta batimetri/gjeomorfologjike e gjirit Patok-Rodon Figura 7. Harta e Biocenozës 

EO9 Ndotësit 

Indikatori Baze 17: Përqëndrimi i ndotësve kryesorë të 
dëmshëm të matur me matricën përkatëse;   

Indikatori Baze 18: Efektet e nivelit të ndotjes nga ndotësit 
kryesorë kur është krijuar një lidhje shkak-pasojë – 
Vëzhgimi tregoi një nivel relativisht të ulët të ndotjes në 
vitin 2020, por pasi ky ishte studimi i parë i hollësishëm i 
organizuar në zonën e Patok-Rodonit nuk ka asnjë mënyrë 
për t'a krahasuar me të dhënat e mëparshme. Ndër 
informacionet që mund të ishin të dobishme për të 
kuptuar modelet në Gjirin Patok-Rodon janë hartat e 
rrymave të përgjithshme, mikro-rrymave dhe rrymave të 
baticës. Kjo mund të ndihmojë për identifikimin e zonave 
të shpërndarjes dhe zonat e përqendrimit të ndotësve që 

vijnë nga lumenjtë dhe/ose lagunat. Të gjitha vlerat e 
regjistruara u shfaqën brenda kufijve kombëtarë. Vlerat e 
PCB-ve, PCA-ve dhe metaleve të rënda në biotë, si dhe të 
gjitha analizat që lidhen me vlerësimin e efekteve 
gjenotoksike të kryera në specie qe ushqehen me filtrim të 
mostruara ne zonën e studimit, ishin shumë të kufizuara 
ose negative-jo të rëndësishme. Të gjitha rezultate e 
testeve per Stabilitetin e Membranës Lizozomale (LMS), 
Analizën e Eterazës së Akineve të Kolines (AChE) dhe 
analizën e Mikronukleusit në hemocitet rezultuan 
plotësisht negative. Këto të dhëna tregojnë se niveli i 
ndotjes mund të jetë i kontrollueshëm ende, nëse fillon 
një program menaxhimi, ruajtje dhe mbrojtje. 
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EO10 Mbetje detare 

Indikatori Baze 22: Prirjet, në lidhje me sasinë e mbetjeve të 
nxjerra në breg dhe/ose të depozituara në vija bregdetare 
(përfshirë analizën e përbërjes së saj, shpërndarjen 
hapësinore dhe, kur është e mundur, burimin); 

Indikatori Baze 23: Prirjet, në lidhje me sasinë e mbetjeve 
në kollonën ujit duke përfshirë mikro-plastikat dhe në 
fundin e detit – Zona e studimit ndikohet fuqimisht nga 
aktivitetet antropogjene, jo vetëm të kryera drejtpërdrejt në 
vend, por edhe nga aktivitetet e brendshme ose bregdetare 
në veri të zonës së vëzhguar, transportuar nga rrymat që 
duket të jenë dominuese nga veriu në jug. Ndikimet 
kryesore lidhen me mbetjet detare që sillen nga lumenjte 
(Drin, Mat dhe Ishëm) që rrjedhin përgjatë bregdetit, ose 
herë pas here futen në dy lagunat bregdetare (Tale dhe 
Patok) dhe bllokohen në pjesën jugore të gjirit të Patokut 
nga Kepi i Rodonit. 

Nje rezultat është harta e vëzhgimit të mbetjeve detare, qe 
jepet ne Aneksin 6 e bazuar ne 5 transekte nga 100 m secili 
ne pozicione pingule me bregun me gjatesi totale 
kampionimi prej 506 m. Rezultatet e matjeve jane 
prezantuar ne tabelat IMAP sipas kerkesavete ToRs. 

