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Përmbledhje
Në ndërtimin gjeologjik të rajonit të Fushë Kuqes marrin pjesë shkëmbinjtë
karbonatike të Kretakut të sipërm, shkëmbinjtë molasike miocenike të Tortonianit dhe
pliocenike të formacionit Helmes. Akuiferi i Fushë Kuqes ndërtohet nga depozitime
aluviale me trashësi që varion nga 60-80m në sektorin e Gjonem-Shellinxë deri në 150m
në Fushë Milot apo 200m në pjesën perëndimore të shtrirjes së akuiferit. Këto depozitime
konsistojnë më së shumti në shtresa të alternuara dhe të ndërprera të zhavorrit, rërës,
suargjilës, lymeve dhe argjilës që kanë bazament në masën më të madhe formacionet
miocenike
Akuiferi i Fushë Kuqes është pjesë përbërëse e rëndësishme e pellgut të madh TiranëLezhë, dhe si i tillë, përfaqëson një depresion të mbushur me depozitime kuaternare,
kryesisht zhavorre aluviale, të cilat përfaqësojnë produkte të transportimit dhe depozitimit
të fuqishëm të lumenjve Mat, Ishëm, Droje, që e përshkojnë tërthorazi depresionin në fjalë.
Akuiferi i Fushë Kuqes përfaqëson basenin hidrogjeologjik më të rëndësishem në kuadrin
e pellgjeve të ujërave nëntokësore porozë, si për sasinë dhe cilësinë e ujërave nëntokësorë
edhe për faktin që është burim furnizimi për disa qytete si; Durrësi, Laçi, Miloti dhe disa
zonave rurale përreth tyre.
Filtrimi i ujërave sipërfaqësorë të lumit të Matit në verilindje të akuiferit përbën
burimin kryesor të ushqimit të akuiferit të Fushë Kuqes. Shkarkimi natural nga sistemi
hidrogjeologjik i akuiferit ndodh në fundin e detit Adriatik. Luhatja sezonale e nivelit
natyral të ujërave nëntokësorë është përgjithësisht e vogël, (midis 0.8 dhe 1.5 m), ç’ka
shpjegohet me luhatjet e vogla sezonale të nivelit të lumit të Matit, i cili është burimi
kryesor i furnizimit të ujërave nëntokësore të akuiferit të Fushë Kuqes.
Ujërat nëntokësore shfaqin përbërje komplekse në varësi të pozicionit të tyre në
raport me vijën bregdetare dhe thellësinë e vendosjes nga sipërfaqja e tokës. Variacioni
hidrokimik i ujërave nëntokësore, që shprehet me kalimin nga ujërat e tipit bikarbonat
pranë zonës së ushqimit në ata të tipit klorur pranë zonës së drenimit, është një rast tipik i
konvergjencës hidrokimike horizontale. Vlerat e parametrave fiziko – kimike tregojnë
diferenca në hapësirë, nga njëri sektor i akuiferit tek tjetri, por edhe në kohë midis
periudhave të kampionimit.
Tjetërsimi dhe tretja e karbonateve janë proceset kryesore përgjegjëse për praninë e
kalciumit, magnezit dhe bikarbonateve, ndërsa prania e jonit SO2−
4 , në ujërat nëntokësore
është i lidhur me tretjen e mineraleve sulfate, me prejardhje kryesisht nga evaporitet. Tretja
e kalcitit është procesi gjeokimik dominues, i ndjekur nga tretja e dolomitit dhe mineraleve
silikate. Tjetërsimi i silikateve është një nga proceset kryesore gjeokimike që kontrollojnë
kimizmin e ujërave nëntokësore. Jono-shkëmbimi është po ashtu një nga proceset e
rëndësishme përgjegjëse për përqëndrimin e joneve në ujërat nëntokësore.
Sipas përmbajtjes së izotopeve të qëndrueshëm, Oksigjenit-18 dhe Deuteriumit (më
negative, përkatësisht -7 dhe -44, për Oksigjenin-18 dhe Deuterium), ka një përputhje
midis ujit të lumit Mat në rrafsh (ura e re, për Lezhë-Shkodër), me ato që gjenden në ujërat
nëntokësore të akuiferit të Fushë Kuqes, që tregon se burimi kryesor i ushqimit të akuiferit
të Fushë Kuqes është infiltrimi i ujit nga zhavorret e shtratit të lumit Mat. Përjashtim bëjnë
ujërat nëntokësore të puseve më lindore, siç është rasti i pusit P16 në Fushë Milot, të
vendosur mjaft afër lumit, që izotopikisht i përkasin zonës kodrinore në lindje dhe prandaj
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nuk lidhen me kontributet nga shtrati i lumit, por me ujërat karstike të gëlqerorëve të zonës
Kruja që ndërtojnë kodrat në lindje të akuiferit.
Tre puset bregdetare P6, P9 dhe P15, dhe më pak puset P8 e P10 që janë më brenda
akuiferit, kanë përbërje izotopike të qëndrueshme, mjaft afër njëri-tjetrit, dhe me tendencë
pak më pozitive sesa ato që gjenden në puset e akuiferit Fushë Kuqes, duke treguar për
ndikim të intruzionit të ujit të detit në ujërat nëntokësore pranë-bregdetare.
Linja e Përzierjes me Ujin e Detit (MIXmare) dhe Linja Meteorike Lokale (LML)
praktikisht përputhen, dhe kjo është e pritshme pasi përbërja e Detit Mesdhe është termi i
fundit i referencës së proceseve avulluese që lidhen me ciklin e ujit në rajonet që shtrihen
në të. Në veçanti për puset e cekët P14 dhe P18, përmbajtjet e izotopeve të qëndrueshëm,
janë në përputhje me infiltrimet meteorike lokale në lartësi të ulëta. Pikat në zonën jugore
(P19, P20 dhe P21) dhe të gjitha pikat ujore të zonës lindore (puset P1, P2, P13 dhe P16),
janë të vendosura në intervalin e vlerave të Oksigjenit-18 midis -6.3 dhe -7 dhe
Deuteriumit midis -39 dhe -44, duke treguar për një përbërje izotopike që është pasojë e
përbashkët e ujit meteorik dhe litologjisë së akuiferit.
Përbërjet izotopike jo homogjene edhe në puse relativisht të afërta, tregojnë për një
heterogjenitet të përgjithshëm kompozicional, pak a shumë të pranishëm në gjithë
akuiferin në studim.
Në asnjë mostër nuk janë gjetur përmbajtje Tritium të krahasueshme me vlerat
mesatare vjetore në reshjet që janë rreth 4-5 TU. Pikat e ujit të analizuara kanë përmbajtje
më të ulët se 3 TU dhe shumica prej tyre kanë tendencë të jenë pa Tritium. Kjo paraqet një
tregues të kohërave të gjata të qarkullimit të ujit në sistemet ujore të pranishme në zonë.
Të gjitha puset e vendosura në Perëndim (P6, P9 dhe P15) dhe po ashtu, të gjitha
puset e akuiferit të Fushë Kuqes kanë përmbajtje të Oksigjenit-18 më negative se -7, mund
të flasim për kuotat midis 950 dhe 1500 metra. Tre puset e vendosura në jug të rrjedhjes
së lumit Droja, në zonën e Fushë Krujës dhe në veçanti puset e cekët P14 dhe P18 dhe pusi
i thellë P22, për të cilat përmbajtja e Oksigjenit-18 është rreth -5.6, rezultojnë të ushqyer
nga reshjet lokale. Puset në zonën Jugore (P19 , P20 dhe P21) të gjitha pikat ujore të zonës
Lindore (puset P1, P2, P13 dhe P16, burimi P24 dhe lumi Droja P27) dhe pusi P12 i
akuiferit të Fushë Kuqes, me vlera të Oksigjenit-18 midis -6.3 dhe -7, mund të flasin për
kuota mesatare izotopike të rimbushjes midis 400 dhe 800 metra.
Duke marrë përmbajtjen 100 mg/l të klorureve si vlerë indikatore të intruzionit të ujit
të detit, ujërat nëntokësore të puseve pranë – bregdetare P6, P9, P8, P10 dhe P15 (Tabela
4, 5, 6) rezultojnë të jenë të prekura në masë të ndryshme nga intruzioni i ujit të detit.
Ujërat e tipit Na-Cl janë kryesisht pasojë e përzierjes të ujit të freskët të akuiferit me
ujin e kripur të detit, falë fenomenit të intruzionit të këtij të fundit drejt akuiferit (puset P6,
P8, P10 të cilët ndërpresin vetëm shtresën e parë të zhavorreve; pusi P9 që ndërpret të tre
shtresat e zhavorreve), ose mund të përfaqësojnë ujëra të vjetra të mbetura pas shplarjes së
akuiferit me ujëra të ëmbla (puset P14, P22). Bazuar në formulën e bilancit izotopik për
Oksigjenin-18 dhe Deuteriumit, është gjetur që fraksioni i ujit të kripur në ujin e freskët të
akuiferit varion nga 0.48% (P8), 0.52% (P10) dhe 0.71% (P15) deri 2.6% (P6) dhe 4.95%
(P9).
Variacioni i përmbajtjes së klorureve tregon ecuri të ndryshme nga pjesa veriore drejt
pjesës qendrore e jugore të akuiferit, çka është e lidhur me diferencat në parametrat
hidraulike të shtresës ujëmbajtëse. Variacioni i mësipërm i përmbajtjes së klorureve
korelon me variacionin e vlerave të Mp, dhe shprehet me evoluimin e tipit hidrokimik të
6

ujit nga tipi Cl-Na në sektoret Jugperëndimore pranë bregdetare (Adriatik-Shellinzë),
përmes tipit Na-HCO3 deri në tipet Mg-Ca-HCO3 e Ca-Mg-HCO3, në sektorët Verilindorë
(Gorre-Fushë Kuqe).
Nuk vërehet ndonjë ligjësi e variacionit kohor të përmbajtjes së klorureve që të
karakterizojë të gjithë puset e marrë në studim. Për puset P10 dhe P6 vërehet një tendencë
rritje e përmbajtjes së klorureve nga viti 1984, përmes vitit 1999 deri në vitet 2016-2018
Ky është një indikacion për një avancim, ndonëse të ngadalshëm, të ujit të detit drejt
akuiferit.
Përmbajtjet e klorureve në ujërat nëntokësore të akuiferit janë më të ulët në Maj, që
është e lidhur mesa duket me periudhën me reshje të shumta gjatë dimrit dhe pranverës,
që rezulton në një ushqim intensiv të akuiferit. Në muajt shtator-tetor ka një rritje të
përmbajtjes së klorureve në masën rreth 10% dhe që përkon me periudhën më pak reshje
të verës dhe vjeshtës së hershme.
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Lista e shkurtimeve të termave të përdorur
MP

Mineralizimi i Përgjithshëm

FP

Fortësia e Përgjithshme

Mb.Th.

Mbetja e Thatë

BP

Before Present (Para së tashmes)

Fig.

Figura

m.n.d.

mbi nivelin e detit

SHGJSH

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

LD

Lethal Doses – Doza vdekjeprurëse

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizata Ndërkombëtare e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës)

SAR

Sodium Adsorption Ratio (Raporti i Absorbimit të Natriumit)

UTM

Sistemi Koordinativ Universal Transverse Mercator

PE

Përçueshmëria Elektrike

SMOW

Standart Mean Ocean Water (Standardi izotopik i O-18 dhe D)

TZ+

kationet totale

HFED

Hydrochemical Facies Evolution Diagram (Diagrama e Evolucionit
të Facies Hidrokimike)

TDS

Total Dissolved Solids (Mineralizimi i Përgjithshëm)

MIXmare

Linja e Përzierjes me Ujin e Detit

LML

Local Meteorological Line (Linja Meteorike Lokale)

WML

World Meteorological Line (Linja Meteorike Botërore)

CMML

Central Meteorological Mediterranean Line (Linja Meteorike
Mesdhetare Qendrore)

O-18

Oksigjeni - 18

H-2 (D)

Deuterium
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Lista e njësive të përdorura

mg/l

miligram për litër

l/s

litër për sekondë

gr/l

gram për litër

m

metër

km

kilometër

l/sek/m litër për sekondë për metër
m/ditë

metër në ditë

°Gj

gradë Gjermane

μS/cm

mikro siemens për centimetër

Ka

1000 vjet

m/km

gradienti hidraulik - ulja në metra për çdo 1.0 km

meqv/l

mili ekuivalent për litër

cc

cubic centimeters (centimetër kubik)

mikron një e mijta pjesë e milimetrit
⁰

gradë (këndet)

⁰C

gradë Celsius

TU

Tritium Unit – Njësia eTritiumit
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1. Hyrje

Akuiferi i Fushë Kuqes, si pjesë përbërëse e basenit të ujërave nëntokësorë TiranëMilot, paraqitet me rëndësi të madhe për furnizimin me ujë të pijshëm për zonën e
Durrësit, Laçit, Milotit, si dhe zonave rurale në afërsi të tyre. Shpesh ai është trajtuar si
akuiferi Adriatik-Fushë Kuqe, për shkak të pozicionit të përbashkët gjeografik midis
deltave të lumit Mat në veri dhe lumit Ishëm në jug.
Akuiferët bregdetarë i drenojnë ujërat nëntokësore në fundin e detit. Meqënëse uji i detit
është lehtësisht më i rëndë se uji i akuiferit, ai ndërfutet drejt akuiferit duke formuar një
pykë me ujë të kripur nën ujin e freskët. Kufiri ose zona që ndan ujin e freskët nga uji i
kripur gjendet në ekuilibër dinamik, ai mund të lëvizë si me variacionet stinore të nivelit
të ujërave nëntokësorë, ashtu edhe me fluktuacionet ditore të baticë-zbaticës. Këto lëvizje
e karakterizojnë kufirin e mësipërm si një zonë tranzitore me kripëzim të përzier.
Intruzioni i ujit të detit mund të shkaktojë prishjen e cilësisë së ujërave nëntokësore.
Kjo mund të evidentohet me ndryshimin e cilësisë së ujit në puset e pompimit pranë zonës
së shfrytëzimit të akuiferit. Disa studiues, si (Lyles, 2000), e mori vlerën 100 miligram
klor për një litër ujë si indikator të intruzionit, ndërsa (Kennedy, 2012) mori në konsideratë
përqëndrimin e klorit më të madh se 50 mg/l që përfaqësonte një nivel më të lartë se sfondi.
Sipas (Eftimi, R., 2003), përqëndrimet e klorit nga 50 në 100mg/l mund të konsiderohen
si rezultat i transformimeve hidrokimike që ndodhin sipas drejtimit të rrjedhjes së ujit
nëntokësor.
Vrojtimet fushore (studimet gjeokimike e gjeofizike) vetëm mund ta zbulojnë gjendjen e
intruzionit në një moment të caktuar, por ato nuk mund të bëjnë vlerësim të impaktit dhe
parashikim për të ardhmen. Për këtë vijnë në ndihmë modelet e ndryshme matematikore
të cilët marrin në konsideratë si lëvizjen dinamike të rrjedhjes së ujërave nëntokësorë, edhe
transportin e ngarkesës kimike të tij.
Shkalla e ndërfutjes së ujit të detit varet nga një sërë faktorësh, si: gjeometria e akuiferit;
veçoritë e tij (ujëpërshkueshmëria, anizotropia, poroziteti dhe dispersiviteti); ritmet dhe
thellësia të shfrytëzimit; ritmet e ushqimit të akuiferit; distancën e puseve të shfrytëzimit
nga vija bregdetare (Ghassemi etj, 1993). Nga përfshirja e shumë faktorëve nevojitet
përdorimi i modeleve komplekse që marrin në konsideratë faktorët e mësipërm. Në vite,
janë zhvilluar shumë modele matematikore e numerike të cilët shërbejnë për të parashikuar
kufirin e zonës kalimtare midis ujit të freskët dhe ujit të kripur në akuiferet bregdetarë.
(Reilly & Goodman, 1985). Zhvillimi i këtyre modeleve është motivuar si përgjigje e
praktikave të shfrytëzimit të ujërave nëntokësorë dhe çështjeve të lidhura me të, si
vlerësimi i rezervuarëve të ujërave të freskët ose parashikimi i intruzionit së ujit të kripur,
vlerësimi i lëvizjes së kufirit të ujit të freskët me ujin e kripur në brendësi të akuiferit apo
ngritja e tij drejt sipërfaqes së tokës në përgjigje praktikave të shfrytëzimit të ujërave
nëntokësore. (Volker & Rushton, 1982) (Ghassemi F., A. J. Jakeman, and G. Jacobson,,
1990) (Ghassemi, F., T. H. Chen, A. J. Jakeman, and G. Jacobson, 1993) (Gotovac, H., R.
Andrecevic, and M. Vranjes,, 2001)
Fenomeni i ndërfutjes së ujit të detit në akuiferin bregdetar të Fushë Kuqes ka qenë
objekt i disa studimeve të autorëve vendas e të huaj. Kështu, Eftimi (1966) përshkruan që
kur baseni i lumit Mat ishte akoma në kushte natyrale, intruzioni detar, në trajtën e një uji

13

detar të mbetur ka qenë prezente në zona të kufizuara në sektorët jugorë e veriorë të
basenit. Pano etj (2000), bazuar në përmbajtjen e klorureve në ujërat nëntokësore të
akuiferit të Fushë Kuqes, evidentuan një pykë të ujit të kripur që nisej nga sektori AdriatikShëllinzë dhe zgjatet drejt puseve publike të Gurrëz-Fushë Kuqes. Përmbajtja e klorureve
në ujërat nëntokësore të shtresës së parë (deri në 100m thellësi) të zhavorreve rritet nga
10mg/l, në zonën e ushqimit të akuiferit, deri në 500mg/l në sektorët jugorë (Adriatik), e
veriorë (Lezhë) të tij (Eftimi, 2003). Beqiraj etj. (2002) treguan që kimizmi i ujit
nëntokësor përgjatë zonës bregdetare perëndimore të akuiferit është i ndikuar në mënyrë
të konsiderueshme nga intruzioni i ujit të detit. Sipas Beqiraj dhe Kumanova (2007),
ndërfutja e ujit të kripur të detit përbën rrezikun kryesor për degradimin gradual së cilësisë
të ujërave të freskët nëntokësorë të akuiferit të Fushë Kuqes. Intensifikimi i ritmeve të
pompimeve dhe rritja e numrit të puseve private me vetërrjedhje ka ndikuar në avancimin
e pykës së ujit të kripur drejt pjesës më të mirë të akuiferit. (Jacks , Kumanova , & Marku
, 2013) trajton ujërat e kripura të gjetura në zonën bregdetare të akuiferit si ujëra
nëntokësore të vjetër, kripëzimi i të cilave duket se vjen nga difuzioni në ndërshtresat
argjilore të akuiferit. Sipas Cenameri dhe Beqiraj (2016), intruzioni i ujit të detit i
detyrohet, mesa duket, rënies së presionit të ujit nëntokësor për shkak të ritmeve në rritje
të pompimit të ujit nëntokësor në puset publike dhe rritjes së numrit të puseve private me
vetëderdhje. Ndërfutja e ujit të detit vazhdon të avancojë ngadalë drejt ujit të freskët të
akuiferit, siç konfirmohet nga rritja, me kalimin e kohës, e përmbajtjes së klorureve.
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2. Një vështrim i intruzionit të ujit të detit
Intruzioni i ujit të kripur të detit drejt ujërave të ëmbla, të freskëta të akuiferit, është
një fenomen i njohur që prek akuiferët bregdetarë, siç është rasti i akuiferit të Fushë Kuqes.
Ujërat nëntokësorë të tij drenojnë në fundin e detit. Lidhja e mirë hidraulike e akuiferit me
ujin e kripur të detit kushtëzon ndërfutjen e këtij të fundit drejt ujërave të ëmbla të akuiferit.
Midis mekanizmave që kontrollojnë këtë ndërfutje, të njohur me konceptin e “mass
transport” mund të përmenden: difuzioni kimik, dispersioni, etj.
Ndërfutja e ujit të kripur është një fenomen natyror që ka të bëjë me ndërveprimin e
ujit të kripur me ujin e freskët. Ai prek fillimisht nivelet më të thella të akuiferëve,
meqënëse uji i kripur është më i rëndë se ai i freskët. Në kushte natyrale kufiri midis ujit
të freskët me ujin e kripur përfaqëson një zonë të dispersionit relativ, e cila avancon apo
tërhiqet e kushtëzuar nga baticat dhe zbaticat, regjimi disa vjeçar i reshjeve, etj. Fenomeni
i intruzionit të ujit të kripur stimulohet veçanërisht nga pompimet e ujërave nëntokësorë të
akuiferit, të cilat ulin presionin e ujërave nëntokësore dhe ndihmojnë në afrimin e ujit të
detit drejt akuiferit. Fenomeni bëhet shqetësues sidomos në zonat e akuiferit me ushqim të
kufizuar dhe parametra hidraulike së shtresës të dobët (Shëllinza).
Ndryshimi i përbërjes kimike të ujit në horizontalitet dhe vertikalitet, shprehet me
rritjen e mineralizimit të përgjithshëm (MP) të tij nga zona e ushqimit drejt asaj të drenimit
dhe nga sipërfaqja drejt thellësisë.
Ndryshimi i përbërjes kimike të ujërave nëntokësorë në raport me pozicionin e tyre
kundrejt zonës së ushqimit dhe të drenimit ndjek ndryshimet që pësojnë parametrat
hidraulike të shtresës (K,T,q), që do të thotë, ujërat nëntokësore kanë përbërje kimike më
të mirë atje ku shtresa ujëmbajtëse ka parametrat hidraulike më të mira (pranë zonës së
ushqimit), dhe e kundërta. Rast tipik i rritjes së mineralizimit të ujërave nëntokësore (> 1
gr/l) drejt zonës së drenimit (vijës bregdetare) janë ujërat e kripëzuara të sektorit të
Adriatikut, që njihet ndryshe me emrin Shëllinza. Ky intruzion tipik i ujërave të kripura të
detit drejt ujërave të ëmbla të basenit lidhet edhe me rënien e parametrave hidraulike të
shtresës ujëmbajtëse të zhavorreve në këtë sektor (Beqiraj, A; Kumanova, Xh, 2007).
Zonat me ujë të freskët dhe ujë të kripur brenda akuiferëve bregdetarë janë të ndara nga
një zonë tranzitore ose kalimtare, që ndonjëherë i referohemi edhe si zonë e dispersionit
(Barlow, 2003), ku kemi një përzierje midis ujërave të freskët dhe të kripur. Edhe pse nuk
ka praktika standarde për përcaktimin e zonës së tranzicionit, përqëndrimet e mineralizimit
të përgjithshëm (MP) variojnë nga 1000 në 35000 mg/l, ndërsa i klorureve nga 250 deri
19000 mg/l. Në këtë studim, termi "zonë tranzicioni" nënkupton një ndryshim në cilësinë
e ujërave nëntokësorë, nga ujëra të freskët në të kripur, e cila shoqërohet me një rritje të
mineralizimt të përgjithshëm (MP) dhe të klorureve.
Brenda zonës së tranzicionit, uji i freskët rrjedh drejt detit ku përzihet me ujin e kripur falë
procesit të dispersionit dhe difuzionit molekular. Përzierja nga dispersioni shkaktohet nga
variacioni hapësinor (heterogjenetik) i veçorive hidraulike të akuiferit dhe nga forcat
dinamike që operojnë në kohë, duke përfshirë luhatjen e përditshme të baticave dhe
zbaticave, variacionin sezonal dhe vjetor të shkallës së ushqimit të ujërave nëntokësore, si
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dhe ndryshimeve afatgjata të pozicionit të nivelit të detit. Këto forca dinamike shkaktojnë
lëvizjen e zonave me ujë të freskët e të kripur, herë në drejtim të tokës dhe herë në drejtim
të detit. Për shkak të përzierjes të ujërave të freskët me ato të kripur në zonën tranzitore
është krijuar një qarkullim i ujit të kripur, ku një sasi e ujit të tij hyn në brendësi të ujërave
të freskët dhe rikthehet përsëri në det, gjë që shkakton një shtim të ujit të kripur që vjen
nga deti në drejtim të zonës së tranzicionit (Barlow, 2003).
Proceset që e shoqërojnë intruzionin e ujit të detit drejt ujërave të freskët të akuiferit janë:
adveksioni, dispersioni dhe difuzioni.
Adveksioni përshkruan thjeshtë transportimin e një mase, “ndotësit”, për shkak të rrjedhjes
ujore në të cilën kjo masë është tretur, ose lëvizjen e tretësirës si pasojë e rrjedhjes së
ujëravë nëntokësorë. Adveksioni është procesi primar në të cilin tretësira lëviz në ujërat
nëntokësorë. Drejtimi dhe shkalla e transportit përkon me atë të ujërave nëntokësorë.
Transporti i masës kryhet me shpejtësinë lineare mesatare të ujërave nëntokesore.
Shpejtësia lineare mesatare llogaritet me shpejtësinë Darsi pjesëtuar me porozitetin
efektiv. Poroziteti efektiv është ajo hapësirë e poreve ku uji rrjedh. Poroziteti efektiv është
më i vogël sesa poroziteti total, pasi ajo përfshin vetëm hapësirat boshe të cilat
komunikojnë midis tyre dhe lejojnë ujin të rrjedhë.
Në realitet, transporti i tretësirës në ujërat nëntokësorë nuk ndodh vetëm nga adveksioni.
Dispersioni është mekanizmi i dytë shumë i rëndësishëm i transportit. Dispersioni i
referohet përhapjes dhe përzierjes të shkaktuar nga difuzioni molekular dhe nga
variacionet në shpejtësinë me të cilën uji lëviz në shkallë të ndryshme. Termi dispersion
është përcaktuar si shuma e dispersionit mekanik dhe difuzionit.
Dispersioni (shpërndarja) mekanike është përzierja që ndodh si pasojë e variacioneve
lokale në shpejtësinë përreth një shpejtësie mesatare të rrjedhës. Dispersioni mekanik
llogaritet si shpejtësia e ujit shumëzuar me dispersivitetin. Dispersiviteti shprehet
zakonisht si një gjatësi (p.sh. metra ose centimetra). Dispersiviteti në drejtimin e rrjedhjes
(dispersiviteti gjatësore) është zakonisht më e madhe se dispersiviteti në drejtimet pingul
me drejtimin e rrjedhës. Dispersioni merret zakonisht nga testet laboratorike ose
eksperimentet në terren (provë gjurmues), por problemi kryesor është se termi dispersion
varet nga shkalla e studimit. Për eksperimentet e vogla laboratorike merren vlera të vogla
(disa centimetra), ndërsa vlerat deri në disa qindra metra merren në studime në terren.
Arsyeja kryesore për këtë është se heterogjeniteti është më i madh për problemet e ndotjes
rajonale sesa për eksperimente të vogla laboratorike. Dispersioni është një proces që ndodh
për të gjithë përbërësit që shpërbëhen në ujërat nëntokësorë. Dispersioni ndodh për shkak
të rrjedhës dhe kështu vetëm në ujë të rrjedhshëm, ndërsa përhapja (difuzioni) ndodh
pavarësisht nëse uji rrjedh ose jo.
Difuzioni është përhapja e tretësve për shkak të difuzionit molekular në përgjigje të
gradientëve të përqëndrimit brenda ujërave nëntokësorë. Difuzioni është një mekanizëm i
rendit të dytë në shumicën e sistemeve të ujërave nëntokësorë, ku dominon adveksioni dhe
dispersioni mekanik. Difuzioni lidhet me ligjin Fick, i cili thotë se masa e fluksit kimik
është proporcionale me gradientin e përqëndrimit në një lëng (elementi kimik lëviz drejt
një zone me përqëndrim më të ulët).
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Një tjetër grup i mirë i dokumentuar i reaksioneve kimike në sistemet bregdetare të
ujërave nëntokësorë është shkëmbimi i kationeve, i cili udhëhiqet nga ndryshimi i
kationeve dominues të ujit të detit dhe ujit të freskët të ujërave nëntokësorë (Appelo &
Postma, 2005), Na dhe Mg janë dominues në ujin e detit, ndërsa ujërat tipike të freskët
janë të dominuar nga Ca, edhe pse kjo mund të ndryshojë në varësi të mineralogjisë së
akuiferit. Mineralet e argjilës dhe lënda organike kanë aftësinë për të absorbuar kationet.
Nëse ka një zhvendosje në pozicionin e ndërfaqes, ekuilibri midis ujërave nëntokësorë dhe
shkëmbyesit ndahet dhe procesi i shkëmbimit ndryshon përqëndrimet e kationit të
përzierjes.
Studime të dokumentuara nga Hollanda (Appelo CAJ, Willemsen A, 1987),
(Stuyfzand PJ., 1999)], Spanja (Giménez Forcada E., 2010) dhe SHBA (Valocchi AJ,
Street RL, Roberts PV., 1981) kanë treguar zhvillimin e karakteristikave të tipeve të ujit,
dhe se modelet kromatografike mund të formohen përgjatë rrjedhës (Appelo CAJ, 1994) (
(Van der Kemp W, Appelo CAJ, Walraevens K., 2000), (Martinez DE, Bocanegra EM,
2002); të cilat mund të përdoren si indikator të kripëzimit ose freksimimit të akuiferëve
bregdetarë. (Faye S, Maloszewski P, Stichler W, Trimborn P, Faye SC, Gaye CB., 2005)
ishin në gjendje të bënin dallimin midis fushave të freskimit dhe të kripëzimit bazuar në
sjelljen absorbuese të borit (B) dhe kohët e fundit, (Russak A, Sivan O., 2010) përdorën
modelet e shkëmbimit të kationeve për të konkluduar një ndryshim sezonal midis fazave
të freskimit dhe kripëzimit.
Intruzioni i uji të detit në akuiferët bregdetarë shpesh zbulohet se kanë një përqëndrim
më të ulët të sulfatit sesa uji i detit. Ndërsa (Gomis-Yagues V, Boluda-Botella N, RuizBeviá F, 2000) argumentonin se sasia e sulfatit mund t'i atribuohet precepitimit të gipsit,
reduktimi i sulfatit është zakonisht rezultat i degradimit të lëndës organike. (p.sh.,
(Cartwright N etj., 2004), (Grassi S etj., 2005) , (Bratton JF etj., 2009)]).
Gjatë dekadës së fundit, shumë studime janë përqëndruar në kiminë redox brenda
kontekstit të SGD dhe transformimi i azotit (N) dhe fosforit (P) në zonën e përzierjes mes
ujërave nëntokësorë të freskët dhe të kripur (Moore WS., 1999) (Slomp CP, Van Cappellen
P., 2004).
Raporti i izotopeve 87Sr/86Sr janë shumë të kontrolluara nga raporti i izotopeve të Sr
të akuiferit. Kjo i mundësoi Jørgensen and Heinemeier (Jørgensen NO, Heinemeier J.,
2008) të identifikojnë një kontribut nga një burim i tretë tek zona e përzierjes midis ujit të
freskët dhe ujit të detit në një akuifer të cekët. Bazuar në ngjashmërinë e raportit 87Sr/86Sr
e ujërave të sotëm të detit dhe kripëzimin e ujërave nëntokësorë, ata dëshmuan se po
ndodhte intruzioni modern i ujit të detit.
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3. Kuadri gjeologjik

3.1. Ndërtimi formacional
Zona e marrë në studim është ajo e Fushë Kuqes, e cila kufizohet në perëndim nga
deti Adriatik dhe në verilindje nga vargmalet e Skënderbeut. Pjesa jugore zgjatet deri në
lumin Ishëm, ndërsa kufiri i tij verior mbyllet nga meandret e lumit Mat (Eftimi, 2012).
Në ndërtimin gjeologjik të rajonit marrin pjesë shkëmbinjtë karbonatikë të
përfaqësuar nga depozitimet e Kretakut të sipërm, shkëmbinjtë molasikë të përfaqësuar
nga depozitimet miocenike të Tortonianit dhe pliocenike të formacionit Helmes, të cilat
formojnë krahun e ngritur lindor të pellgut ujëmbajtës, dhe së fundi depozitimet e
Kuaternarit që janë më të përhapura (Fig.2). Drejtimi i zgjatjes së strukturave gjeologjike
është afërsisht veri-jug me zhytje në lindje dhe me kënd rënie 10-44° (Pano T. etj., 2000).
E gjithë zona e studimit ka si bazament shkëmbinj të moshës Neogjenike, ndërsa
shkëmbinjtë Mesozoikë dhe Paleogjenikë kufizojnë ish zonën e deltës nga veriu dhe nga
lindja. (Eftimi R.,1966) (Eftimi, 2012).
Kretaku i sipërm (Cr2). Këto depozitime dalin në sipërfaqe në pjesën lindore të luginës
së Matit, si vazhdim i pjesës veriore të antiklinalit të Dajtit dhe atij të Makareshit, të
përfaqësuar nga dolomitet epigjenike si dhe nga gëlqerorët organogjenë e pelitomorfë
(Makaresht), (Pano etj., 2000). Drejtimi i zgjatjes së tyre është afërsisht veri-jug, me zhytje
në lindje dhe me kënd rënie 10-44⁰, vlen të përmendim se gëlqerorët mbajnë erë H2S.
Kati i Tortonianit (N12t). Depozitimet e këtij kati shfaqen në pjesën jug-lindore të
zonës, në formë pulle, përreth Mamurrasit duke kontaktuar në lindje me gëlqerorët e
dolomitizuar të Kretakut të sipërm dhe në perëndim me mbulesën e Kuaternarit. Ato
përfaqësohen nga shtresat apo pakot e ranorëve që alternohen me shtresat e alevroliteve
dhe argjiliteve, nganjëherë me dalje ujërash nëntokësore në sasi shumë të vogla që nga ana
hidrogjeologjike nuk kanë rëndësi praktike (Pano etj., 2000)
Formacioni Helmes (N2h). Depozitimet e këtij formacioni takohen në sipërfaqe në
krahun lindor të zonës, në formë të zgjatur gati jug-veri deri në qytetin e Milotit. Nga një
sërë shpimesh të kryera në pellgun e Fushë Kuqes është konstatuar se këto depozitime
mbulohen direkt nga depozitimet e zhavorreve aluviale të Kuaternarit. Në pjesën e sipërme
të formacionit takohen argjilat ngjyrë gri në të kaltërt, me linza rëre shumë të imëta, me
poshtë ato bëhen më kompakte, me plane shkëlqimi tipike të argjilave të këtij formacioni
(Pano etj., 2000).
Kuaternari (Q4). Depozitimet kuaternare kanë përhapjen më të madhe në rajon duke
qenë objekti kryesor i këtij studimi. Ato mbulojnë të gjithë luginën, duke patur si kufi
lindor kodrat deri në Milot, kurse në perëndim vazhdojnë deri në Adriatik (Sektori
Adriatik). Në jug kufizohen me rrjedhjen e lumit Ishëm, pra me kodrat e Ishëm-Rodonit,
ndërsa në veri me rrjedhjen e lumit Mat. (Pano etj., 2000)
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Figura 1. Harta gjeologjike e basenit Tiranë –Fushë Kuqe
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Depozitimet Kuaternare
Depozitimet e pa konsoliduara të moshës së Kuaternarit kanë origjinë aluviale, por
depozitimet me origjinë detare dhe kenetorë janë zhvilluar gjithashtu në seksionin e sipërm
të depozitimeve Kuaternare. Kjo trashësi e depozitimeve Kuaternare, në pjesën më të
madhe të zonës së lumit të Matit, është rreth 150m, por trashësia maksimale arrin në rreth
200m. Në pjesën jugore të lumit Mat, në jug të linjës Shellizë-Gjonem, trashësia e
depozitimeve Kuaternare bëhet më e vogël, rreth 60-80m, për shkak të ngritjes të
depozitimeve të Miocenit. Nga rezultatet e disa puseve të shpuara në jug të Fushë Kuqes,
dëshmohet për prezencën e ngritjes së depozitimeve të Miocenit, të cilat ndikojnë në
zvogëlimin, në rreth 50m, të trashësisë së depozitimeve aluviale. (Eftimi, 2012).
Depozitimet aluviale
Depozitimet aluviale kanë përhapjen më të madhe në rajon, duke mbuluar gjithë
luginën e Matit. Zhavorret janë kryesisht me përbërje gëlqerore të dimensioneve mesatare
deri të mëdhenj, ku përmbajtja e zhurit arrin deri në 20-25% (Pano etj., 2000). Këto
depozitime konsitojnë më së shumti në shtresa të alternuara dhe të ndërprera të zhavorrit,
rërës, suargjilës, lymeve dhe argjilës. Referuar kolonës litologjike, të puseve të shumta të
hapura në këto depozitime, duket se sedimentet e zhavorrit janë të shpërndara gjerësisht,
si dhe në thellësi, në të gjithë zonën. Sipas të dhënave të shpimeve dhe puseve
gjeoelektrike, zhavorret janë me trashësi rreth 150m afër shtratit të lumit Mat, por
zvogëlohen në jug. Në këtë drejtim energjia e lumit Mat zvogëlohet dhe trashësia e
depozitimeve Kuaternare në përgjithësi ulet si për mbulesën argjilore edhe për shtresat e
zhavorrëve. Trashësia e depozitimeve Kuaternare është rreth 8m në afërsi të Adriatikut,
ndërsa trashësia totale e shtresave të zhavorrit luhatet nga 10m në rreth 30m (Eftimi, 2012).
Depozitimet detare
Depozitimet detare janë të zhvilluara gjerësisht në pjesën perëndimore të zonës së
Fushë Kuqes. Ato përhapen përgjatë bregdetit të Adriatikut, si një brez me gjerësi 200300m, ndërsa në pjesën e brendshme ato janë të mbuluara nga depozitimet suargjilore.
Përbërësi kryesor i depozitimeve detare është rëra, e cila varion nga kokërrmadhe deri në
të imët. Në disa vende këto depozitime kanë trashësi deri në 50m, por më e zakonshme
është trashësia rreth 30m (Eftimi, 2012).
Depozitimet detare-kënetore shtrihen në formën e një brezi të gjatë e të ngushtë, gjatë
vijës bregdetare të përfaqësuar nga rërat, surëra, suargjila dhe torfa. Rërat shtrihen në
zonën buzë Adriatikut (Patok - Gryka e Matit) të pasura me fraksionin mineral të rëndë,
suargjilat shtrihen në brendësi të zonës (Fushë Kuqe, sektori Adriatik). Trashësia e tyre
arrin 20-25m, ku ato kontaktojnë me zhavorret, duke bërë të mundur rritjen e mineralizimit
të përgjithshëm të ujërave nëntokësore (Pano etj., 2000).
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3.2. Evolucioni gjeodinamik i basenit
Ngritja e nivelit të ujit të detit nga 20 ka BP deri në ditët e sotme ka qenë karakterizuar
nga ngritje e vazhdueshme gjatë Holocenit me një ngadalësim të menjëhershëm të ~7.5 ka
BP dhe më pas një ngadalësim tjetër gjatë ~4.0 ka BP (Vacchi et al. 2016). Lambeck et
al. (2014) e ndan rritjen eustatike të nivelit të detit në disa faza: (1) një ngritje e shkurtër
e shpejtë e pasuar nga një interval i shkurtër i nivelit të detit afërsisht konstant, midis 20
ka BP dhe 16.5 ka BP (2) një fazë kryesore e shkrirjes së akullnajave, një ngritje e shpejtë
e nivelit të detit që ka ndodhur nga ∼16.5 ka BP në ∼8.2 ka BP, (3) një rënie progresive
në rritjen e nivelit të detit nga 8.2 ka në ∼2.5 ka BP, (4) niveli gati i vazhdueshëm i detit
deri në 100-150 vite më parë. (Marku S, Gjani E,, 2018)
Në lidhje me Shqipërinë, vetëm shumë pak të dhëna janë në dispozicion. Studimi i
depozitimeve Kuaternare u raportua vetëm në shënimet sqaruese të hartave gjeologjike në
shkallën 1: 200.000 botuar në 1929 (Nowack 1929), në 1957 (Mishunina 1957), në 1967
(Biçoku et al., 1970), në 2002 (Vranai, et al., 1997 & 2002), në 2010 (Xhomo etj., 2010).
Skema e përdorur për përshkrimin e këtyre depozitimeve ishte klasifikimi gjenetik i
sedimenteve.
Durmishi etj. (2008) dalloi dy cikle rajonale lehtësisht të identifikueshme (megasekuenca), përgjatë të gjithë bregdetit Adriatik: cikli i parë i formimit të sedimenteve gjatë
Pleistocenit dhe një i dytë gjatë Holocenit. Cikli i poshtëm (i pari) është i përbërë nga
ndërthurja e zhavorreve aluviale me rërë dhe argjilave të facies detare, ndërsa cikli i sipërm
(i dyti) është kryesori, i ndërtuar nga ndërthurja e zhavorrëve, rërë, lyme, argjila, suargjila
formuar nga facie deltaike, fluviale, lagunore dhe të mjedisit litoral (Marku S, Gjani E,,
2018).
Lumi i Ishmit bëhet pjesë e zonës së bregdetit që nga shekulli i 17-të, që do të thotë
se përveç aktivitetit detar, një rol kryesor në formimin e zonës së bregdetit kanë luajtur
lumenjtë Mat dhe Drin, më të rëndësishmit në Shqipëri. Zona bregdetare shtrihet nën
sedimentet e Kuaternarit me një trashësi maksimale nga 180 deri në 200 metra, ku një rol
të rëndësishëm ka luajtur procesi i ndryshimit të nivelit të detit shkaktuar nga ndryshimet
klimatike (Durmishi et al., 2008) (Marku S, Gjani E,, 2018).
Zona e Fushë Kuqes është pjesë e sektorit verior të depresionit të madh Tiranë-Ishëm.
Përgjatë shumicës së periudhës të Kuaternarit, ndonëse ky depresion ka pësuar ulje të
vazhdueshme, zona në afërsi të maleve ka patur ngritje dëmethënëse. Këto lëvizje kanë
qenë kryesisht aktive në deltën e lumit Mat i cili është mbushur në mënyrë intensive nga
sedimente aluviale ku më pas zhyten në detin Adriatik (Eftimi R.,1966) (Eftimi, 2012).
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4. Kushtet hidrogjeologjike