U kryene dhe 5 lundrime lineare (transekte) me gjatesi 
totale 12,652 m per kampionimin e mikro-plastikes ne 
siperfaqen e detit ne 5 stationet e vëzhgimit respektivisht 
2 km, 4 km, 6 km, 8 km dhe 10 km nga bregu. Rezultatet e 
analizave të mikro-plastikës së mbledhur dhe vëzhgimet 
ne lidhje me makro-plastikën notuese janë përmbledhur ne 
tabela respektive bashke me detaje te distances se cdo 
transekti(linje) te pershkruar si edhe te volumit te ujit të 
filtruar. Koncentrimi i mikro-plastikes në kampion, në formë 
edhe ngjyre, eshte shprehur si numër i zërave/treguesve për 
transekt. Ndersa koncentrimi i mikro-plastikës për cdo 
transekt jepet si numer i zërave/pjesëve për m3 të ujit te 
detit të kampionuar. Rezultatet tregojnë se, në zonën e 
vëzhguar të projektit, niveli i ndotjes  me mikro-plastikë 
është shumë më i ulët se niveli i ndotjes në Mesdhe. 

Workshopi & Trajnimi „në punë“ 

Në kuadër të këtij projekti, edhe në kushtet e COVID-19, u 
organizua një trajnimi „në punë“, gjatë një workshopi të 
zhvilluar, duke pasur si ide kyce: „dëgjo, mëso, shiko por 
mos prek“, me date 23 Tetor 2020. Pjesëmarrësit patën 
mundësinë të shikonin nga afër të gjitha pajisjet shkencore 
të instaluara në anijen shkencore, por për sigurinë 
shëndetësore ata nuk mundën të ndërvepronin manualisht 
me këto pajisje. Të gjithë pjesëmarrësit ishin shumë të 
lumtur që kishin këtë lloj eksperience, pasi ishin të 
interesuar për atë që po ndodhte në vendin e tyre dhe në 
det. Shpresojmë që në të ardhmen të vazhdojnë të 
mësojnë dhe thellojnë teknikat e biologjisë detare dhe 
oqeanologjisë.  

 

Figura8. Pamje nga workshopi i trajnimit „në pune/on the job“ 
organizuar në portin e Shëngjinit 

Projekti dha një kontribut të veçantë edhe në sesionin 
trajnues ndërkombetar të sistemit IMAP Info System të 8 
Prillit 2021 duke shpjeguar se si u përpiluan tabelat IMAP 
dhe hartat GIS bazuar në mbledhjen dhe përpunimin e të 
dhënave ne terren. 

Pothuajse të gjitha të dhënat e marra nga vëzhgimi detar 
janë hedhur në formatin IMAP Info System (IMAP Tables) 
dhe u prezantuan në hartat GIS.  



Rezultate të Vëzhgimit Detar në Gjirin Patok-Rodon, Shqipëri, Projekti GEF Adriatik: Përmbledhje e Projektit 

15 

6 REKOMANDIME PËRFUNDIMTARE 
 

Ky studim kaloi një sërë sfidash për të arritur raportin 
përfundimtar duke filluar që me mbledhjen e të dhënave 
paraprake, me rishikimin e studimeve të mëparshme 
shkencore, me operacionet e vëzhgimit mbi ujë dhe nën 
ujë, si edhe gjatë analizës dhe diskutimit pasues mbi të 
dhënat e mbledhura. Çdo fazë e projektit ka ngritur pyetje, 
sugjerime dhe rekomandime sepse zona e studimit eshte 
një zonë potenciale shumë interesante nga pikëpamja 
mjedisore dhe natyralistike, dhe që ndikohet fuqimisht nga 
aktivitetet antropogjene, që shkaktojne kryesisht mbetje 
detare dhe hipertrofi të sjella nga lumenjtë Drin, Mat dhe 
Ishëm. Sugjerimet dhe rekomandimet e treguara më 
poshtë përfaqësojnë disa ide, si për planifikimin, 
menaxhimin e ardhshëm dhe ndërhyrjet që, në planin 
afatgjatë, mund të garantojnë një përmirësim, si në 
habitatet e pranishme, ashtu edhe në organizmat që 
jetojnë në zonë. Rekomandimet e mëposhtme mund të 
konsiderohen si një „ushqim bazik për idenë“ që synon 
zhvillimin dhe kontrollin e aktiviteteve socio-ekonomike 
(turizëm, peshkim, sporte detare) dhe mbrojtjen e mjedisit 
(zona të mbrojtura bregdetare dhe detare) në zonën e Gjirit 
Patok-Rodon, siç konsiderohet aktualisht nga autoritetet 
kombëtare. 