4.1. Heterogjeniteti i veçorive hidrogjeologjike të akuiferit
Delta e lumit të Matit është një nga basenet hidrogjeologjike më të bollshëm në ujëra
nëntokësorë të cilat lidhen me akuiferin zhavorror të Kuaternarit në Shqipëri. Fusha e
Lezhës përbën pjesën veriore të këtij baseni, ndërsa Fushë Kuqja pjesën jugore të tij.
Megjithatë të dyja pjesët janë të vlerësuara si dy basene të ndarë, baseni i Lezhës dhe
baseni i Fushë Kuqes, të ndarë nga lumi i Matit. Akuiferi i sipërm i deltës së lumit Mat
lidhet me depozitimet aluviale të Kuaternarit. Shtresat më të përshkueshme të
depozitimeve aluviale, dmth zhavorre dhe rërë, janë të ngopura me ujë të freskët dhe
formojnë një sistem akuiferi shumë shtresor (Eftimi, 2012).
Zona e Fushë Kuqes është ndër zonat më të rëndësishme të luginës së Tiranës-Lumi
Mat që emërtohet "pellgu i Fushë Kuqes". Ky pellg ka shtrirje të madhe, rreth 10 km nga
lumi Mat deri në sektorin Adriatik në jug dhe nga Laçi në lindje drejt Patokut (deti
Adriatik) në perëndim.
Nga ana hidrogjeologjike pellgu i Fushë Kuqes është pjesë përbërëse e rëndësishme e
pellgut të madh Tiranë-Lezhë dhe si i tillë përfaqëson një depresion të mbushur me
depozitime kuaternare, kryesisht zhavorre aluviale. Këto të fundit përfaqësojnë produkte
të transportimit dhe depozitimit të fuqishëm të lumenjve Mat, Ishëm, Droje, që e
përshkojnë tërthorazi depresionin në fjalë. Për gati 50 vjet në pellgun e ujërave nëntokësorë
të rajonit të Kurbinit, të njohur si baseni i Fushë Kuqes, janë kryer një volum i madh
studimesh e punimesh hidrogjeologjike e hidrokimike (Beqiraj etj., 2002; Eftimi dhe
Tafilaj, 1979; Tartari etj., 2001) të cilat kanë pasur si synim kryesor karakterizimin sasior
e cilësor të këtij akuiferi dhe sigurimin e ujit të pijshëm dhe teknologjik për nevojat e
komuniteteve (qytete, fshatra), objekteve industriale, për vaditje si dhe karakterizimin e
përbërjes kimike të tij.
Akuiferi i Fushë Kuqes përfaqëson basenin hidrogjeologjik më të rëndësishëm në
kuadrin e pellgjeve të ujërave nëntokësorë porozë, si për sasinë e ujërave nëntokësorë,
edhe për faktin që është burim furnizimi për qytetin e Durrësit, Laçit, Milotit dhe disa
zonave rurale përreth tyre. Depozitimet ujëmbajtëse përfaqësohen nga zhavorre, zhure e
rëra të tipit aluvial. Prania e shtresave argjilore midis tyre i jep akuiferit ndërtim multi
shtresor. Pellgu i Fushë Kuqes është tipik artezian. Pothuajse gjithë puset e hapura janë
me vetëderdhje. Presioni i ujit dhe, për rrjedhojë, lartësia e hedhjes së tij mbi sipërfaqen e
tokës, është funksion i relievit. Karakteri artezian i tij është kushtëzuar nga veprimi i
njëkohshëm i tre faktorëve (Fig. 3 dhe 4):
 Diferenca hipsometrike midis zonës së ushqimit dhe zonës së drenimit të
ujërave nëntokësorë. Zona e ushqimit të basenit të ujërave nëntokësorë që
përfaqësohet nga lumenjtë Mat, Droje e Ishëm dhe nga vargjet malore karbonatike
të pasura në ujëra karstike, vendoset në kuota më të larta se zona e drenimit, që
mund të jetë natyrale (e cila përkon me fundin e detit) ose artificiale, dhe
përfaqësohet nga gryka e puseve të shfrytëzimit.
 Prania në tavanin dhe tabanin e shtresës ujëmbajtëse e formacioneve
gjeologjike të papërshkueshme (Fig.5). Në fakt, zhavorret aluviale ujëmbajtëse të
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basenit të Fushë Kuqes vendosen mbi një substrat të papërshkueshëm të
përfaqësuar nga argjila dhe alevrolite të Tortonianit dhe mbulohen nga subargjila
me përshkueshmëri të kufizuar deri të papërshkueshme të Kuaternarit. Në këto
kushte, ujërat nëntokësorë ndodhen nën presion.
 Rënia (zhytja) e shtresës ujëmbajtëse drejt zonës së drenimit, që e tregon
rritja në këtë kahje e trashësisë së vetë shtresës zhavorrore dhe e mbulesës
suargjilore mbi të.
Presioni i ujërave nëntokësorë ka ardhur në rënie, mesa duket për shkak të rritjes së
numrit të puseve të shfrytëzuara me kalimin e kohës të cilët derdhin në sipërfaqe sasi të
konsiderueshme uji, në mënyrë të pandërprerë. Lartësia më e madhe e nivelit piezometrik,
prej 9.2 m mbi sipërfaqen e tokës, është takuar në një pus të hapur në zonën e Fushë Kuqes
në vitet ‘60. Sot ky nivel është ulur në gati 2-3m në varësi të stinës.
Në basenin e Fushë Kuqes, me shtrirje nga lumi Ishëm në jug deri në lumin Mat në
veri, janë veçuar tre zona ujëmbajtëse (Tartari etj., 2001; Eftimi, 2000), (Fig.6).
Zona e Fushë Milotit përfaqëson luginën e Matit, nga Fushë Miloti deri në Urën e
Vjetër me harqe. Ajo formohet nga zallishtorja e lumit dhe pjesërisht nga taraca
akumulative në të dy krahët e zallishtores. Ka gjatësi rreth 3 km dhe gjerësi rreth 1.5 km.
Kjo zonë përbën një sektor të rëndësishëm ujëmbajtës nga i cili mund të merren sasi uji
deri në disa m3/sek dhe me cilësi shumë të mirë higjeno-sanitare. Shpimet e kryera në anët
e luginës kanë treguar se trashësia e zhavorrëve arrin deri në 45-50m, ndërsa profilet
elektrometrike në qendër të luginës e në perëndim të saj japin një rritje të trashësisë së
zhavorreve ujëmbajtës deri 70-100m. Këto zhavorrë kanë ushqim të mirë nga lumi dhe
parametra shumë të lartë hidraulike. Gjatë viteve të fundit në këtë zonë janë kryer disa
shpime sipas projektit të Eftimi (2015) që kanë rezultuar me ujëdhënie specifike 5070l/s/m (Beqiraj, 2019).
Zona e Fushë Kuqes përbën një vendburim të rëndësishëm ujëmbajtës, më i studiuari
dhe më i shfrytëzuari në pellgun Ishëm-Mat. Ai zë një sipërfaqe me përmasa 10 x 4.5 km
dhe përfshin sektorët midis lumit Mat (në veri), Adriatikut (në jug), Laçit (në lindje) dhe
Patokut (në perëndim). Thellësia maksimale e dyshemesë së zhavorrëve ujëmbajtës, e
konfirmuar nga shpimet e shumta të kryera në këtë sektor, arrin deri në 175m. Ujërat
nëntokësorë të Fushë Kuqes janë me presion. Në pjesën më të madhe shpimet janë me
vetëderdhje, me nivel piezometrik rreth +2m mbi sipërfaqen e tokës. Shfrytëzimi intensiv
i horizontit të sipërm nga i cili merren sasi të mëdha të ujit të pijshëm ka bërë që niveli
piezometrik i tij të pësojë ndryshime të dukshme në gati gjithë sipërfaqen e përhapjes së
horizontit ujëmbajtës.
Depozitimet e zhavorreve ndahen në dy horizonte, drejt veriut (Fushë Milot-Milot)
ato bashkohen në një të vetme. Zhavorret mbulohen nga suargjilat me trashësi 0-40m,
kurse vetë horizontet ndahen nga njëri-tjetri nga shtresa argjilash plastike me trashësi 5.125m (Pano etj., 2000). Në përgjithësi përmbajnë ujëra nëntokësorë me mineralizim të ulët
< 850 mg/1 d.m.th. brenda normave për ujë të pijshëm. Në anën jugore ku ky horizont
është bashkuar me të dytin (duke dhënë pamjen e një të vetmi) përmban ujëra me
mineralizim të lartë Mp=3619.4 mg/1.
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Në anën lindore dhe veriore përmban ujëra me parametra të lartë hidrogjeologjike
dhe përbërje shumë të mirë. Prurje specifike në shpimet me goditje variojnë nga vlerat
maksimale prej 6.6-82.3 l/s/m (max) në ato mesatare prej 33.0 l/s/m.
Referuar studimeve ekzistuese hidrogjeologjike, duket se këto depozitime të
përshkrueshme, të cilat dalin përgjatë lumit Mat në pjesën veriore të luginës, janë të
mbuluara në mënyrë progresive në drejtim të jugut dhe perëndimit, deri në një maksimum
prej 30 deri në 40m. Kjo situatë sjell tek sistemi i akuiferit të jetë me kushte të kufizura,
gjerësisht në zonën e luginës. Vetëm në zonat ku dalin depozitimet e zhavorrit (psh.
përgjatë shtratit të lumit Mat) akuiferi mund të gjendet në kushtet e nivelit të lirë të ujërave
nëntokësore (Eftimi, 2012)
Zona bregdetare e Adriatikut përmban zhavorrë kokërr mesëm (2-5cm) me ndërfutje
të shumta zhuri e rëre. Trashësia e zhavorreve arrin deri në 100m. Takohen dy shtresa
zhavorresh të ndara midis tyre nga një shtresë suargjilore. Në përgjithësi shpimet e kësaj
zone japin ujë me vetëderdhje me nivele piezometrike që arrijnë deri +4.5m mbi sipërfaqen
e tokës.
Horizonti i sipërm përmban ujëra nëntokësorë me mineralizim më të ulët dhe
parametra hidrogjeologjike më të mirë që ndryshojnë nga perëndimi në lindje, nga
ujëra me mineralizim të përgjithshëm Mp>1.0g/l në ujëra me mineralizim të përgjithshëm
Mp 500-800mg/l (Pano etj., 2000).
Horizonti i poshtëm ka ujëra me kripëzim të lartë Mp=3.6g/l.
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Figura 2. Profil tërthor, Fushë Milot-Patok (sipas Tartari, 2001)
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Figura 3. Profil gjatësor, Ishëm – Mat (sipas Tartari, 2001)
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Figura 4. Harta e tabanit të Akuiferit (sipas Eftimi, 2012)
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Figura 5. Harta e trasmisivitetit (sipas Eftimi, 2012)
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4.2.Kushtet e ushqimit dhe regjimi piezometrik i akuiferit
Filtrimi i ujërave sipërfaqësorë të lumit të Matit në verilindje të akuiferit përbën burimin
kryesor të ushqimit të akuiferit të Fushë Kuqes. Ai bëhet në një zonë me gjatësi rreth 3.0 km,
në dalje të rrjedhjes së lumit nga lugina në fushën e Milotit, ku zhavorret e shtratit të lumit
vijojnë drejt thellësisë pa ndërprerje drejt zhavorreve të akuiferit. Më pak ndikim ka infiltrimi
i ujërave sipërfaqësorë të lumit Droja në sektorët jugorë të zonës së studimit.
Mbulesa e papërshkueshme argjilore që varion në trashësi nga 30 në 50 m, pengon
infiltrimin e reshjeve direkt në akuifer, kështu që ushqimi nga reshjet është i parëndësishëm
në akuiferin e Fushë Kuqes. Infiltrime të pjesshme të reshjeve mund të ketë në sektorët lindorë
dhe jug-lindorë të zonës në studim, ku shtresa e papërshkueshme suargjilore hollohet ose
mungon, por ndryshon edhe në granulometri, nga argjila në suargjila e surëra.
Një burim tjetër i ushqimit me ujë të akuiferit përfaqësohet nga akuiferet anësore, karstike
të lidhur me gëlqerorët e Kretakut të Sipërm dhe molasat Pliocenike. Ushqimi nga gëlqerorët
karstikë është i kufizuar për shkak se nuk komunikojnë direkt me zhavorrët e akuiferit, por
nëpërmjet formacioneve të papërshkueshme flishore të Oligocenit të Sipërm.
Shkarkimi natyral nga sistemi hidrogjeologjik i akuiferit ndodh në fundin e detit Adriatik.
Përgjatë katër dekadave të fundit, shkarkimi ka qenë shumë aktiv nëpërmjet pompimeve të
puseve dhe rrjedhjes së lirë të puseve artezian (Eftimi, 2012).
Tartari etj. (2001) realizuan hartën e detajuar të kontureve piezometrike. Në pjesën më të
madhe të zonës së Fushë Kuqes, ujërat nëntokësore janë në kushte të kufizuara, me përjashtim
të zonës së daljes në lumin Mat (Eftimi, 2012). Bazuar në konfigurimin e linjave piezometrike,
Eftimi (2012) ka parashtruar konsideratat e mëposhtme:
 Drejtimi kryesor i ujërave nëntokësorë të basenit të Fushë Kuqes është nga
verilindja ne jugperëndim, pra nga dalja e lumit Mat, në fushë, kundrejt detit. Ky është
një tregues se burimi kryesor i ujërave nëntokësore në zonë është lumi Mat, i cili
meandron në një zonë të gjerë në dalje të depozitimeve zhavorrore. Këtu ka një lidhje
hidraulike të mirë midis depozitimeve që dalin nga shtrati dhe shtresat zhavorrore të
akuiferit.
 Niveli piezometrik varion nga 8 m m.n.d. nga niveli i detit në dalje të lumit
Mat drejt fushës, në rreth 2-3m m.n.d në bregdet, ku akuiferi është me kushte të
kufizuara. Gradienti mesatar është rreth 2.2 m/km në dalje të lumit Mat dhe shkon
poshtë në 1m/km në pjesën jug-lindore, afër bregdetit.
 Përreth puseve të shfrytëzimit të ujësjellësit të Durrësit (Fusha e puseve të
Fushë Kuqes), është krijuar një hinkë lokale depresioni, ku kreu maksimal piezometrik
i depresionit rajonal afër puseve është ulur deri në lartësinë 0.0 m.n.d. Krijimi i
depresionit rajonal ka një tërheqje maksimale në qendër të hinkës me rreth 4m.
Aktualisht fusha e puseve të Fushë Kuqes, është kufizuar si një zonë e rëndësishme
dranazhimi në qendër të basenit të ujërave nëntokësore.
 Forma e kurbës në pjesën jug-lindore të zonës tregon gjthashtu një lëvizje të
ujërave nëntokësorë të drejtuar nga ana lindore e basenit në drejtim të anës
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perëndimore. Kjo sugjeron se kryhet një furnizim shtesë i akuiferit nga dalja tek lumi
Droje, pra dy lumenjtë dhe infiltimi nga reshjet.
Për të vlerësuar luhatjen piezometrike, sektori i hidrogjeologjisë i Shërbimit Gjeologjik
Shqiptar ka kryer regjim monitorimi të luhatjeve të nivelit piezometrik të ujërave nëntokësore
në disa puse me diametër të vegjël në zonën e Fushë Kuqes. Eftimi (2012), duke ekzaminuar
këto matje, ka dhënë konsideratat e mëposhtme (Fig.7):
- Në shumicën e puseve luhatja sezonale e nivelit natyral të ujërave nëntokësorë
është përgjithësisht e vogël, midis 0.8 dhe 1.5m. Kjo shpjegohet nga luhatjet e vogla
sezonale të nivelit të lumit të Matit, i cili është burimi kryesor i furnizimit të ujërave
nëntokësore të akuiferit të Fushë Kuqes.
- Nivelit piezometrik i ujërave nëntokësore në vitet 1964-1965, pra përpara
shfrytëzimit te tyre për nevoja publike, ka qenë rreth 4.0-5.0m mbi sipërfaqen e tokës.
Pas shumë vitesh të shfrytëzimit të vazhdueshëm të ujërave nëntokësore për furnizimin
me ujë të Durrësit, Laçit, Milotit e zonave rurale në afërsi të tyre, niveli rajonal
piezometrik është stabilizuar në rreth 1.5 – 2.0m mbi sipërfaqen e tokës, duke rezultuar
në një rënie kumulative prej 2.0-3.0m.
- Rënia e nivelit piezometrik është më e madhe (rreth 4.0-4.5m) në afërsi të
puseve të furnizimit me ujë të qytetit të Durrësit, për shkak të uljes integrale të gjithë
puseve që interferojnë me njëri-tjetrin.
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Figura 6. Harta e niveleve piezometrike (sipas Eftimi, 2012)
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4.3. Veçoritë gjeokimike të ujërave nëntokësorë
Ujërat nëntokësore që lidhen me zhavorrët aluviale të zonës së Fushë Kuqes janë
përgjithësisht ujëra të pijshëm, me veti fiziko-kimike e baktereologjike të mira. Ato janë ujëra
pa ngjyrë, pa erë, pa shije dhe transparentë. Nga pikëpamja kimike, ujërat nëntokësore shfaqin
përbërje komplekse në varësi të pozicionit të tyre në raport me vijën bregdetare dhe thellësinë
e vendosjes nga sipërfaqja e tokës.
Variacioni hidrokimik i ujërave nëntokësore, që shprehet me kalimin nga ujërat e tipit
bikarbonat pranë zonës së ushqimit në atë të tipit klorur pranë zonës së drenimit, është një rast
tipik i konvergjencës hidrokimike horizontale.
Sipas të dhënave dhe duke patur parasysh drejtimet kryesore të rrjedhjes së ujërave
nëntokësorë, vërehet ligjshmëria e mëposhtme në variacionin e parametrave kryesore
hidrokimike të ujërave nëntokësore, mineralizimi i përgjithshëm dhe fortësia e përgjithshme:
-

-

Rritja graduale e mineralizimit të përgjithshëm (Mp) nga zonat e ushqimit në Fushë
Milot (Mp=225 mg/1) drejt zonës së shkarkimit në zonën Adriatik dhe Patok ku, në
horizontin e sipërm Mp=930 mg/1, ndërsa në horizontin e poshtëm Mp=3415 mg/1.
Zvogëlimi i fortësisë të përgjithshme (Fp) nga anët në drejtim të qendrës është
tendenca kryesore në pellgun të Fushë Kuqes Fp=6.7°gj, ndërsa në Fushë Milot
Fp=10-12°gj, dhe në perëndim në Adriatik Fp=61°gj.