Rekomandime për monitorimin e zonës 

Në zonën e studimit, historikisht eshte bërë pak punë 
kërkimore shkencore. Për më tepër, disa nga të dhënat 
ekzistuese nuk mund të krahasohen me ato te projektit 
për shkak të mungesës së informacionit mbi pozicionimin 
dhe metodologjinë për analizë. Ky Studim i Thelluar Detar, 
që përbën një  bazë për procesin IMAP, lejoi nxjerrjen në 
pah të disa karakteristikave ekologjike, por sigurisht nuk 
eshte i mjaftueshëm për të kuptuar funksionimin e plotë 
të zonës. Është e rëndësishme që monitorimi në të 
ardhmen të bazohet në të njëjtat stacione dhe të testoje të 
njëjtat elemente, sipas stinëve dhe/ose vitit, ndërsa duhen 
bërë matje shtesë me periudha të gjata ose të përhershme, 
të tilla si të dhëna meteorologjike (era, shiu, temperatura), 
të dhëna hidrologjike në stacione të ndryshme 
(temperatura e ujit të detit, rrymat, valët dhe valët, rrjedha 
e lumit, turbullira, etj.). Karakteristikat gjeomorfologjike të 
bregdetit, plazheve dhe shtratit të detit janë në thelb shumë 

homogjene dhe jo shumë të diferencuara. Fundet në 
përgjithësi me baltë dhe rërë dhe ujërat e turbullt të pasur 
me baltë dhe lëndë të ngurta të pezulluara, i bëjnë 
habitatet dhe organizmat shumë uniformë. Të dhënat e 
mbledhura lejojnë të pohojmë se ekzistojnë kushte të 
veçanta ekologjike të hipertrofise në të gjithë gjirin 
(ndryshe nga gjiri i Lalzit). Gjendja hipertrofike e ujit varet 
nga rrjedhat e lumenjve bregdetarë, por edhe nga daljet e 
lagunave bregdetare. Ekzistenca e kushteve të ashpra, 
kryesisht në vjeshtë dhe dimër, me valë dhe rryma të forta 
mund të riaktivizojë lehtësisht pezullimin e sedimenteve, 
lëndëve ushqyese dhe ndotësve dhe të rrisë turbulline. 
Stacionet kryesore të identifikuara dhe metodika e 
mostrimit/kampionimit dhe e testimit mund të 
konsiderohen në të ardhmen si rrjeti lokal për monitorimin 
e zonës, nëse zones i jepet statusi „zone e mbrojtur“ apo 
edhe nëse një pjesë e saj destinohet për aktivitete turistike. 
Do të jetë shumë e rëndësishme të bëhet një përgatitje e 
buxhetit vjetor të Monitorimit Detar për të vazhduar 
vlerësimin e zonës në të ardhmen. 

Rekomandim për përfshirjen e stacioneve 
lokale të vëzhgimit në rrjetin kombëtar 
të monitorimit 

Në të dyja anët e Kepit të Rodonit, shfaqen ekosisteme me 
potencial të lartë, edhe pse ana veriore ndikohet fuqimisht 
nga derdhjet lumore dhe nga dinamika e menaxhimit të 
lagunave bregdetare. Për fat të mirë, niveli i ndotjes duket 
i kufizuar në ditët e sotme, por ndotja organike dhe 
inorganike mbeten problemet kryesore që duhet të 
monitorohen, menaxhohen, kontrollohen dhe mundësisht 
të zgjidhen në të ardhmen. Të gjithë stacionet e marrjes së 
mostrave të zgjedhura nga projekti mund të përfshihen në 
rrjetin kombëtar të monitorimit për sa i përket monitorimit 
të cilësisë së mjedisit detar, duke iu përgjigjur pjesëmarrjes 
së vendit në procesin IMAP, por duke perjashtuar 
Posidonia-an për shkak të pranisë së pakët në specie. 
Stacionet e tjera mund të shtohen në bazë të rezultateve 
kryesore. Kërkimi shkencor dhe monitorimi biologjik janë 
sigurisht aktivitete themelore për të planifikuar, dhe në 
vecanti për të përgatitur dhe zbatuar vendime të 
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menaxhimit për të gjithë zonën në përputhje me vendimet 
kombëtare. Cilësia dhe produktiviteti i mjedisit detar 
është i lidhur me vendimet kombëtare në lidhje me 
menaxhimin e peshkimit dhe akuakulturës në laguna dhe 
në det, kontrollin e të gjitha shkarkimeve në pjesët e 
sipërme të lumenjve dhe të të gjitha llojeve të zhvillimeve 
dhe aktiviteteve në brezin bregdetar. 

Rekomandim për zhvillimin e një zone të 
mbrojtur detare dhe bregdetare 

Shqipëria ka identifikuar për të ardhmen disa Zona te 
Mbrojtura Detare (MPA) përgjatë bregdetit të saj: Kepi i 
Rodonit është njëri prej tyre. Siç tregohet në vëzhgimin e 
pjesës veriore të Kepit të Rodonit, gjiri i Patokut tregon një 
numër të kufizuar të pikave të interesit për shkak të 
uniformitetit të fundeve të detit (ranor, me baltë) dhe 
shumëllojshmërisë së kufizuar të biocenozës. Shtrirja në 
pjesën jugore të Kepit të Rodonit, Gjiri i Lalzit, është më 
përfaqësues për specifikat e rajonit detar te Mesdheut dhe i 
plotëson kushtet për të qenë zonë e mbrojtur detare, sepse 
ka edhe një zonë të bio-ndërtimit me praninë e livadheve të 
P. oceanica. Një zonë e mbrojtur detare dhe bregdetare e 
përqëndruar në Kepin e Rodonit mund të shoqërojë mjaft 
mirë interesat detare të veriut dhe jugut të Kepit. Për më 
tepër, pika të tjera interesi janë të pranishme përreth për 
zhvillimin e aktiviteteve ekoturistike, si lumenjtë dhe 
lagunat në Tale dhe Patok me aktivitetet e tyre të peshkimit 
dhe praninë e shumtë të zogjve të egër. 

Rekomandim për Planifikimin Hapësinor 
Detar dhe lidhja me Menaxhimin e Integruar 
të Zonës Bregdetare 

Zhvillimi ekonomik i zonës bregdetare shqiptare do të 
shkaktojë një migrim të popullsisë drejt detit. Rritja e numrit 
të njerëzve që jetojnë në zonën bregdetare do të prodhojë 
një kërkesë të madhe për infrastrukturë dhe një rritje të 
urbanizimit me ndikimet e lidhura drejtpërdrejt me 
mjedisin. Prandaj është e qartë që suksesi i zhvillimit të 
ardhshëm ekonomik është me të vërtetë një funksion i një 
politike mjedisore, që duhet të jetë në gjendje të ekuilibrojë 
nevojat e zhvillimit me respektimin e habitateve natyrore 
dhe peizazheve. Nga studimi i proceseve bregdetare 
përgjatë vijës bregdetare shqiptare, del se nevoja kryesore 
nuk është ndërtimi i mbrojtjeve bregdetare për trajtimin e 