Në përgjithësi për gjithë pellgun rritja apo zvogëlimi i vlerave të Fp ndjek ndryshimet me të
njëjtën kahje si Mp, dhe kjo vërehet për të dy horizontet ujëmbajtëse.
Mbështetur në të dhënat e shpërndarjes së vlerave të përmbajtjes së anioneve dhe
kationeve kryesore sipas hartave hidrokimike, të ndërtuara nga autorë të ndryshëm, për
depozitimet e horizonteve të sipërme dhe të poshtme dhe atij të integruar, është bërë ndarja e
tipeve hidrokimike, të cilat shpërdahen në zonat e ndryshme të pellgut me një ligjshmëri të
qartë nga zonat e ushqimit në Mat dhe Droje, në zonën e shkarkimit në perëndim (deti
Adriatik), që përputhet dhe me ndryshimin e parametrave hidrogjeologjike.
Kështu, janë dalluar këto tipe hidrokimike (Pano etj., 2000):
-

-

-

Tipi i parë - Hidrokarbonat-Sulfat-Kalcium-Magnezium dallohet qartë në zonat e
ushqimit nga Lumi Mat - Gurrëz në afërsi të Gores e Laçit dhe Lumi i Drojes, ku jonet
e mësipërme kanë vlerat më të larta.
Tipi i dytë - Hidrokarbonat-Sulfat-Magnezium-Kalcium që kryesisht gjendet në zonën
e Fushë Kuqes, pak më lart se zonat e ushqimit. Sidoqoftë në këtë zonë fillon e ndihet
pak nga pak ndikimi i klorit dhe i natriumit.
Tipi i tretë - Hidrokarbonat-Klorur-Natrium që kryesisht shfaqet në zonën e Fushë
Kuqes-Patok-Fushë Mamurras-Adriatik, në jug. Zakonisht ujërat nëntokësorë të këtij
pellgu janë të një cilësie të mirë, por ndodhen pranë zonës së ndikimit të ujërave të
kripura të detit.
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-

Tipi i katërt - Klorur-Hidrokarbonat-Sulfat-Magnezium që shtrihen kryesisht në zonën
e Adriatikut, pra në perëndim dhe deri në jug të zonës së studimit. Këtu kemi të bëjmë
me ujëra nëntokësorë, që janë nën ndikimin e ujërave me kripshmëri të detit Adriatik.

Midis faktorëve kryesorë kimikë që përcaktojnë vlefshmërinë e ujit të destinuar për pirje,
mineralizimi i përgjithshëm (Mp) zë një vend të veçantë, meqënëse në të përfshihen gjithë
speciet kimike të tretura në ujë dhe, nga ana tjetër, shfaq variacione që tregojnë evolucionin e
përbërjes kimike të ujit. Eftimi (2012) ka dalluar grupet e mëposhtme kompozicionale të
ujërave nëntokësore në akuiferin e Fushë Kuqes, sipas vlerave të Mp në to:
-

-

Ujë nëntokësor me Mp më pak se 0.2 gr/l, i cili është konsideruar “shumë i freskët”
ose oligomineral dhe është zakonisht me cilësi shumë të mirë si ujë i pijshëm
Ujë nëntokësor në të cilin Mp varion nga 0.2 në 0.5 gr/l, që është konsideruar “i
freskët”, ose me mineralizim të ulët dhe është me cilësi shumë të mirë si ujë i pijshëm.
Ujë nëntokësor me vlera të Mp që variojnë nga 0.5 në 1 gr/l, i cili është konsideruar
me mineralizim të moderuar dhe i pranueshëm si ujë i pijshëm, por me kushtin që
përqëndrimi i parametrave individual fiziko-kimike të ujit duhet të jenë gjithashtu në
limitet e pranueshme të standardit të ujërave të pijshëm.
Për vlera të Mp më të mëdha se 1 gr/l, uji nëntokësor është konsideruar si ujë jo i
pijshëm.

Ujërat nëntokësore me Mp më të ulët se 0.2 gr/l janë hasur në afërsi të zonës së
rimbushjes, përgjatë shtratit të Matit, gjithashtu në jug të kësaj zone duke përfshirë dhe pjesën
lindore të fushës së puseve të Fushë Kuqes. Uji është i butë dhe me fortësi totale 7-8 °gj.
Referuar kationeve dhe anioneve, prezente në ujërat me sasi më shumë se 25% meq/l,
ujërat nëntokësorë të kësaj zone janë të tipit Ca-HCO3. Është e qartë se përbërja kimike e
ujërave nëntokësorë afër zonës së rimbushjes trashëgon përbërjen kimke të lumit të Matit.
(Eftimi, 2012).
Ujërat nëntokësorë me Mp nga 0.2 gr/l në 0.5 gr/l janë e përhapur në zonën e përmendur
më lart dhe vazhdojnë në jug të Gorres dhe në perëndim, në det. Në këtë zonë ulja e fortësisë
është vëzhguar si zbutja natyrale e ujërave nëntokësore. Si pasojë, fortësia totale e ujërave
nëntokësorë në këtë zonë është 4-5 °gj. Zbutja natyrale e ujërave nëntokësore rezulton
kryesisht nga ulja e kalciumit dhe më pak të magnezit, proceset e së cilave janë të
krahasueshme me rritjen e klorit dhe natriumit. Ujërat nëntokësore të kësaj zone janë me lloje
të ndryshme kimike, më së shumti është Ca-HCO3 ose NaCa- HCO3-Cl madje edhe Na-Cl.
Një zonë relativisht e vogël me Mp të ujërave nëntokësorë më pak se 0.5 g/l është izoluar
në anën jug-lindore të zonës së studimit, përreth zonës së kullimit të lumit Droja. Në këtë
zonë, akuiferi zhavorror është i mbushur në afërsi të sipërfaqes së tokës, reshjet janë gjithashtu
të rëndësishme në rimbushjen e ujërave nëntokësorë. Ujërat nëntokësorë janë relativisht të
fortë me fortësi totale rreth 16-20 °gj dhe me tip uji Ca-HCO3.
Ujërat nëntokësore me Mp nga 0.5 në 1.0 gr/l, janë të përhapur kryesisht në pjesën jugqendrore të zonës së studimit. Këto tipe ujërash nëntokësorë metamorfizohen si rezulatat i
lëvizjes së ngadaltë të ujërave nëntokësore të shkaktuara nga përshkueshmëria e ulët e
akuiferit, ose janë praktikisht mbetje të ujit të detit, i cili ende nuk është zhvendosur totalisht
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nga uji i freskët i ujërave nëntokësorë. Këto ujëra janë të tpit Na-Cl dhe përgjithësisht janë në
limitet e pranimit si ujëra të pijshëm (Eftimi, 2012).
Ujërat me Mp më të madh se 1 gr/l janë gjetur rreth 2.5 km në jug-perëndim të fushës së
puseve të Fushë Kuqes, përreth sektorit Shlinza-Adriatik. Këtu vlerat e kripëzimit rriten
menjëherë nga 1.5-2.0 gr/l në akuiferin e parë dhe në më shumë se 7 g/l në akuiferin e dytë
(më thellë). Ujërat janë të tipit Na-Cl. Me sa duket mund të jetë për shkak të shpejtësisë shumë
të ulët të ujërave nëntokësorë në zonë, në bashkërrjedhjen e rrymës së ujërave nëntokësorë
nga pjesa veriore në atë jugore të fushës.

Faktorët e formimit hidrokimik të basenit të lumit Mat
Transformimi hidrokimik i ujit nëntokësor në basenin e lumit Mat ndjek rrjedhën e ujit
nëntokësor, nga zona e kullimit të lumit Mat deri në zonën e shkarkimit (Fushë Milot- bregu
i lumit në Gurrëz), në zonën e shkarkimit natyral, deti Adriatik. Transformimi hidrokimik i
ujit nëntokësor është i reflektuar në formimin e disa llojeve ose tipeve hidrokimike të
njëpasnjëshme (Eftimi, 2012):
HCO3-Ca-Mg

→

HCO-Na

→

Cl-HCO3-Na

→

Cl-Na

Transformimet kimike lidhen me zbutjen e ujit nëntokësor gjerësisht në zonën e akuiferit
zhavorror.
Faktorët kryesorë të formimit hidrokimik duken të jenë:
a) Rimbushja e lumit Mat;
b) Shkëmbimi jonik, Ca i ujit me Na të argjilës;
c) Intruzioni i ujit të detit ose mbetje të ujit të kripur që nga koha e Holocenit në
zonën periferike të basenit.
Për menaxhimin e basenit të lumit Mat, është shumë e rëndësishme, pasi rritja relative e
përmbajtjes së klorit në zonën periferike perëndimore të basenit, Zona e Patokut, është pasojë
e rinovimit të intruzionit të ujit të detit, si rezultat i shfrytëzimit intensiv të ujit nëntokësor apo
është mbetje e vjetër e ujit të kripur. (Eftimi, 2012)

4.4. Rëndësia e akuiferit për plotësimin e nevojave publike për ujë të pijshëm
Përsa i përket cilësisë së akuiferit të dytë, nuk ka të dhëna të bollshme, pasi numri i puseve
të thella në akuiferin e dytë janë të limituara. Disa analizime kimike kanë treguar se uji
nëntokësor i shtresës së akuiferit të dytë është shumë më i mineralizuar se ai në të parin. Puset
e lokalizuar në vijën e bregut dhe shumë afër njëri-tjetrit janë një dëshmi shumë e
rëndësishme.
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Për krahasim të përbërjes kimike të dy shtresave të akuiferit, disa të dhëna më të
rëndësishme janë paraqitur më poshtë (Eftimi, 2012):
Akuiferi i parë i cekët

Akuiferi i dytë i thellë

Na-mg/l

134 – 150

260 – 310

Cl-mg/l

110 – 160

250 – 415

SO4-mg/l

5 – 10

50 – 60

Fortësia totale, °Gj

5–7

10 – 30

Diferenca e madhe e përbërjes kimike të ujërave nëntokësorë e të dy akuiferëve mund të
jenë pasojë e qarkullimit të ngadaltë të ujërave nëntokësore në akuiferin e dytë krahasuar me
atë të parin, por ndikimi i mbetjeve të ujit të detit nuk duhen përjashtuar (Eftimi, 2012)
Cilësia në varësi të kohës e ujit nëntokësor të basenit të Fushë Kuqes
Pasi historia e shfrytëzimit të ujit nëntokësor në fushën e puseve të Fushë Kuqes është më
e gjatë se katër dekada, është e natyrshme pyetja nëse ky fakt ka ndikuar në ndryshimin e
cilësisë së ujit. Disa të dhëna sporadike në lidhje me këtë shqetësim mund të gjenden, por
rezultatet e disa monitorimeve sitematike janë kryer nga departamenti i hidrogjeologjisë të
SHGJSH-së për pesë puse. Janë dy puse të furnizimit me ujë të Durrësit (fusha e puseve të
Fushë Kuqes), si dhe një pus i lokalizuar në fshatin Gurrëz, rreth 2 km në veri të fushës së
puseve të Fushë Kuqes dhe dy puse janë të lokalizuar në bregdetin e Patokut (Eftimi, 2012)
Cilësia e pusit të fushës së puseve të Fushë Kuqes tregon një ndryshim të rëndësishëm,
disa nga ndryshimet janë nga gabime laboratorike. Gjithashtu cilësia e ujit e pusit në Gurrëz
nuk tregon ndonjë ndryshim të rëndësishëm.
Disi e ndryshme është situata e puseve në bregdet: në njërin pus i cili është kapur në
akuiferin zhavorror të dytë (të thellin), parametrat kimikë të tij nuk kanë ndryshim domethënës
ose variojnë në përqëndrim mesatar: përqëndrimi i Cl nga analiza e parë në 1985 tek 2000
është ngritur me rreth 11% dhe Na është ngritur me rreth 47% dhe Mp është ngritur me 14.5%,
por SO4 dhe fortësia totale kanë rënie të lehtë. Pavarësisht rritjes së përqëndrimit parcial të
disa parametrave, cilësia e ujit mbetet ende brenda standardeve të ujit të pijshëm dhe është
gjithashtu i një cilësie të mirë.
Përfundimisht mund të thuhet se uji nëntokësor i fushës së puseve të Fushë Kuqes dhe
madje në një zonë më të gjerë nuk ka pësuar ndonjë ndryshim të rëndësishëm në cilësi.
Akuiferi zhavorror i parë në bregun e Patokut po pëson një përkeqësim të vogël, por përsëri
uji mbetet i një cilësie të mirë.
Tartari (2001) gjithashtu arriti në disa konkluzione ku bëri krahasimin e rezultateve të
analizave kimike të kryera në fillimin e shfrytëzimit të ujit nëntokësor me analizat e vitit 2000.
Në Fushë Kuqe dhe në fushën e Lezhës, përqëndrimi i elementëve kimikë nuk ka ndryshuar
në mënyrë të rëndësishme dhe si pasojë rreziku i përkeqësimit të përbërjes kimike nga ardhja
sipër e ujit të kripur është për t’u shpërfillur.
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4.5. Pasojat mjedisore të kripëzimit të ujërave nëntokësore të akuiferit
Pasojat në shëndet të ujit të kripur
Udhërrëfyesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për cilësinë e ujit të pijshëm ka bërë
një shumatore të sjelljes së klorit në ujë, shija e ujit që përmban klor dhe shqetësimet lidhur
me shëndetin e njeriut.
Ata arritën në përfundimin se një përqëndrim më i madh se 250 mg Cl/L mund të zbulohet
duke shijuar ujin, por varet nga përqëndrimet me të cilët klori vepron (natriumi, kalciumi ose
kaliumi). Këto udhëzues nuk japin një vlerë të pragut të lejuar vetëm për klorin, por japin
tregues për dozat letale (Lethal Doses LD50) të përbërjes së klorit në mg për kg të peshës së
trupit. Vlerat e LD 50 për kalcium (Ca) klorin, natrium (Na) klorin dhe kalium (K) klorin janë
respektivisht 1000, 3000, 2430 mg/kg për peshë trupore.
Ata deklarojnë se individë të shëndetshëm mund të tolerojnë marrjen e sasive të mëdha
të klorurit me kusht që të ketë një marrje ekuivalente me ujë të freskët, duke qenë ujë i freskët,
që përmban më pak se 500 mg/l të mineralizimit të përgjithshëm. Megjithatë, në shumicën e
vendeve, uji i pijshëm është uji që përmban më pak se 150 mg Cl-/l. Problemet shëndetësore
që lidhen me ujin me përmbajtje të lartë kripe janë për shembull hipertension. Një tjetër pasojë
e klorurit në ujë është se rrit korrozivitetin e ujit, që do të thotë se uji reagon me metalet e
tubave metalik dhe rrit përqëndrimin e metaleve në ujë. Përmbajtja e lartë e metaleve në ujë
mund të çojë gjithashtu në probleme shëndetësore.
Pasojat e ujit të kripur në bujqësi
Shpesh lumenjtë, kanalet kulluese ose ujërat nëntokësorë përdoren si burim uji për ujitje
të tokës bujqësore. Përbërja e këtij uji, dhe posaçërisht përmbajtja e kripës, është përcaktuese
për rritjen e të mbjellave. Përveç ujit të ujitjes, përmbajtja e kripës së ujit të tokës po ashtu e
kushtëzon aftësinë e një bime të caktuar që të rritet në një zonë. Në varësi të përqëndrimit të
ujit të tokës dhe ujit të ujitjes, bimët mund të vuajnë nga stresi dhe për këtë arsye nuk rriten
siç duhen, ose mund të vdesin për shkak të intolerancës ndaj kripës (Maas dhe Hoffman, 1977,
Maas, 1990) (Deltares, UNESCO-IHE, Jahangirnagar University, 2015).
Një parametër i rëndësishëm për ujin që përdoret për ujitje, është SAR (Sodium
Adsorption Ratio / Raporti i absorbimit të Natriumit) i cili në rastin kur merr vlera me të vogla
se 3, uji konsiderohet i përshtatshëm për ujitje, ndërsa kur merr vlera më të mëdha se 9, uji
nuk është i përshtatshëm për vaditje.
Nëse uji që përdoret për ujitje në bujqësi ka SAR të lartë dhe aplikohet në një tokë për
vite me radhë, natriumi në ujë mund të zhvendosë kalciumin dhe magnezin në tokë. Kjo do të
shkaktojë një ulje të aftësisë së tokës për të formuar agregate të qëndrueshëm dhe një prishje
të strukturës së tokës. Kjo gjithashtu do të çojë në një ulje të infiltrimit dhe përshkueshmërisë
të ujit në tokë, duke çuar në probleme me prodhimin e tokës.
Uji i pusit nr. 15, 9 dhe 6 ka vlera te SAR respektivisht SAR = 10.9, 11.7 dhe 12.2, puset
nr. 14, 8 dhe 10 kane vlera në intervalin 3 – 9, ndërsa gjithë puset e tjerë kanë vlera të SAR
më të vogla se 3.
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5. Kampion-marrja dhe metodat analitike, gjeokimike dhe
izotopike

5.1. Kampionimi i ujërave për analiza kimike e izotopike
Gjatë periudhës së studimit për realizimin e temës së doktoraturës janë realizuar tre
kampion-marrje të ujit:
-

Kampion-marrja e parë – Shtator, 2016. (Tabela 1)

-

Kampion-marrja e dytë – Maj, 2017. (Tabela 2)

-

Kampion-marrja e tretë – Tetor, 2018. (Tabela 3)

Gjatë kampion-marrjes së parë dhe të dytë u morën 12 mostra uji, nga të cilat 11 mostra
nga shpimet arteziane dhe subarteziane dhe 1 mostër ujë deti, në grykën e futjes së tij drejt
lagunës së Patokut (Fig. 8). Përzgjedhja e puseve për marrjen e mostrave të ujit u orientua,
brenda mundësive që lejonte gjendja e tyre, në mënyrë të tillë që të mbulohej e gjithë
sipërfaqja e shtrirjes së akuiferit. Duke qenë se shumica e puseve shfrytëzojnë ujin e shtresës
së (parë) sipërme akuifere, mostrat e ujit janë përfaqësuese të shtresës akuifer të sipërme (deri
në thellësinë 50.0m) dhe vetëm në dy raste, shpimi nr. 15 (thellësi = 113.0m) dhe shpimi nr.
9 (thellësi = 160.0m) u morën mostra uji që përfaqësojnë një përzierje të dy ose tre shtresave
akuifere që ato ndërpresin.
Në puset arteziane, mostrat e ujit u kampionuan direkt në grykëderdhjen e pusit (Foto 1),
ndërsa në puset subarteziane mostrat e ujit u kampionuan me kampion-marrësin tip SEBA
Liquid Sampler KLL-S. Në rastin e puseve arteziane që kanë ndërprerë dy deri në tre shtresa
të akuiferit, mostra e ujit përfaqëson një përzierje të ujërave nëntokësore që drenojnë drejt
kolonës së pusit nga shtresa të ndryshme të akuiferit. Temperatura, pH-i dhe përcjellshmëria
elektrike u matën direkt në vendin e marrjes së mostrës së ujit dhe vlerat e matjeve së bashku
me koordinatat në sistemin koordinativ UTM. pH-i u mat me pH-metrin tip Hanna HI 9023
me kompensim temperature, ndërsa përcjellshmëria me konduktivimetrin tip Hanna HI 99300.
Mostrat e ujit u kampionuan me shishe polietileni me volum 1.5 l dhe 0.5 l (këto të fundit me
dopio tapë), respektivisht për analizat kimike dhe izotopike.
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Figura 7. Harta gjeologjike me vendet e marrjes së mostrave të ujit, viti 2016, 2017.
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Tabela 1. Vlerat e matjeve në vendin e marrjes së mostrës, Shtator 2016.