erozionit bregdetar, por kontrolli i aktiviteteve njerëzore. 
Një opsion për të kufizuar ndikime të tilla negative është 
futja e treguesve mjedisorë brenda buxheteve ekonomike, 
duke marrë në konsideratë kufizimet ekologjike në një 
nivel makroekonomik. Do të jetë e nevojshme të kryhen 
vezhgime multidisiplinare në një shkallë të gjerë, për të 
siguruar një bazë për vlerësimet e ndikimit në mjedis të 
projekteve të zhvillimit, në tokë dhe në det. Për më tepër, 
monitorimit të ndryshimeve mjedisore duhet t'i kushtohet 
një rëndësi e madhe dhe ai duhet të kryhet në një mënyrë 
sistematike në një rrjet të duhur të stacioneve përgjatë 
gjithë bregdetit të Shqipërisë. 

Rekomandim për studime shtesë 
hidrografike dhe sedimentologjike detare 

Nga pikëpamja e njohurive të nevojshme për planifikimin 
dhe menaxhimin e zonës bregdetare, do të ishte e 
përshtatshme të kryheshin në të ardhmen disa studime 
më të detajuara që synojnë studimin e dinamikës së 
bregdetit dhe evolucionit gjeomorfologjik. Për të vazhduar 
me këtë lloj analize do të jetë e nevojshme të kombinohen 
të dhënat morfologjike të marra tashmë (batimetrike dhe 
vëzhgimet me side scansonar) me të dhëna të reja dhe 
studime specifike si vijon: 

 Fushate matje e rrymës dhe dallgëve që përfshijnë 
instalimin e pajisjeve për të marrë të dhëna sezonale;  

 Mbledhja e të dhënave për rrymat, ndikimit të dallgëve 
dhe erës nga bazat e të dhënave rajonale dhe 
ndërkombëtare që mund të ndikojnë në zonën e 
projektit; 

 Një studim klimatik meteorologjik-detar duke futur 
edhe ndryshimet klimatike, me identifikimin e kushteve 
lokale të klimës të shkaktuara nga erërat mbizotëruese; 

 Një fushatë e rregullt e marrjes së mostrave/ 
kampioneve të sedimenteve detare dhe bregdetare 
me të cilat do të kryhet një studim i sedimentologjisë; 

 Studimi i evolucionit të vijës bregdetare në bazë të 
hartografisë aktuale dhe asaj historike, si dhe 
fotografimit ajror dhe satelitor. 
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Rekomandim për studime innovative 
ekologjike 

Duke marrë parasysh te dhënat paraprake të marra nga ky 
studim për ndotësit dhe ndikimet e mundshme të ndotjes, 
mund të jetë e rëndësishme të kryhen vëzhgime të 
mëtejshme që synojnë të kuptojnë qarkullimin, ruajtjen 
dhe akumulimin e ndotësve kryesorë në ujë dhe në 
sedimente. Metalet e rënda janë një nga ndotësit 
ekzistues në zonë, ashtu si dhe shihet nga të dhënat e 
testeve të vëzhgimit. Shpërndarja dhe origjina e tyre nuk 
janë plotësisht të qarta, por është e besueshme që ato 
transportohen nga vëshimet e lumenjve dhe, kur hidhen në 
det, transportohen dhe depozitohen sipas rrymave. Një 
studim i hollësishëm mbi rrymat dhe hidrografinë, i 
shoqëruar me të dhënat e marra nga studimi 
gjeomorfologjik i këtij projekti, mund të lejojë të kuptohet 
më mirë shpërndarja e metaleve të rënda, duke hartuar 
propozime për përmirësimin dhe mbrojtjen e zonës dhe 
brigjeve. Mund të rekomandohet të instalimi i një sistemi të 
pavarur kimik-fizik të monitorimit, me një linjë bovash 
oqeanografike që mund të komunikojnë me një laborator 
në tokë. Duke pasur parasysh ndikimin e mundshëm të 
ndotësve në toksifikimin e faunës së peshkut demersal(qe 
ushqehet ne fund te detit)dhe speciet filtruese, do të ishte e 
dobishme dhe e rëndësishme të instalohej Sistemi Inovator 
i Paralajmërimit të Hershëm Biologjik (BEWS) dhe të 
aplikohet protokolli i Mussel Watch në të gjitha fermat e 
akuakulturës përgjatë bregdetit të Shqipërisë. 