Nr. i mostrës

P3

P4

Koordinatat E 0389614 0386461
UTM
N 4610740 4611848
Temperatura
(°C)
Ph
Përcjellshmëria
elektrike
(μS/cm)

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12

P13

P15

P17

0384750 0382575

0382582 0384427 0384784 0385686 0388711 0386509 0382477 0388575

4611362 4610338

4610239 4610035 4607808 4609163 4603270 4603727 4603780 4608555

14.80

14.10

13.70

15.50

21.80

14.50

15.70

14.90

16.20

14.80

17.00

15.10

7.98

8.19

8.27

8.25

8.44

8.27

7.91

8.40

7.24

7.76

7.51

8.04

2031.20 44103.00

682.60

2981.80

747.40

706.50

761.30

3551.50

506.00

391.30

308.50 35100.00
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Foto 1. Gjatë kampion-marrjes, periudha Shtator, 2016
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Tabela 2. Vlerat e matjeve në vendin e marrjes së mostrës, periudha Mars 2017

Nr. i mostrës
Koordinatat
UTM

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12

P13

P15

P17

0389614 0386461 0384750 0382575

0382582 0384427 0384784 0385686 0388711 0386509 0382477 0388575

N 4610740 4611848 4611362 4610338

4610239 4610035 4607808 4609163 4603270 4603727 4603780 4608555

E

Temperatura
(°C)
Ph
Përcjellshmëria
elektrike
(μS/cm)

15.20

14.22

13.70

15.50

22.90

14.48

15.70

14.60

16.40

14.80

17.40

14.50

8.32

8.70

8.50

8.45

8.30

8.50

7.96

8.70

7.33

7.85

7.43

8.48

390.00

306.00

352.00

1999.00 49803.00

714.00

2964.00

699.00

671.00

766.00

3523.00

518.00
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Foto 2. Gjatë kampion-marrjes, periudha Mars, 2017
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Gjatë kampion-marrjes së tretë (Tetor, 2018) u morën 20 mostra uji, nga të cilat 15 mostra
nga shpimet arteziane dhe subarteziane, 4 mostra nga lumenjtë Droja, Mat e Fan, 1 mostër
nga burimi karstik “Gurra e Laçit” dhe 1 mostër ujë deti, në Tale (Lezhë) për të shmangur
efektin e derdhjes së ujit të Lumit Mat (Fig. 9). Gjatë kësaj faze, u zgjerua shumë zona e
kampionimit duke marrë mostra nga fusha e Tiranës (puset nr. P19, P20), u vazhdua në zonën
e Fushë Krujës (puset nr. P14, P18, P21, P22), Mamurras (puset nr. P1, P2, P27), u morën
mostra në lumenjtë Droja, Fan e Mat. Midis shpimeve, në këtë provëmarrje, u morën mostra
ujit edhe nga tre puse të gjerë e të cekët, të hapur në kodrat me ranore të Astianit (P1. P14,
P18).
Kjo provëmarrje me një shtrirje më të gjerë kishte për qëllim kampionimin e gjithë
elementeve hidrologjike – hidrogjeologjike të basenit Tiranë – Fushë Krujë – Fushë Kuqe, që
ndihmon në ndërtimin e një modeli më të qartë të ngarkimit të akuiferit aluvial të Fushë Kuqes
dhe marrëdhëniet e ujit të freskët të akuiferit me ujin e kripur të detit.
Për marrjen e mostrave të ujit për analiza izotopike të O-18 dhe H-2 (D) u përdorën shishe
polietileni me dopio tapë, me volum 125cc, 500cc dhe 1000cc.
Mostrat e ujit (afërsisht 50cc) për analizimin e kationeve paraprakisht u filtruan me filtër
25 mikron dhe u acidifikuan me acid nitrik (të holluar në raportin 1:1 me ujë të dejonizuar).
Në vendin e marrjes së mostrave të ujit, u bë matja e alkalinitetit duke titruar me acid nitrik
dhe duke përdorë si indikator fenolftaleinë dhe metilarancio.
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Figura 8. Harta gjeologjike me vendet e marrjes së mostrave të ujit, viti 2018.

.
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Tabela 3. Vlerat e matjeve në vendin e marrjes së mostrës, periudha Tetor 2018

Nr. Mostrës

P1

P2

P6

P9

P11

P12

P14

P15

P16

P17

E

0391117

0382575

0384784

0381864

0387091

0391385

0382477

0391181

0388575

0391117

N

4601895

4610338

4607808

4616634

4609087

4594651

4603780

4613815

4608555

4601895

7.46

7.22

8.45

7.86

8.28

7.23

6.85

7.46

7.55

8.35

16.10

15.40

16.00

15.70

22.10

17.10

16.50

17.30

17.10

15.50

Përcjellshmëria
elektrike (μS/m)

617.00

620.00

1853.00

2850.00

866.00

1282.00

3390.00

522.00

452.00

Nr. Mostrës

P18

P19

P24

P25

Koordinatat
UTM
pH
Temperatura
(°C)

Koordinatat
UTM

P20

P21

P22

P23

P26

P27

E

0391471

0398786

0391794

0390047

0391000

0392006

0398015

0398954

0393110

0389369

N

4596525

4576941

4584444

4592679

4601858

4616020

4619139

4617435

4610565

4596840

6.26

7.03

7.08

7.35

6.85

8.95

7.29

8.60

8.59

8.48

19.20

19.10

15.40

15.50

15.10

21.60

15.30

20.90

20.80

21.20

256.00

803.00

909.00

754.00

17075.00

256.00

533.00

265.00

265.00

340.00

pH
Temperatura
(°C)
Përcjellshmëria
elektrike (μS/m)
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Foto 3. Gjatë kampion-marrjes, periudha Tetor, 2018
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5.2. Metodat analitike, kimike dhe izotopike
Analizat kimike janë kryer në Laboratorin e Analizave Kimike të Ujit, të Shërbimit
Gjeologjik Shqiptar, Tiranë. Fortësia e Përgjithshme, Alkaliniteti, Ca2+ dhe Mg2+ u
analizuan me metodën e titrimit; Cl-, NO3- dhe SO42- me fotometri; pH dhe përcjellshmëria
elektrike me elektrometri; Fetot, Na+ dhe K+ u analizuan në Atomic Absorption
Spectrophotometer “PERKIN ELMER” me të dy teknikat, me flakë – modeli 400
AANALYST dhe furrën me grafit – modeli 900.
Përcaktimi i PE dhe MTT
Matja e përçueshmërisë elektrike është bërë më konduktivimertin tip WTW, sipas
procedurës në manualin përkatës. Para matjeve është bërë kalibrimi i tij me anë të tretësirës
standarde të certifikuar. Rezultatet lexohen në mënyrë të drejtpërdrejtë në aparaturë dhe
shprehen në µS/cm, ose në mS/cm.
Përcaktimi i vlerës së pH-it
Përcaktimi i pH-it është bërë me metoda elektrokimike (me pH-metër) që është një
metodë e saktë. Përqëndrimi i jonit hidrogjen (vlera e pH-it) përcaktohet me matje të forcës
elektromotore në celulë e cila përmban elektrodën e kombinuar që zhytet në tretësirën e
hulumtuar. Para fillimit të matjeve është bërë kalibrimi i aparatit me tretësirat buferike
(pH=4, pH=7 dhe pH=9) ). Elektroda zhytet në mostër dhe në ekran lexohet vlera e pH-it.
Fortësia e përgjithshme (FP)
Si metodë sot më e preferuar për përcaktimin e fortësisë së përgjithshme të ujit është
metoda me titrim kompleksometrik me EDTA.
Përcaktimi i Kalciumit (Ca2+)
Kalciumi është përcaktuar me titrim të mostrës me tretësirë standarde të EDTA në
prani të indikatorit MUREXID.
Përcaktimi i Magnezit (Mg2+)
Për caktimin e magnezit merren bufer amonjakal dhe pak indikator Eeriokrom të Zi
dhe e tëra titrohet derisa të ndryshojë ngjyra nga e kuqia në të kaltër të çelur pa nuancën e
ngjyrës së kuqe.
Përcaktimi i Fosfateve (PO43-)
Jonet ortofosfate në tretjen e acidit sulfurik me jonet Molibdat formojnë acidin
fosforikmolibdat. Kjo me acidin askorbik reduktohet deri në Fosfatmolibdat të kaltër e cila
përcaktohet me fotometri.
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Përcaktimi i Nitriteve (NO2-)
Kjo metodë është analoge me metodën standarde EPA 354.1, US standard Methods
4500-NO2-B dhe me metodën DIN 26 777 D10.
Përcaktimi i Nitrateve (NO3-)
Jonet nitrat në mesin e H2SO4 dhe H3PO4 me 2,6-Dimetilfenol (DMF) dhe me 4,6dimetilfenol formojnë një përzierje e cila e bën të përcaktueshme me fotometri. Kjo
metodë është analoge me metodën standarde ISO 7890/1 dhe DIN 38405 D9.
Përcaktimi i jonit Amonium (NH4+)
Kjo metodë është analoge me metodat standarde EPA 350-1, US-Standard Methods
4500-NH3 D, ISO 7150/1 dhe DIN 38406 E5.
Përcaktimi i ClJonet klorure reagojnë me tiocianatin e mërkurit (II) deri në klorurin e mërkurit (II) të
disociuar, tiocianati i liruar me hekurin(III) formon jone të kuqe të cianatit të hekurit të
cilat mund të përcaktohen me metodën fotometrike.
Përcaktimi i SO42Jonet Sulfate reagojnë me Jodatin e bariumit duke liruar jonet Jodate të cilat oksidojnë
Taninin dhe japin ngjyrë kafe në të kuqe e cila është e mundur të përcaktohet me matje
fotometrie.
Analizat izotopike janë kryer në Institutitin e Gjeoshkencave dhe Gjeorisorseve, IGGCNR, Laboratori i Analizave Izotopike të izotopeve stabël, në Pisa (Itali).
Analizat izotopike të Oksigjenit – 18 në ujë
Vlera e δ18O është përcaktuar përmes analizës së fazës gazore të CO2, e ekuilibruar
paraprakisht me ujin në temperaturën 25˚C nëpërmjet përdorimit të Finnigan MAT52.
Matjet mass-spektrometrike të raportit izotopik 18O/16O kërkojnë të korrigjohen për shkak
të fraksionimit izotopik që ndodh midis CO2 të gaztë dhe H2O të lëngët (Epstein, S., and
Mayeda, T., 1953). Është e pranuar gjerësisht që rezultatet e përbërjes izotopike të
shprehen në për mijë, bazuar në standardin e matjeve ndërkombëtare, Uji Oqeanik Mesatar
Standard i Vienës - Vienna Standard Mean Ocean Water (V-SMOW) (Craig H, 1961).
Preçizioni analitik për vlerat e δ18O% është më i mirë se 0.1%. Mass Spektrometri i
përdorur është MAT 252 i prodhuar nga Finningan. Standartet e referencës: SMOW
(Standart Mean Ocean Water) (Craig H, 1961). Shkalla e normalizimit: SMOW / SLAP
Standarti mesatar: GISP.
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Analizat izotopike të deuteriumit në ujë
Matje direkte në fazën e avulluar të deuteriumit të molekulës së ujit (Penna D. et al.,
2010). Instrumenti i përdorur është Liquid Water Isotope Analyzer (LWIA) i prodhuar nga
Los Gatos Research (LGR) që bazohet në teknikën e spektroskopisë të kaviteteve
ringdown (CRDS).
Preçizioni analitik për vlerat e δ2H% është 1.0%. Standardi i referencës: SMOW (Standart
Mean Ocean Water) (Craig H, 1961). Shkalla e normalizimit: SMOW / SLAP Standardi
mesatar: GISP.

6. Rezultatet e analizave kimike dhe izotopike

6.1. Rezultatet e analizave kimike
Rezultatet e analizave kimike të ujërave të analizuara jepen sipas viteve të marrjes së
mostrave të ujit, 2016, 2017 dhe 2018, përkatësisht në tabelat nr. 4, 5 dhe 6. Në kuadrin e
temës së doktoraturës janë analizuar kationet dhe anionet kryesore të ujit, pH-i, fortësia e
përgjithshme, mineralizimi i përgjithshëm, si dhe janë matur temperatura dhe
përcjellshmëria elektrike.
Vlerat e parametrave fiziko – kimike tregojnë diferenca në hapësirë, nga njëri sektor
i akuiferit tek tjetri, por edhe në kohë midis periudhave të kampionimit: shtator 2016, mars
2017 dhe tetor 2018.
Siç shihet në diagramën Scholler (Fig.10) mostrat e ujit shfaqin një variacion të gjerë
të përbërjes kimike, nga ujëra të tipit Ca-Mg-HCO3 në Mg-Ca-HCO3, Na-Mg-HCO3-Cl,
Na-Mg-Cl deri në Na-Cl. Ky variacion i gjerë shpjegohet me kushtet e ndryshme të
sistemeve ujorë nëntokësorë dhe/ose sipërfaqësorë.
Përgjithësisht vlerat e pH-it janë lehtësisht alkaline dhe luhaten me kufij të ngushtë.
Kështu, gjatë vitit 2016 ato luhaten nga 7.24 në 8.4 me një mesatare 7.98, ndërsa në vitin
2017 nga 7.23 në 8.25 me një mesatare 7.90. Vlerat më të ulëta të pH-it takohen në mostrat
e ujit të marra në puset nr. 12, 13, 17 të sektorëve jugorë e lindorë të akuiferit, ndërsa vlerat
më të larta (>8.0) takohen në sektorët veriorë e perëndimorë.
Vlerat e pH-it të mostrave të ujit të marra në tetor, 2018 tregojnë variacion në kufij
më të gjerë, nga lehtësisht acide (6.26 – pusi nr. 18) në lehtësisht alkaline (8.60 – pusi nr.
22). Ky variacion në kufij më të gjerë i vlerave të pH-it i detyrohet marrjes së mostrave të
ujit në një zonë shumë më të gjerë se fazat paraardhëse (2016, 2017), duke përfshirë
akuiferin e Tiranës e Fushë Krujës, për më tepër, u morën mostra uji jo vetëm nga puset
në akuiferin aluvial, por edhe në akuiferin pliocentik (pusi nr. 1, 14, 18). Midis ujërave
sipërfaqësorë, uji i mostrave të lumenjve Mat, Fan dhe Droja karakterizohet nga ambient
lehtësisht alkalin siç tregohet nga vlerat e pH-it (8.48 – 8.95).
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Siç do të pritej, vlerat e përcjellshmërisë elektrike korelojnë me ato të mineralizimit
të përgjithshëm (Mp); ato rriten për shkak të rritjes së përqëndrimit, masës elektrolitike në
tretësirën ujore dhe ulen në vlera minimale kur përqëndrimi i ngarkesës elektrolitike në
ujë bie në nivele minimale (Fig. 11). Kështu, vlerës minimale të përcjellshmërisë elektrike
prej 256 μS/cm (pusi nr. 18) i përgjigjet një vlerë po ashtu minimale e mineralizimit të
përgjithshëm prej 117.99 mg/l; dhe vlerës maksimale të përcjellshmërisë elektrike prej
17070μS/cm i përket vlera korresponduese maksimale e mineralizimit të përgjithshëm prej
10815.93mg/l (pusi nr. 22).
Variacioni më i lartë i vlerave të përcjellshmërisë elektrike dhe mineralizimit të
përgjithshëm në mostrat e ujit të marrë në tetor 2018, lidhet me mineralizimin e lartë prej
10815.93mg/l në ujin e pusit nr. 22, i cili megjithatë është rreth 10km në lindje të vijës
bregdetare.
Puset me vlera të Mp më të larta se 1000mg/l vendosen përgjithësisht në afërsi të vijës
bregdetare, me përjashtim të pusit nr. 22.

Figura 9. Diagrama Scholler për mostrat e ujit të marra në këtë studim
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Përmbajtjet e K+, Na+ dhe Cl- luhaten në kufij të gjerë:
Kaliumi lëviz nga 0.40 në 6.1 me një mesatare prej 2.40mg/l, nga 0.8 në 6.42 me
mesatare prej 2.66mg/l dhe nga 0.6 në 33.0 me një mesatare prej 5.55mg/l përkatësisht për
vitet 2016, 2017 dhe 2018.
Natriumi lëviz nga 11.9 në 675 me një mesatare prej 197.72mg/l, nga 12.24 në 665.84
me mesatare prej 189.46mg/l dhe nga 9.30 në 2585.00 me një mesatare prej 327.42mg/l
përkatësisht për vitet 2016, 2017 dhe 2018.
Klori lëviz nga 4.68 në 1153.75 me një mesatare prej 206.38mg/l, nga 5.12 në 1124
me mesatare prej 201mg/l dhe nga 7.96 në 1138.88 me një mesatare prej 170.75mg/l
përkatësisht për vitet 2016, 2017 dhe 2018.
Duke përjashtuar vlerat e Na+ dhe Cl- të mostrës P22 e cila ka përmbajtje anormale të
këtyre elementëve, në Fig. 12 shihet që ka një korelacion të vlerave mesatare të këtyre
elementeve përgjatë tre viteve. Vlerat më të ulëta të Na+ dhe Cl- gjatë vitit 2018 lidhen me
zgjerimin e territorit të marrjes së mostrave të ujit drejt sektorëve jugore të Tiranës dhe
Fushë Krujës, ku nuk ka më ndikim të intruzionit të ujit të kripur të detit.

Figura 10.Grafikët e variacionit të vlerave të përcjellshmërisë elektrike (μS/cm) dhe
mineralizimit të përgjithshëm (mg/l)
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Figura 11.Variacioni i vlerave mesatare të K+, Na+ dhe Cl- përgjatë viteve 2016, 2017 dhe 2018

Ca2+ është i pranishëm në sasi të konsiderueshme në shumicën e ujërave të
kampionuara nga puset, me përjashtim të puseve pranë vijës bregdetare ku takohet në sasi
të ulëta. Ky variacion në përmbajtjen e kalciumit pasqyrohet në tipet hidrokimike të ujit.
Kalciumi në mostrat e ujit të analizuara varion nga 13.02 në 116.9 me një mesatare prej
43.69mg/l, nga 8.06 në 120.8 me mesatare prej 44.72mg/l dhe nga 13.02 në 460.92 me një
mesatare prej 104.72mg/l përkatësisht për vitet 2016, 2017 dhe 2018. Kalciumi e ka
burimin nga tretja e shkëmbinjve karbonatike të baseneve ujëmbledhës të lumenjve Droja,
Mat e Fan. Kjo duket edhe nga përmbajtjet me të larta të kalciumit në mostrat e ujit të
marra gjatë vitit 2018, ku kampion-marrja u shtri në zonat jugore të akuiferit, të cilat
ushqehen nga lumenj që rrjedhin mbi një sfond kryesisht karbonatik.
Mg2+ është po ashtu i pranishëm në pothuajse gjithë mostrat e ujit të puseve të
kampionuara në sasi të konsiderueshme së bashku me kalciumin, përveç disa mostrave të
ujit të puseve pranë bregdetare ku së bashku me kalciumin takohen në sasi të vogla.
Magnezi varion nga 7.56 në 100.6 me një mesatare prej 36.59 mg/l, nga 8.64 në 104.58
me mesatare prej 37.08mg/l dhe nga 11.55 në 644.48 me një mesatare prej 82.44 mg/l
përkatësisht për vitet 2016, 2017 dhe 2018. Magnezi e ka burimin nga tjetërsimi dhe/ose
tretja e mineraleve magneziale si ato magmatike (pirokseni, olivina, amfibolet, etj),
dolomitet dhe kriprat evaporitike (gipsi, anhidriti). Përmbajtjet me të larta në mostrat e ujit
të marra gjatë vitit 2018 lidhen me zgjerimin e zonës së kampionimit në jug të akuiferit të
Fushë Kuqes.
HCO3- është specia kimike më prezente në ujërat nëntokësore të akuiferit dhe varion
nga 152.5 në 433.1 me një mesatare prej 229.58 mg/l, nga 131.15 në 427.00 me mesatare
prej 213.78 dhe nga 24.40 në 1265.75 me një mesatare prej 366.98 mg/l përkatësisht për
vitet 2016, 2017 dhe 2018.
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Tabela 4. Analizat kimike të mostrave të ujit të marra në Shtator, 2016

Nr. Mostrës
pH

P3

P4

7.98

8.19

391.00

308.00

P5
8.27

P6
8.25

P7
8.44

350.00 2030.00 44100.00

P8
8.27

P9

P10

P12

7.91

8.40

7.24

682.00 2980.00

747.00

706.00

P13
7.76

P15

P17

7.51

8.04

761.00 3550.00

505.00

Përcj.el.

µS/Cm

K+

mg/l

1.59

1.20

2.30

6.10

307.00

3.50

2.10

2.24

0.40

0.74

5.20

1.02

Na+

mg/l

14.92

11.90

25.02

384.50

9202.00

99.15

670.50

145.00

16.15

46.84

675.00

85.92

Ca2+

mg/l

31.17

17.65

13.01

30.00

364.00

17.30

88.60

7.30

80.26

65.52

116.90

12.87

Mg2+

mg/l

24.19

22.60

22.64

29.40

1071.00

16.94

79.70

7.56

39.82

46.26

100.60

12.78

HCO3-

mg/l

204.35

152.50

152.50

152.50

152.50

164.70

161.65

167.75

423.95

433.10

305.00

207.40

CO32-

mg/l

6.00

6.00

6.00

6.00

15.00

9.00

3.00

18.00

0.00

0.00

0.00

9.00

Cl-

mg/l

5.49

4.68

10.98

119.96 1153.75

129.68

8.82

16.46

174.30

25.01

SO42-

mg/l

29.22

22.63

33.74

73.00

2165.31

29.22

111.11

31.27

41.15

58.43 1508.15

51.44

NO3-

mg/l

2.22

1.73

0.26

4.60

48.89

158.00

4.04

1.14

8.23

4.43

4.43

0.30

FP

° gj

9.92

7.67

7.03

10.96

297.36

6.32

30.72

2.76

20.38

19.80

39.49

4.74

Mp

mg/l

319.23

240.92

461.71 2275.77

510.42

618.94

671.94 2891.50

406.02

621.00 16685.00

266.67 1309.07 30010.72
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Tabela 5. Analizat kimike të mostrave të ujit të marra në Mars, 2017

Nr. Mostrës

P3

pH
Përcj.el.

µS/Cm

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12

P13

P15

P17

7.85

8.06

8.08

8.20

8.56

8.12

7.85

8.25

7.23

7.73

7.52

7.97

389.00

306.00

351.00

1999.00

49800.00

712.00

2960.00

699.00

670.00

765.00

3520.00

517.00

K+

mg/l

1.98

1.60

2.74

6.42

312.30

3.40

2.66

3.02

0.80

0.90

4.56

1.24

Na+

mg/l

12.44

12.24

23.40

390.64

9120.20

98.70

590.40

152.34

14.26

36.42

665.84

87.42

Ca2+

mg/l

33.07

19.04

14.03

29.40

390.74

19.04

88.18

8.06

77.15

69.14

120.80

14.03

Mg2+

mg/l

25.40

21.40

24.14

27.36

1164.64

16.34

82.08

8.64

34.52

48.64

104.58

14.82

HCO3-

mg/l

179.95

131.15

134.20

140.30

122.00

158.60

140.30

164.70

381.25

427.00

295.85

198.25

CO32-

mg/l

15.00

15.00

15.00

15.00

36.00

12.00

9.00

18.00

9.00

6.00

6.00

12.00

Cl-

mg/l

5.33

5.12

14.20

590.20

16700.40

120.32

1124.00

126.42

7.10

17.75

172.18

28.40

SO42-

mg/l

26.72

20.11

26.22

65.22

2210.40

28.81

90.53

29.62

28.46

54.44

1497.45

48.85

NO3-

mg/l

2.20

1.60

0.10

3.60

50.40

1.68

3.90

1.30

8.08

4.20

4.02

3.90

FP

° gj

10.47

7.59

7.52

10.40

322.65

6.42

31.21

3.11

18.72

20.86

40.95

5.37

Mp

mg/l

302.18

227.31

254.24

1269.56

30107.16

459.21

2132.29

512.72

560.77

664.87

2873.44

409.17
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Tabela 6. Analizat kimike të mostrave të ujit të marra në Tetor, 2018
Nr. Mostrës
Vendmarrja
pH
Përcj.el.
K+
Na+
Ca2+
Mg2+
HCO3CO32ClSO42NO3Fortësia
MP
Nr. Mostrës
Vendmarrja
pH
Përcj.el.
K+
Na+
Ca2+
Mg2+
HCO3CO32ClSO42NO3Fortësia
MP

µS/Cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°gj
mg/l

µS/Cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°gj
mg/l

P1
Pus
7.46
617.00
2.92
41.42
55.11
24.32
323.30
0.00
26.62
41.15
8.54
13.30
523.38

P2
Pus
7.22
660.00
2.90
43.34
58.11
28.56
341.60
0.00
26.58
41.97
10.36
14.69
553.48

P6
Pus
8.23
2014.50
6.26
387.57
29.70
28.38
146.40
10.50
605.60
69.11
4.10
10.68
1289.32

P9
Pus
7.88
2970.00
2.38
630.45
88.39
80.89
150.98
6.00
1138.88
100.82
3.97
30.97
2204.03

P18
Pus
6.26
256.00
4.07
14.73
13.02
11.55
24.40

P19
Pus
6.91
801.00
3.29
37.80
116.23
21.28
454.45
0.00
24.85
36.62
5.40
21.14
700.00

P20
Pus
7.07
907.00
1.28
18.69
142.28
27.36
472.75

P21
Pus
7.36
751.00
0.82
13.21
77.15
50.46
436.15

26.62
78.59
12.55
26.18
780.18

14.20
39.09
8.54
22.39
639.67

23.07
27.15
4.48
117.99

P11
Det, Tale
7.28
1138.88
266.00
10477.00
430.86
1513.92
176.90
6.00
22808.75
625.48
408.64
36298.91
P22
Pus
8.60
17070.00
33.00
460.92
644.48
1265.75
60.00
72.01
0.54
212.73
10815.93

P12
Pus
7.24
688.00
0.60
15.21
78.71
37.17
402.60
4.50
7.96
34.81
8.16
19.55
589.86

P14
Pus
6.85
1282.00
13.40
30.08
146.29
50.46
286.70
0.00
116.51
114.63
182.40
32.05
940.47

P15
Pus
7.52
3535.00
4.88
670.42
118.85
102.59
300.43
3.00
173.24
1502.80
4.23
40.22
2882.47

P16
Pus
7.55
522.00
0.72
9.30
68.13
32.83
329.40
0.00
8.87
25.69
4.60
17.08
479.54

P17
Pus
8.01
511.00
1.13
86.67
13.45
13.80
202.83
10.50
26.71
50.15
2.10
5.06
407.60

P23
L. Fan
8.95
256.00
0.61
8.73
29.05
14.59
109.80
6.00
7.08
32.09
0.18
7.42
208.15

P24
Burim
7.29
533.00
1.44
11.30
85.17
32.22
350.75
-4.10
14.20
50.20
4.96
19.32
550.24

P25
L. Mat
8.60
265.00
0.53
4.51
33.06
15.20
155.55
6.00
7.04
13.57
0.12
8.12
235.62

P26
L. Mat
8.55
265.00
0.78
5.52
32.06
16.41
161.65
9.00
5.32
9.87
0.44
8.26
241.05

P27
L. Droja
8.48
340.00
1.09
8.93
42.08
16.41
183.00
9.00
9.00
7.10
0.58
9.66
292.05
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6.2. Proceset e formimit të përbërjes kimike të ujit nëntokësor
Tjetërsimi dhe tretja e karbonateve janë proceset kryesore përgjegjëse për praninë e
kalciumit, magnezit dhe bikarbonateve, ndërsa prania e jonit SO42- në ujërat nëntokësore
është i lidhur me tretjen e mineraleve sulfate, me prejardhje kryesisht nga evaporitet. Në
diagramën Ca2+ + Mg2+ kundrejt alkalinitetit HCO3- (Fig.13), shumica e mostrave ndodhen
mbi ekuilinjën, çka tregon që tretja e karbonateve dhe me pak e mineraleve sulfate kanë
qenë proceset kryesore që çuan në përmbajtjen e HCO3- + SO42- në ujërat nëntokësorë të
akuiferit (Fisher R.S., Mullican W.F., 1997) .

Figura 12. Diagrama e variacionit të alkalinitetit kundrejt shumës së kationeve Ca2+ + Mg2+

Për ujërat nëntokësore të studiuar në kuadrin e kësaj teme raporti HCO3- ndaj Ca2+
është kryesisht 1:2 (Fig.14) ose më i vogël çka tregonë se Ca2+ dhe HCO3- vijnë vetëm nga
tjetërsimi i kalcitit, me përjashtim të ujërave nëntokësore të puseve nr. P19 (Laprakë), P20
(Rinas) dhe P10 (Patok) për të cilat ky raport është 1:4 dhe tregon për kontributin e
tjetërsimit të dolomitit në formimin e përbërjes kimike të ujërave nëntokësore (Holland,
H. D., 1978.) (Subramani T., Rajmohan N., Elango L., 2010).
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Figura 13. Diagrama e variacionit të alkalinitetit kundrejt Ca2+

Gjithë mostrat e ujit nëntokësor tregojnë një tepricë të theksuar të kalciumit mbi jonin
sulfat, dhe vetëm mostra e shpimit P14 e ka këtë raport afërsisht 1:1. Kjo tregon qartë
dominimin e tjetërsimit të kacitit në praninë e acidit sulfurik, mbi tjetërsimin e dolomitit.
Mayo dhe Loucks [1995] kanë shpjeguar se nëse raporti molar Ca2+/Mg2+ është i barabartë
me 1, duhet të ketë tretje të dolomitit, ndërsa raporti i mësipërm më i lartë se 1 është tregues
i kontributit pothuajse totalisht të kalcitit.
Në diagramën e Mg2+ kundrejt Ca2+ (Fig.15), shumica e mostrave të ujit tregojnë një
tejkalim të kalciumit mbi magnezin, dhe janë vendosur në anën e djathtë të linjës 1: 1,
duke theksuar se tretja e kalcitit është procesi gjeokimik dominues, i ndjekur nga tretja e
dolomitit dhe mineraleve silikate.
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Mg2+ (mg/L)

Ca2+ (mg/L)
Figura 14. Diagrama e variacionit të përmbajtjeve të Mg2+ kundrejt Ca2+

Tjetërsimi i silikateve është një nga proceset kryesore gjeokimike që kontrollojnë
kimizmin e ujërave nëntokësore (Garrels R.M., Mackenzie F.T., 1967).Vlerësimi sasior i
produkteve të tjetërsimit të silikateve është më i vështirë, sepse shpërbërja e silikateve
është e papërputhshme, duke gjeneruar një sërë fazash solide të ndërmjetme (Das B.K.,
Kaur P., 2001). Tjetërsimi i silikateve mund të përshkruhet duke vlerësuar raportin midis
shumës së alkalineve (Na++K+) dhe kationeve totale (TZ+). Në grafikun e Na++K+ kundrejt
TZ++ (Fig.16), një pjesë e pikave që korrespondojnë me mostrat e ujërave nëntokësore
ndodhen mbi vijën 1:2, duke treguar për një kontribut më të vogël nga tjetërsimi i
silikateve. Shumica e pikave janë të afërta me ekuilinjën 1:1, të cilat mund të tregojnë
përfshirjen e tjetërsimit të silikateve në proceset gjeokimike të formimit të përbërjes
kimike të ujit. (Sarin M.M., Krishnaswami S., Dilli K., Somayajulu B.L., Moore W.S.,
1989) (Stallard R.F., Edmond J.M., 1983).
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Figura 15.Diagrama e variacionit të vlerave të TZ+ kundrejt përmbajtjeve të Na+ + K+

Figura 16. Diagrama e variacionit të përmbajtjes të kationeve totale (TZ+) kundrejt përmbajtjes
të kationeve alkalino-tokësore (Ca2+ + Mg2+)

59

Jono shkëmbimi
Jono shkëmbimi është një nga proceset e rëndësishme përgjegjëse për përqëndrimin e
joneve në ujërat nëntokësore. Schoeller (1965, 1967) sugjeroi Indeksin Kloro-Alkalin
(Chloride Alkaline Index) CAI-1 për interpretimin e shkëmbimit jonik ndërmjet ujërave
nëntokësore dhe mjedisit shkëmbor ku gjenden:
𝐍𝐚+ + 𝐊 +
𝐂𝐀𝐈 − 𝟏 = 𝐂𝐥 − [
]
𝐂𝐥−
−

Të gjitha vlerat janë shprehur në meq/l. Vlerat pozitive të indeksit kloro-alkalin
tregojnë shkëmbimin e Na dhe K nga uji me Mg dhe Ca nga shkëmbinjtë, ndërkohë që
vlerat negative tregojnë se ka shkëmbim të Mg2+dhe Ca2+ nga uji me Na+ dhe K+ nga
shkëmbinjtë (Schoeller H., 1965). Shumica e mostrave të ujit të puseve të akuiferit të
Fushë Kuqes kanë vlera negative të CAI-1, të cilat mund të tregojnë shkëmbimin e joneve
të Mg2+ dhe Ca2+ të pranishme në ujë me jonet Na+ dhe K+, mjedisin shkëmbor të aquiferit
(Fig. 18). Përjashtim bëjnë mostrat e ujit nëntokësor nga puset në zonën bregdetare të
Fushë Kuqes (P6, P8, P9, P10) të cilët kanë vlera pozitive të indeksit CAI-1, duke treguar
për dominimin e shkëmbimit të joneve të Na+ dhe K+ , të pranishme në ujë me jonet Mg2+
dhe Ca2+ në mjedisin shkëmbor të aquiferit.
Këto mostra janë dalluar mirë gjithashtu në diagramën e klasifikimit Chadha (Fig. 19)
duke treguar se ato përfaqësojnë një përzierje midis ujit të freskët dhe ujit të detit. Në këtë
diagramë, janë dalluar 8 fusha, ku secila përfaqëson një tip të caktuar hidrokimik. Shumica
e pikave figurative të mostrave të ujërave të testuara bien në fushën 5, ku mbizotëron tipi
hidrokimik HCO3-Ca-Mg dhe që përcaktohen si ujëra të zonës së ushqimit. Mostrat e
puseve pranë-bregdetare, përfshirë edhe pusin P22, bien në fushën e ujërave të kripur
bregdetare. Në fushën 6 bien motrat e puseve P14 dhe P18 që dallohen për përmbajtje me
të lartë të klorureve kundrejt bikarbonateve dhe ku mbizotëron jono-shkëmbimi i kundërt,
pra Ca dhe Mg në formacionin shkëmbor të akuiferit zëvendësohen nga Na. Në fushën 8
bie vetëm mostra e pusit P17, me ujë të tipit Na-HCO3, të kushtëzuar nga reaksionet e
jono-shkëmbimit të drejtë, ku Ca dhe Mg zëvendëson Na në vendet e shkëmbyeshme të
matriksit të akuiferit.

Figura 17. Grafiku i variacionit të vlerave të Indikatorit Kloro-Alkalin në ujë (Baseni Fushë
Kuqe)
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Figura 18.Diagrami i klasifikimit të Cadha mbi përbërjen hidrokimike të ujërave nëntokësore të
Fushë Kuqes.

Nëse shkëmbimi jonik është procesi dominues në formimin e përbërjes kimike të
ujit nëntokësor, në grafikun e Ca2++ Mg2+ kundrejt HCO3- + SO42- pikat e mostrave të ujit
priren të zhvendosen në të djathtë të ekuilinjës 1:1 për shkak të tepricës së HCO3- + SO42kundrejt Ca2++ Mg2+. Nëse procesi dominues është shkëmbimi i kundërt i joneve, pikat
zhvendosen në të majtë për shkak të një teprice të madhe të Ca2++ Mg2+ kundrejt HCO3+ SO42- ( Kozłowski M, Komisarek J., 2016). Në figurën 20, ku tregohet variacioni i
kationeve alkalino-tokësor ndaj bikarbonateve e sulfateve, shihet që pikat e mostrave të
ujit të akuiferit të Fushë Kuqes bien mbi dhe në të dy anët e ekuilinjës 1:1, çka tregon se
në ujërat nëntokësor të akuiferit të Fushë Kuqes janë prezente të dy reaksionet e jonoshkëmbimit: ai i drejtë, që çon në shtimin në ujë e joneve HCO3- + SO42- dhe i kundërt, që
shton në ujë jonet Ca2++ Mg2+.

61

Ca2+ + Mg2+

HCO3- + SO42-

Figura 19. Variacioni i kationeve alkalino-tokësore ndaj bikarbonateve e sulfateve.

Avullim
Proceset e avullimit do të shkaktonin një rritje në përqëndrimin e të gjitha joneve
në ujërat nëntokësore. Një vlerë konstante e Na+/Cl- me rritjen e përcjellshmërisë elektrike
është një tregues i një mjedisi ujor ku dominon proçesi i avullimit (Jankowski J., Acworth
R.I., 1997). Grafiku i raportit Na+/Cl- kundrejt përcjellshmërisë elektrike (Fig. 21), ku
rritja e kësaj të fundit shoqërohet nga një rënie jo e fortë e raportit Na+/Cl-, tregon se
avullimi nuk është ndër proceset kryesore të formimit të përbërjes kimike për ujërat
nëntokësore të akuiferit të Fushë Kuqes. Rënia e raportit të Na+/Cl- mund të shpjegohet
me heqjen e natriumit nga uji gjatë proceseve të jono-shkëmbimit.
Përveç diagramës Piper, grafiku Gibbs është përdorur gjithashtu për të shpjeguar
lidhjen e përbërjes kimike të ujit nëntokësor me veçoritë litologjike të akuiferit (Gibbs, R.
J. , 1970) Pikat figurative për mostrat e ujit nëntokësor të akuiferit të Fushë Kuqes mbi
diagramën Gibbs (Fig. 22) sugjerojnë që tjetërsimi kimik i mineraleve shkëmbformuese
përbën faktorin kryesor të futjes së joneve në ujin nëntokësor.
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Na+/Cl-

Percjellshmeria elektrike (μS/cm)

Figura 20.Varësia e raportit Na+/Cl- nga përcjellshmëria elektrike në ujërat nëntokësore
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Figura 21. Grafiku Gibbs që tregon proceset gjeokimike në ujërat nëntokësore (pikat e mostrave
të zonës së studimit).