 

Rekomandim për pjesët me vlerë historike dhe 
kulturore 

Zona e studimit përfshin disa anije të fundosura të 
periudhave të ndryshme historike. Një studim i dedikuar 
për kolonizimin dhe ruajtjen e këtyre rrënojave nënujore 
mund të jetë shumë i rëndësishëm, jo vetëm për vlerën e 
tyre historike dhe kulturore, por edhe për rolin e tyre 
ekologjik brenda këtyre habitateve. Rrënojat nënujore, 
nëse zhyten në fundet ranore dhe me baltë, përgjithësisht 
të sheshta dhe me thellësi të kufizuar (20-30 metra), luajnë 

një rol ekologjik vërtet të rëndësishëm, duke ofruar 
struktura vertikale dhe duke shkaktuar një fenomen 
ekologjik të quajtur „tigmotropi“, duke vepruar si një oaz 
për peshqit dhe organizma të tjerë detarë, aty ku një fund i 
rrafshët nuk ofron strehë për fiksim dhe vendqendrim. 
Rrënojat gjithashtu mund të luajnë një rol në luftën kundër 
peshkimit të paligjshëm (Shqipëria po mbyt shumë anije te 
vjetra ushtarake përgjatë brigjeve të saj në një mënyrë të 
kontrolluar, pasi ato funksionojnë si një sistem kundër 
rrjetave fundore). Rrënojat janë një tërheqës i rëndësishëm 
turistik për zhytësit që çdo vit frekuentojnë brigjet 
shqiptare. Një studim i rrënojave lehtësisht të aksesueshme 
mund të prodhojë një rindërtim fotogrametrik 3D që mund 
të përdoret për promovimin e këtij aktiviteti të 
qëndrueshëm turistik. 
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7 LISTA E ANEKSEVE 
 

Anekset janë përgatitur si dokumenta të veçanta në formate PDF, GIS ose web link. 

 

001 Hartat e Biocenozës dhe Biodiversitetit 

002 Hartat e parametrave fizikë, kimikë, dhe biologjikë 

003 Hartat e stacioneve të marrjes së kampioneve dhe të gjitha rrugët e përdorura për punën 

004 Hartat Batimetrike 

005 Harta e vëzhgimit me Side Scan Sonar 

006 GIS (shape files dhe metadata) 

007 Cloud për ruajtjen e fotove dhe videove 

008 Lista e habitateve dhe specieve (vecanërisht ato vulnerable dhe të rrezikuara si dhe ato që karakterizojnë 
biocenozënsi dhe specie të cilat janë parë për herë të parë në Shqipëri) 

009 Foto nga vëzhgimi studimor 

010 Foto nga vëzhgimi i bimëve detare dhe algave 

011 Foto për studiment bionomike te bentosit detar 

012 Të dhëna laboratorike dhe përpunime grafike  

013 Trajnimi „gjatë punes/on the job” 

013b Trajnimi „gjate punës/on the job”  

014 Diagramet e GANTT për Fazën I dhe Fazën II  

015 Bregdeti Shqiptar: Morfologjia, evolucioni dhe menaxhimi i problematikave bregdetare  

016 Kepi i Rodonit (Skënderbeut): Përshkrimi i bregdetit  

017 Dy produkte filmike 20 minuta dhe 3 minuta nga projekti dhe video  gjatë vëzhgimit 

018 Materiale, Metoda, Pajisjet dhe Instrumentet e përdorura gjatë vëzhgimit 

019 IMAP Tables 

 

 



 

 

 
  



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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