Në diagramën e përcjellshmërisë elektrike (EC25) kundrejt Raportit Jonik (IR =
[Ca2+] / ([Ca2+] + [Cl-]) (Van Wirdum et al. 1992) (Fig. 23), në raport me tre tipet e
ujërave referencë (LI – Litotrofik, ujërat e akuifereve për litologji karbonatike/gëlqerore;
AT – Atmosferik, ujërat e reshjeve; TH – thalasotrofik, uji i detit), shumica e mostrave të
analizuara të ujërave nëntokësor të akuiferit të Fushë Kuqe – Adriatik, përfshirë edhe katër
mostrat në akuiferin Tiranë-Fushë Krujë, bien pranë tipit referencë litotrofik duke treguar
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që janë ujëra nëntokësore që e kanë formuar përbërjen kimike përmes proceseve kimike të
ndërveprimit ujë-shkëmb. Mostrat e puseve P17 dhe P18, që ndodhen në sektorët lindorë
të akuiferit ku trashësia e mbulesës suargjilore është e vogël, shfaqin influencë të ujit të
reshjeve. Mostrat e puseve P6, P9, P8 dhe P10 të zonës pranëbregdetare bien në afërsi të
tipit reference thalasotrofik duke treguar për prezencën, në masë të ndryshme, të ujit të
detit në ujërat nëntokësor në afërsi të këtyre puseve. Dallim bën pusi P22, që edhe pse në
lindje të akuiferit, është më afër tipit thalasotrofik dhe që është trajtuar edhe në paragrafët
e mëparshëm si një ujë i kripur i mbetur mbrapa gjatë tërheqjes së ujit të detit, ose një
ambient shkëmbor i pashplarë mirë nga qarkullimi i ujërave të freskëta nëntokësore.
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Figura 22.Diagrama e përcjellshmërisë elektrike (EC25) kundrejt Raportit Jonik
(IR=[Ca2+]/([Ca2+]+[Cl-]), sipas Van Wirdum et al. 1992
(Me shenjën e yllit janë treguar përbërjet e ujërave referencë: LI – Litotrofik, ujërat e akuifereve për
litologji karbonatike/gëlqerore; AT – Atmosferik, ujërat e reshjeve; TH – thalasotrofik, uji i detit)
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6.3. Rezultatet e analizave izotopike të O-18 (18O) dhe H-2 (D)
Në një studim hidrogjeologjik, prania dhe përqëndrimi i përbërësve të ndryshëm
kimikë në ujërat natyrorë lidhet me litologjinë e shkëmbinjve rrethues, kohën e kontaktit
ujë-shkëmb, kushtet hidrodinamike që ekzistojnë në akuifer dhe temperaturat e presionet
ekzistuese nëntokësore. Kimizmi i ujërave është pra në evolucion të vazhdueshëm dhe nuk
mund të kuptohet kurrë në një gjendje statike.
Uji në natyrë përmban gjithashtu një përqindje të vogël molekulash në të cilat
izotopet e zakonshme të 1H dhe 16O zëvendësohen me ato më të rënda. Midis këtyre, ata
që gjejnë aplikim më të gjere në fushën e hidrologjisë izotopike janë Tritiumi (3H),
Deuteriumi (2H) dhe Oksigjeni-18 (18O), të cilat mund të përdoren si gjurmues natyrale
pasi përqëndrimi i tyre në përgjithësi nuk varet nga kimizmi i shkëmbinjve rrethues por
është vetëm funksion i karakteristikave të vetë ujit të infiltrimit efektiv.
Izotopet e qëndrueshme të molekulës së ujit, Deuteriumit (H-2) dhe Oxygen-18,
në ujin e shirave janë të lidhura midis tyre me një marrëdhënie lineare qe shprehet me
relacionin e përgjithshëm:
Deut. = a * O18 + d
ku d përfaqëson tepricën e deuteriumit, i cili mund të ndryshojë në rajone të
ndryshme ndërsa pjerrësia e linjës (a) në përgjithësi mbahet e barabartë me 8. Linja që ka
pjerrësi 8 dhe tejkalim të deuteriumit të barabartë me 10 është përcaktuar si Linja Globale
e Ujërave Meteorike.
Izotopet e qëndrueshme dhe të paqëndrueshme të hidrogjenit dhe oksigjenit janë
më të përdorurit në kërkimet hidrogjeologjike, pasi ato mundësojnë përpunimin dhe të
kuptuarit e shumë dukurive që rregullojnë qarkullimin e ujërave nëntokësorë. Me të njëjtat
izotopë të qëndrueshëm është e mundur të evidentohen fenomenet e avullimit, shkëmbimet
izotopike me shkëmbinjtë rezervuare në temperatura të larta, ndërlidhjet midis ujërave
nëntokësore dhe ujit sipërfaqësor, përzierja midis ujërave të baseneve të ndryshme.
Tritiumi lejon përcaktimin e moshës izotopike të ujërave, ndërsa Oksigjeni-18 dhe
Deuteriumi, lejojnë të nxirret lartësia mesatare izotopike e zonës së ushqimit. Mosha dhe
sasia mund të përkojnë me ato reale ose mund të paraqesin rezultatin e përzierjeve që duhet
të interpretohen në bazë të njohurive të hidrogjeologjisë lokale dhe / ose rajonale dhe mbi
bazën e hetimeve integruese gjeokimike, gjeofizike, etj.
Karboni-13, në karbonin inorganik të tretur (DIC), së bashku me pH dhe
alkalinitetin e ujit, na lejon të kemi indikacione mbi bashkëveprimin midis komponentit
karbonatik acid me origjinë nga toka dhe shkëmbinjve karbonate. Alterime të këtij
ndërveprimi të drejtpërdrejtë ujë-shkëmb mund të nxiten për shembull nga përzierja me
ujin e detit, nga sjellja në ujë e dioksidit të karbonit të mantelit ose me origjinë metamorfike
ose të shoqëruara me vendburime hidrokarbure ose origjinë organike në përgjithësi.
Diskutimi në vijim bazohet në hipotezën se përbërjet izotopike mbeten konstante
me kalimin e kohës dhe nuk ndryshojnë ndjeshëm përgjatë vitit hidrologjik. Ky aspekt u
verifikua, të paktën pjesërisht, falë vëzhgimeve të mëparshme të bëra në vitin 2016 dhe
2017 mbi puset hidrogjeologjike të hapur në akuiferin e Fushë Kuqes (Tabela 7 dhe 8).
Rezultatet e analizave të kryera në mostrat e marra në Tetor 2018 janë paraqitur në
tabelën 9.
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Përmbajtjet e izotopeve të qëndrueshëm janë afër njëra-tjetrës dhe mjaft negative,
P12 ndryshon nga puset e tjera, duke patur përmbajtje qartësisht më pozitive dhe të
krahasueshme me ato që gjenden në ujin e marrë në zonën kodrinore në lindje të Fushë
Kuqes.
Sipas përmbajtjes te izotopeve të qëndrueshëm evidentohen disa diferenca, si:
-

puse të cekëta, P14 dhe P18, me thellësi më të vogël se 15 metra, kanë vlerat më
pozitive dhe janë në përputhje me infiltrimet meteorike lokale në lartësi të ulëta;

-

puse me thellësi më të madhe se 15 metra (P19, P20 dhe P21), të cilët tregojnë vlerat
më negative që janë në përputhje me origjinen e ujit nga zonat e furnizimit me lartësi
më të mëdha, por më pozitive dhe të diferencuara nga ato të ujit të kapura nga puset
e vendosura në akuiferin Fushë Kuqe;

-

anormale janë përmbajtjet në izotope të qëndrueshëm të pusit P22 i cili ka edhe më
shumë vlera pozitive sesa P14 dhe P18 pavarësisht se është 60 metra i thellë, vlera
që nuk janë shumë të pajtueshme me një qarkullim aktiv, por mund të jenë të tilla
me ujërat e mbetura të lidhura me fenomenin e avullimit në kushte meteorologjike
ndryshe nga ato aktuale;

Përmbajtja në Tritium, për mostrën P12 (prej 2.0 UT), tregon kohën mesatare të
qëndrimit të ujit në akuifer prej rreth 15 vjet. Po kështu për puset P14 dhe P22, tregojnë
kohën mesatare të qëndrimit të ujit në akuifer prej rreth 15 vjetësh për të parën dhe rreth
35 vjet për të dytin.
Përmbajtja në Tritium, për puset P2 dhe P16 dhe për burimin P24, tregojnë kohën
mesatare të qëndrimit të ujit nëntokësor në akuifer prej rreth 30 vitesh dhe 7 vite
respektivisht për puset, dhe rreth 17 vite për burimin. Këto të dhëna mund të tregojnë një
përshkueshmëri të ulët të akuiferit në të cilin qarkullojnë këto ujëra.
Përmbajtja e izotopëve të qëndrueshëm në ujërat nëntokësor të zonës jugore
diferencohet qartë nga ato që gjenden në akuiferin e Fushë Kuqes me përjashtimin të pusit
P12, i cili ka përmbajtje izotopike të ngjashme me ato që gjenden në puset P19, P20 dhe
P21.
Sipas përmbajtjes së izotopeve të qëndrueshëm, Oksigjeni-18 dhe Deuterium, janë
diferencuar:
-

dy puse të cekët (me thellësi deri në 40 metra) P1 dhe P2 që kanë vlerat më pozitive
dhe praktikisht përkojnë me njëri-tjetrin, jo të pajtueshme me infiltrimet meteorike
lokale në kuota të ulëta, por në përputhje me origjinën nga pjesa kodrinore në Lindje,
për këto dy puse, duke qenë shumë afër njëri-tjetrit, mund të ketë një mbizotërim
gjatë pompimit të përbërësit sipërfaqësor që shkon për të përjashtuar përbërësin e
mundshëm më të thellë;

-

lumi Droja, i cili është marrë afër puseve P1 dhe P2 të diskutuara më parë dhe me
përmbajtje izotopike të dallueshme qartë nga këto, megjithë ndryshueshmërinë më
të madhe të një uji sipërfaqësor në krahasim me atë nëntokësor, ka përmbajtje
sigurisht të krahasueshme me ato të burimit P24 , të pusit P16 dhe të pusit P13;
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Nga sa më sipër rrjedh se përbërësi izotopik, që nga zona në lindje dhe nga shtrati i lumit
Droja mund të ushqejë rrafshnaltën (fushën), diferencohet qartë nga ai që gjendet në
akuiferin produktiv të Fushë Kuqes me përjashtimin e vetëm të pusit P12 , i cili mund
të jetë në përputhje me ujërat nga kjo zonë.
Përmbajtja e izotopeve të qëndrueshëm në ujërat nëntokësore të zonës Lindore,
diferencohen qartë nga ato që gjenden në akuiferin e Fushë Kuqes me përjashtimin e
vetëm të pusit P12, i cili ka përmbajtje izotopike të krahasueshme me ato që gjenden në
puset P13 dhe P16, në burimin P24 dhe në ujin e lumit Drojë (P27).
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Tabela 7. Rezultatet e analizave izotopike të mostrave të ujit të marra në shtator, 2016

Nr. Mostrës
(V-SMOW)
O- 18
(V-SMOW)
Deut.

P3
-7.38
-47.48

P4
-7.72
-49.71

P5
-7.63
-48.95

P6
-7.38
-46.76

P7
-0.67
-6.43

P8
-7.94
-50.77

P9
-7.14
-44.73

P10
-7.69
-48.67

P12
-6.84
-42.30

P13
-6.81
-41.64

P15
-7.41
-46.63

P17
-7.60
-50.04

P13
-6.78
-41.9

P15
-7.46
-47.2

P17
-7.65
-48.5

Tabela 8.Rezultatet e analizave izotopike të mostrave të ujit të marra në mars, 2017

Nr. Mostrës
(V-SMOW)
O- 18
(V-SMOW)
Deut.

P3
-7.45
-47.3

P4
-7.74
-49.5

P5
-7.72
-48.6

P6
-7.4
-46.2

P7
0.36
0.5

P8
-7.96
-50.5

P9
-7.16
-45.4

P10
-7.72
-49.5

P12
-6.93
-43.1

Tabela 9.Rezultatet e analizave izotopike të mostrave të ujit të marra në Tetor, 2018

Nr. Mostrës

P1

P2

P6

P9

Vendmarrja

Pus

Pus

Pus

Pus

O- 18 (V-SMOW)
Deut. (V-SMOW)

-6.29
-38.80

-6.30
-38.57

-7.39
-46.37

-7.16
-44.70

Nr. Mostrës
Vendmarrja
O- 18 (V-SMOW)
Deut. (V-SMOW)

P18
Pus
-5.57
-32.71

P19
Pus
-6.49
-40.92

P20
Pus
-6.68
-41.36

P21
Pus
-6.71
-41.22

P11
Det,
Tale
1.25
6.71
P22
Pus
-5.33
-34.01

P12

P14

P15

P16

P17

Pus

Pus

Pus

Pus

Pus

-6.59
-42.19

-5.72
-36.00

-7.41
-46.71

-6.94
-42.87

-7.44
-47.97

P23
L. Fan
-7.48
-46.90

P24
Burim
-6.68
-41.24

P25
L. Mat
-7.28
-47.61

P26
L. Mat
-7.26
-47.80

P27
L. Droja
-6.64
-40.17
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7. Diskutimi i rezultateve
7.1. Vlerësimi i burimit të ushqimit të ujërave nëntokësore të akuiferit të
Fushë Kuqes sipas përberjes izotopike të O-18 dhe H-2 (D)
Për qëllime të vlerësimit të burimit të ushqimit të ujërave nëntokësore të akuiferit
aluvial të Fushë Kuqes, u morën tre mostra uji për datime izotopike të O-18 dhe H-2, 1
pas bashkimit të lumit Mat me lumin Fan, dy të tjera në rrjedhjen e Fanit dhe Matit rreth
8km larg bashkimit të tyre. Duke marrë parasysh ndryshueshmërinë më të madhe të një
uji sipërfaqësor krahasuar me atë nëntokësor, rezultatet e izotopeve të qëndrueshëm na
lejojnë të pohojmë se, të paktën në kohën e marrjes së mostrave, kontributi i lumit Fan
në Mat është, duke marrë parasysh gabimin e matjes në përcaktimin e Oksigjenit-18 dhe
Deuteriumit, më pak se 50%, por jo i llogaritur shumë saktësisht, sepse ndryshimet në
përmbajtjen e izotopëve të qëndrueshëm midis dy lumenjve janë jashtëzakonisht të
ulëta. Megjithatë, kjo nënkupton që të dy lumenjtë kanë kuota mesatare mjaft të
ngjashme të baseneve ujëmbledhës të tyre, dhe këto kuota mesatare do të përdoren për
të vlerësuar kuotat mesatare të ujit të qarkullimit.
Përmbajtja e izotopeve të qëndrueshëm, Oksigjeni-18 dhe Deuterium, në ujin e
lumenjve janë shumë të ngjashme me njëri-tjetrin dhe vlerat e matura janë në përputhje
të mjaftueshme me ato të gjetura në ujërat nëntokësore të akuiferit produktiv të Fushë
Kuqes.
Përmbajtja në Tritium, e përcaktuar vetëm në lumin Mat të marrë në zonën e hyrjes
së tij në rrafshnaltë, janë rreth 1 TU më të ulët, se ato mesatare vjetore, të cilat janë 4-5
UT, të cilat gjenden në reshje në Mesdheun Qendror. Kjo vlerë më e ulët mund të lidhet
me karakteristikat mesatare hidrodinamike të akuiferëve që ushqejnë lumin ose për
shkak të kontributit të reshjeve vjeshtore që janë më të ulëta në Tritium sesa mesatarja
vjetore.
Duke vërejtur se ndërsa përmbajtja e izotopeve të qëndrueshëm, oksigjenit-18 dhe
Deuteriumit, të lumit Mat në rrafsh (ura e re, për Lezhë-Shkodër), siç u përmend më
lart, janë mjaftueshëm në përputhje me ato që gjenden në akuiferin e Fushë Kuqes, por
diferencohen qartë nga ato të pusit P16 në Fushë Milot, të vendosura mjaft afër lumit,
dhe që izotopikisht i përkasin zonës kodrinore në lindje dhe prandaj nuk lidhen me
kontributet nga shtrati i lumit.
Përmbajtjet e Oksigjen-18 dhe Deuterium i ujit të detit (P11) në veri të grykëderdhjes
së lumit Mat, janë më pozitive dhe në përputhje me përbërjet izotopike të vërejtura në
ujërat e Detit Mesdhe, ndërsa në Patok (në jug të grykëderdhjes së lumit Mat) ka
përmbajtje izotopike më negativ, në përputhje me hollimin me ujin të detit nga lumi
Mat. Tre puset P6, P9 dhe P15, kanë përbërje izotopike të qëndrueshme, mjaft afër njëritjetrit, dhe me tendencë pak më pozitive sesa ato që gjenden në puset e akuiferit të Fushë
Kuqes.
Përmbajtja e Tritiumit të hasur në ujërat e detit (P11) në veri të grykës së lumit Mat,
është në përputhje me ato të vëzhguara në ujërat e Detit Mesdhe. Të dhënat për ujin e
pusit P15, vlera e tritiumit prej 0,1 UT, mund të shoqërohet me kohë mesatare të
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qëndrimit mbi 70 vjet dhe për këtë arsye i referohen periudhave para eksperimenteve
termonukleare në atmosferë që filluan në vitet ‘50 dhe përfunduan ndër vitet ‘70 të
shekullit të kaluar.
Le të shqyrtojmë në detaje përmbajtjen izotopike të Oksigjenit-18 dhe Deuterium të
përcaktuara në të gjitha pikat e marra, puset, lumenjtë, detin dhe burimin e vetëm.
Rezultatet e marra janë treguar në figurat 24 dhe 25 me qëllim që të karakterizohen
izotopikisht të gjitha ujërat lokale, midis këtyre, të vlerësohet nëse ato të akuiferit të
Fushë Kuqes janë izotopikisht të dallueshëm dhe si mund të lidhen me ujërat e tjera nga
të tjera zona.
Në bazë të rezultateve të raportuara në tabelat 1, 2, 3, 4 dhe 5, në lidhje me përmbajtjen
në Oksigjen-18 dhe Deuterium, izotopëve të qëndrueshëm të molekulës së ujit, dhe për
përpunimet e shprehura në dy figurat mund të themi se:
-

të gjitha ujërat nëntokësore të zonës dhe në veçanti të gjitha puset dhe burimi me
përjashtimin e ujërave të lumenjve, janë rreshtuar përgjatë një linje të drejtë e quajtur
Linja Meteorike Lokale (LML) që pozicionohet midis Linjës Meteorike Botërore
(WML) dhe Linjës Meteorike Mesdhetare Qendrore (CMML), me ekuacion Deut.
= 6.792 * O-18 + 3.532 dhe koeficient të mirë korelacioni të barabartë me R2 =
0.985. Pjerrësia e poshtme e LML në krahasim me WML dhe CMML është tipike
dhe për shkak të reshjeve në lartësi të ulëta dhe fenomeneve të avullimit të pikave
të shiut gjatë reshjeve dhe/ose në zonën e pangopur të infiltrimit;

-

duke ndërtuar linjën më të mirë të drejtë, e cila, fillon nga përbërja e ujit të detit në
veri të grykës së lumit Mat, konsideron përbërjen e të gjithë ujërave nëntokësore
(puseve) në zonë, dhe në veçanti të burimit, me përjashtimin e ujit të lumenjve,
vërehet se këto pika përputhen përgjatë një linje me ekuacion Deut. = 6.148 * O-18
- 0.949 dhe me koeficient të mirë korelacioni (R2 = 0.997), e quajtur Linja e
Përzierjes me Ujin e Detit (MIXmare), rezulton shumë pak e diferencuar nga Linja
Meteorike Lokale (LML) dhe në praktikë këto dy linja përputhen. Ky aspekt nuk
është befasues pasi përbërja e Detit Mesdhe është termi i fundit i referencës së
proceseve avulluese që lidhen me ciklin e ujit në rajonet që shtrihen në të.
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Figura 23. Diagrama Deuterium vs. Oksigjeni-18. Janë përdorur të gjitha pikat e marra në
studim.
CMML: Linja Meteorike Qendrore e Mesdheut (Deut.j. = 8xOss.18 +15)
WML: Linja Meteorologjike Botërore (Deut. = 8xOss.18 +10)

Nga Fig. 24 është e qartë se pika e ujit P7, e marrë në Patok në hyrjen e ujit të detit në
lagunë, gjatë zbaticës, bie në vijën MIXmare dhe është një rezultat i përsosur i përzierjes
së ujit të detit me ujë të freskët të lumit Mat.
Për të nënvizuar më mirë sjelljen izotopike të ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore
të analizuara, i referohemi fig. 25, që nuk është asgjë më shumë se fig.24 me pjesën e
zmadhuar të grafikut që përfshin të gjitha ujërat, me përjashtim të dy mostrave të ujit të
detit. Nga ekzaminimi i kësaj figure mund të veçojmë aspektet e mëposhtme:

71

Figura 24. Diagrama Deuterium vs. Oksigjeni-18. Janë përdorur të gjitha pikat e marra në
studim, duke zmadhuar figurën për të nënvizuar pozicionin e marrë nga ujërat e freskëta
CMML: Linja Meteorike Mesdhetare Qendrore (Deut. = 8xO18 +15)
WML: Linja Meteorike Botërore (Deut. = 8xO18 +10)

1. Pikat ujore që kryesisht devijojnë nga Linja Meteorike Lokale (LML) janë të lumit
Mat, si në rrjedhën e sipërme ashtu edhe në rrafsh (P26 dhe P25), lumi Droja (P27)
në një mënyrë më pak të theksuar dhe me variueshmëri më afër ujërave
sipërfaqësore, ndërsa lumi Fan (P23) bie në vijën LML;
2. Pozicioni i lumit Mat është i përputhshëm me proceset avulluese nga pasqyrat
ujore, të cilat për shkak të pranisë së digave përgjatë rrjedhës së saj, shkaktojnë
vlera pozitive të përmbajtjeve izotopike, që kanë të bëjnë me temperaturën dhe
lagështinë e ajrit. Në periudhën e verës ato paraqesin vlera më pozitive përgjatë një
linje me një pjerrësi më të vogël se ajo e LML. Në figurë ky fenomen tregohet me
linjën "avull.MAT" i cili lejon të hipotezohen përmbajtjet izotopike në mungesë të
avullimit dhe që mund të vlerësohen grafikisht -8 dhe -51, përkatësisht për
oksigjenin-18 dhe Deuterium. Këto vlera, të shoqëruara me lartësinë mesatare të
pellgut hidrogjeologjik të lumit Mat, do të përdoren për të bërë një vlerësim të
furnizimit mesatar të ujit të zonës në studiuar;
3. Nga sa është thënë në pikën e mëparshme, rrjedha e lumit Mat ka një lartësi
mesatare të pellgut hidrogjeologjik më të lartë se lumi Fan;
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4. Figura 25 vë në dukje se si, të gjitha pikat e ujit me përmbajtje më negative të
oksigjeni-18 dhe Deuterium, përkatësisht -7 dhe -44, që bien përgjatë vijës LML,
ushqehen kryesisht, ose të paktën në mënyrë të konsiderueshme, nga ujërat e
shtratit të lumit Mat dhe bëhet fjalë për të gjitha puset e vendosura në perëndim
(P6, P9 dhe P15) dhe të gjitha puset e akuiferit të Fushë Kuqes me përjashtim të
pusit P12, i cili ka përmbajtje izotopike më pozitive;
5. Pikat me përmbajtje izotopike më pozitive janë vetëm tre puse të vendosura në jug
të rrjedhjes së lumit Droja në zonën e Fushë Krujës. Në veçanti për puset e cekët
P14 dhe P18, përmbajtjet e izotopeve të qëndrueshëm janë në përputhje me
infiltrimet meteorike lokale në lartësi të ulëta, përkundrazi për pusin e thellë P22,
duke pasur parasysh shkallën e tij të lartë të mineralizimit dhe përmbajtjen e ulët
në Tritium, ai mund të lidhet me gjenezën e depozitimeve aluviale të basenit dhe
ndërveprimin det-lum përgjatë Holocenit;
6. Pikat e mbetura të ujit bien në një pozicion të ndërmjetëm përgjatë LML, por mjaft
të dallueshme në lidhje me pikat e përshkruara më parë, janë të vendosura në
intervalin e vlerave të oksigjenit-18 midis -6.3 dhe -7 dhe deuteriumit midis -39
dhe -44. Në këtë grup përfshihen puset e mbetura në zonën jugore (P19, P20 dhe
P21), të gjitha pikat ujore të zonës lindore (puset P1, P2, P13 dhe P16, burimi P24
dhe lumi Droja P27) dhe pusi P12 i akuiferit të Fushë Kuqes.
Në përfundim, fakti që përbërjet izotopike nuk janë homogjene edhe në puse relativisht të
afërta, pasqyron një heterogjenitet të përgjithshëm, pak a shumë të pranishëm në gjithë
akuiferin në studim, duke bërë që puset e kampionuara të ndërpresin komponent të
ndryshëm hidrogjeologjike nga kryesori, në raport me kushtet hidrodinamike që krijohen
në sistemin e akuiferit.
Në fund të përmbylljes së kësaj pjesë me një përsëritje të shkurtër të rezultateve të
analizave të Tritiumit të diskutuara më lart. Me zbardhjen e analizave të bëra deri më tani,
rreth gjysma e mostrave të marra, në asnjë mostër nuk janë gjetur përmbajtje Tritium të
krahasueshme me vlerat mesatare vjetore në reshjet që janë rreth 4-5 TU, me përjashtim
të lumit Mat, pak më e lartë se 3 TU, pikat e mbetura të ujit të analizuara kanë përmbajtje
më të ulët se 3 TU dhe shumica prej tyre kanë tendencë të jenë pa Tritium. Kjo paraqet një
tregues të kohërave të gjata të qarkullimit të ujit në sistemet ujore të pranishme në zonë.

7.1.1. Lartësia mesatare izotopike e ngarkimit/ushqimit të akuiferit
Nga Oksigjeni-18 dhe Deuteriumi mund të nxirret kuota izotopike mesatare e
zonës së rimbushjes. Kuotat mund të përkojnë me ato realet ose mund të përfaqësojnë
rezultatin e përzierjes së ujërave që interpretohen mbi bazën e njohurive mbi
hidrogjeologjinë lokale dhe/ose rajonale.
Nuk ishte e mundur kryerja e një studimi izotopik të detajuar për të përcaktuar variacionin
izotopik me lartësinë mbi nivelin e detit, nëpërmjet analizimit të një sasie burimesh të
vogla me një basen të vogël furnizimi e dallueshme në baza hidrogjeologjike, meqënëse
zona e studimit është praktikisht e mangët në burime.
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Prandaj ne i besuam, siç u përmend më lart, ndërtimit të linjës së variacionit izotopik me
lartësinë/kuotat, vetëm nga informacioni që lidhet me basenin hidrogjeologjik të lumit Mat
dhe përbërjen e tij izotopike, duke e lidhur atë me karakteristikat mesatare izotopike të
reshjeve në nivelin e detit.
Duke pasur parasysh korelacionin e shkëlqyeshëm ekzistues për ujërat nëntokësorë të
përfaqësuar nga LML, rezulton pa rëndësi nëse përdorim Oksigjenin-18 ose Deuteriumin
për të përcaktuar kuotën mesatare të infiltrimit. Pastaj, duke i dhënë Oksigjenit-18 me
vlerën -8 për kuotën mesatare të basenit hidrogjeologjik të lumit Mat të vlerësuar në rreth
1500 metra dhe duke i atribuar Oksigjenit-18 vlerën -5.6 në nivelin e detit, mund të
ndërtojmë vijën e variacionit izotopik (Fig.26) me kuotën. Me zbatimin e këtyre të dhënave
fillestare marrim një vijë që ndërpret kuotën e detit në vlerën e Oksigjenit-18 ne -5.6 dhe
ka gradient prej 0.162 për çdo 100 metra të variacionit të Oksigjenit-18 me kuotën.
Vlera e marrë është në përputhje me atë që është vërejtur në zona të kufizuara dhe me
disnivele të theksuara, në të cilat vërehen variacione të Oksigjenit-18 midis -0.14 dhe 0.18 çdo 100 metra kuote.
Përmes diagramës në figuren 26, duke projektuar vertikalisht lart çdo pikë të vetme të ujit
derisa të takojnë vijën e përftuar dhe duke lexuar kuotën përkatëse në ordinatë, është e
mundur të përcaktohet kuota mesatare izotopike e zonës së rimbushjes.
Të gjitha puset e vendosura në perëndim (P6, P9 dhe P15) dhe po ashtu, të gjitha puset e
akuiferit Fushë Kuqes kanë përmbajtje të Oksigjeni-18 më negative se -7, me përjashtim
të pusit P12 i cili ka përmbajtje të oksigjenit-18 më pozitive -7, mund të flasim për kuotat
midis 950 dhe 1500 metra.
Tre puset e vendosura në jug të rrjedhjes të lumit Droja, në zonën e Fushë Krujës dhe në
veçanti puset e cekët P14 dhe P18 dhe pusi i thellë P22, për të cilat përmbajtja e Oksigjenit18 është rreth -5.6, rezultojnë të ushqyer nga reshjet lokale.
Pikat e mbetura të ujit, të cilat bien në një pozicion të ndërmjetëm, por janë mjaft të
dallueshme nga pikat e përshkruara më lart, janë në rangun e vlerave të Oksigjenit-18
midis -6.3 dhe -7, përfaqësohen nga puset e mbetura në zonën Jugore (P19 , P20 dhe P21)
të gjitha pikat ujore të zonës Lindore (puset P1, P2, P13 dhe P16, burimi P24 dhe lumi
Droja P27) dhe pusi i lartpërmendur P12 i akuiferit të Fushë Kuqes, për të cilat mund të
flasim për kuota mesatare izotopike të rimbushjes midis 400 dhe 800 metra.
Kjo qasje dhe ndryshueshmëria e gjetur nga pusi në pus, nuk bën gjë tjetër veçse konfirmon
se, në përgjithësi, akuiferët e ndërprerë nga puset janë në gjendje të përcjellin ujëra me
origjinë të ndryshme, përfshirë këtu edhe ujërat e reshjeve meteorike dhe ujin nga rrjeti
hidrografik i zonës fushore.
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Figura 25. Diagrama e Kuotës vs. Oksigjeni-18. Për të vlerësuar kuotën mesatare të zonës së
rimbushjes.

7.2. Vlerësimi i intruzionit të ujit të detit sipas indikatorëve kimik
Në përgjithesi, uji i kripur përmban mesatarisht rreth 35000 mg/l lëndë kimike të
tretur, nga e cila 19000 mg/l janë klorure (Lyles, 2000). Deti Adriatik, në Tale (Lezhë) ka
një kripëzim prej 36298.91 mg/, në të cilin 22808.75 mg/l e përbëjnë kloruret. Scheidleder
(2003) tregon se shkaku kryesor i sasisë së madhe të klorureve (Cl) në akuiferët bregdetar
ka shumë gjasa t’i atribuohet intruzionit të ujit të kripur të detit. Akuiferi aluvial i Fushë
Kuqes është gjithashtu nën presionin e intruzionit të ujit të detit përgjatë gjithë vijës
bregdetare perëndimore të tij.
Kërcënimi i intruzionit të ujit të detit shpesh është i vështirë të parashikohet, pasi
normat e ushqimit të akuiferit nuk janë të njohura dhe mekanizmat e ushqimit janë
komplekse (Shammas, 2008). Akuiferët bregdetarë shpesh janë të mëdhenj dhe kanë një
histori komplekse, me alternime të trasgresionit të ujit të detit dhe tërheqjes/regresionit, e
pasqyruar në kimizmin e ujërave nëntokësore (Jacks, Shammas, & Warrior, 2009). Kështu,
gjatë Pleistocenit baseni Ishëm – Fushë Kuqe mendohet të ketë qenë nën ujin e detit dhe
koha e gjatë ishte e mjaftueshme që ujit i detit të futej në formacionet e shkrifëta të
akuiferit. Gjatë Holocenit ndodhi tërheqja e ujit të detit për shkak të ngritjes kontinentale
75

dhe uji i freskët, i cili spostoi gradualisht ujin e kripur të detit dhe bashkë me të Cl- e
lëvizshëm dhe konservativ, siç referohet edhe për raste analoge (Allen & Liteanu, 2008),
ndërsa Na mbeti mbrapa në sitet e shkëmbyeshme të argjilave, të cilat gjenden ose në
mbulesën suargjilore të akuiferit, ose si ndërshtresa të alternuara me zhavorret ujëmbajtës.
Intruzioni i ujit të kripur të detit në akuifere është një proces kompleks ku mund të jenë të
pranishëm disa kategori reaksionesh kimike (Bear, 1999), i) përzierja midis ujit të kripur
të detit me ujin e freskët të akuiferit, ii) precipitimi dhe ose diagjeneza e gëlgerorëve, iii)
kationo-shkëmbimi dhe iiii) reaksionet e oksido-reduktimit.
Prania e intruzionit të ujit të detit në akuiferin e Fushë Kuqes është përmendur nga autorë
të ndryshëm si Pano etj. (2000), Tartari etj. (2001), Eftimi (2003), Jack etj. (2013),
Kumanova etj. (2014), Beqiraj etj., (2002), Beqiraj dhe Kumanova (2017), Cenameri and
Beqiraj (2016, 2018/1, 2018/2).
Si indikator më i zakonshëm për identifikimin e intruzionit të ujit të kripur të detit
në ujërat nëntokësore janë marrë kloruret (Cl-), për shkak të natyrës konservative të klorit
gjatë proceseve kimike. (Voudouris & Kazakis, 2015) konsiderojnë si indikator të
intruzionit të ujit të detit në ujërat nëntokësore vlerën 50mg/l të klorureve, ndërsa autorë
të tjerë (Bear, 1999) (Eftimi, R., 2003) vlerën 100mg/l Cl-. Duke marrë përmbajtjen
100mg/l të klorureve si vlerë indikatore të intruzionit të ujit të detit, ujërat nëntokësore të
puseve pranë – bregdetare P6, P9, P8, P10 dhe P15 (Tabela 4, 5, 6) rezultojnë të jenë të
prekura në masë të ndryshme nga intruzioni i ujit të detit.
Raporti Cl−/HCO3− mund të përdoret për të vlerësuar ndikimin e kripëzimit të ujit
nëntokësor të akuiferit për shkak të intruzionit të ujit të detit (Bear, 1999). Kështu, rreth
62% e mostrave të ujit nëntokësor të akuiferit në studim kanë raport Cl−/HCO3− më të
vogël se 0.5, që do të thotë se uji nëntokësor i akuiferit nuk është ndikuar nga intruzioni i
ujit të detit. Për 8 mostrat e tjera, që përbëjnë 32% të gjithë mostrave të ujërave nëntokësore
të kampionuar, raporti Cl−/HCO3− varion nga 0.71 (pusi P14) deri në 13.15 (pusi P9). Nga
këto, 5 puset (P6, P8, P9, P10 dhe P15) pranë vijës bregdetare paraqesin shkallë të
ndryshme të ndikimit të ujit të kripur të detit, siç vërehet nga variacioni i raportit
Cl−/HCO3− i cili varion nga 1.01 (P15), 1.30 (P8), 1.34 (P10) deri 7.21 (P6) dhe kulmon
me pusin P9 ku arrin vlerën 13.15. Në puset P14, P18 dhe P22, në të cilët raporti
Cl−/HCO3− është respektivisht 0.71, 1.65 dhe 7.82, kripëzimi në ujin e këtyre puseve është
i lidhur me praninë e formacioneve aluviale dhe/ose molasike të pashpëlara mirë nga kripa
e mbetur pas tërheqjes së detit gjatë Holocenit.
Kripëzimi/mineralizimi i ujit mund të shërbejë gjithashtu si një tregues i intruzionit të ujit
të detit drejt ujërave nëntokësore të akuiferit bregdetar, sidomos kur vlerat e larta të
kripëzimit korelojnë me përmbajtje të larta të klorureve në ujërat nëntokësore (Park etj.
2005). Siç shihet në figurën 27, ka një korelacion pozitiv të fortë midis vlerave të
Mineralizimit të Përgjithshëm (MP) dhe përmbajtjes së klorureve (Cl-) në ujërat
nëntokësore të puseve pranë bregdetare që i detyrohet intruzionit të ujit të detit në ujërat
nëntokësore të akuiferit të Fushë Kuqes. Përjashtim bën pusi P-15, që gjendet në zonën e
Adriatikut perëndimor, në të cilin rritja e vlerës të MP nuk shoqërohet me rritjen respektive
të përmbajtjes së klorureve. Nga ana tjetër, uji nëntokësor i pusit P-15 dallohet edhe për
vlerë shumë të lartë (6.33) të raportit SO42-/Cl- dhe vlerë më të lartë (1.44) të raportit
Mg2+/Ca2+ sesa do të pritej nga rritja progresive e MP për shkak të intruzionit detar. Këto
vlera të raporteve të mësipërme jonike të ujit nëntokësor të pusit P-15 tregojnë se rritja e
vlerave të MP i detyrohet tretjes së gipsit dhe anhidritit.
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Figura 26. Variacioni i vlerave të Mineralizimit të Përgjithshëm (MP) kundrejt përmbajtjes së
klorureve (Cl-) në ujërat nëntokësore të puseve pranë bregdetare

Në diagramën Piper (Fig. 28), ujërat nëntokësore të freskët/ëmbël (të pamaturuar), të
tipit hidrokimik Ca-HCO3 dhe Ca-Mg-HCO3, bien në anën e majtë të rombit. Këto ujëra
takohen në zonën e ushqimit të akuiferit dhe kanë vlera të pH-it, përcjellshmërisë elektrike
(EC), alkalinitetit total, dhe përqëndrimet e joneve kryesore të ngjashme me ato të ujit të
lumenjve Mat, Droja e Tapiza.
Në anën e djathtë lart të diagramës Piper, bien ujërat nëntokësore të pjesës pranë
bregdetare të akuiferit të Fushë Kuqes, të cilët kanë vlera të larta (8.0-8.5) të pH-it, vlera
të ulëta (200 mg/l) të alkalinitetit total dhe vlera të larta (500-2500mg/l) të mineralizimit
të përgjithshëm. Këto ujëra tregojnë një përbërje kimike shumë të evoluar, me ujëra të tipit
hidrokimik Na-HCO3-Cl, Na-Cl.
Siç shihet në diagramën Piper, evoluimi i përbërjes kimike të ujërave të tipit
hidrokimik Ca-HCO3 dhe Ca-Mg-HCO3 drejt ujërave me përbërje kimike të evoluar të
tipit hidrokimik Na-HCO3-Cl, Na-Cl, mund të bëhet sipas dy drejtimeve (proceseve):
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Uji i detit
Uji i embel

Figura 27. Diagrama PIPER e përbërjes kimike të mostrave të ujërave nëntokësore e
sipërfaqësore të marra në akuiferin e Fushë Kuqes dhe Tiranë-Fushë Krujës

-

Drejtimi I (kripëzimi I) paraprihet nga proceset e kationo – shkëmbimit, me anën e
të cilave Na çlirohet në ujë falë shkëmbimit kationik me Ca, dhe në këtë mënyrë
përbërja e ujit nëntokësor evolon drejt një përbërje të ndërmjetme (Na-HCO3). Më
tej uji me përbërje të ndërmjetme përzihet sipas drejtimit I dhe evolon drejt përbërjes
Na-Cl.

-

Drejtimi II (kripëzimi II) i cili tregon evolimin e përbërjes së ujit nëntokësor falë
përzierjes së ujit të tipit hidrokimik Ca-HCO3 me ujin e përbërjes kimike Na-Cl.

Ujërat e tipit Na-Cl janë kryesisht pasojë e përzierjes së ujit të freskët të akuiferit me
ujin e kripur të detit, falë fenomenit të intruzionit të këtij të fundit drejt akuiferit (puset P6,
P8, P10 të cilët ndërpresin vetëm shtresën e parë të zhavorreve; P9 që ndërpret të tre
shtresat e zhavorreve), ose mund të përfaqësojnë ujëra të vjetra të mbetura pas shpëlarjes
së akuiferit me ujëra të ëmbla (Kumanova, X., Marku, S., Fröjdö, S., and Jacks, G, 2014)
(puset P14, P22).
Për shkak të karakterit shumë shtresor të akuiferit në zonën bregdetare, ujërat
nëntokësorë tregojnë rritje të përqëndrimit të klorit nga shtresa e parë tek shtresa e tretë e
zhavorrit. Kështu, përmbajtja më e lartë (1153.75mg/l) e klorureve është takuar në ujin e
pusit P9 i cili ndërpret të tre shtresat e zhavorreve.
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Sipas diagramës Scholler (Fig.29), janë dalluar tre tipe kryesore hidrokimike të
ujërave nëntokësore në akuiferin e Fushë Kuqes, që shfaqin edhe një përkatësi hapësinore.
Kështu, grupin e parë (Fig. 29.1) e përbëjnë ujërat nëntokësore të tipit hidrokimik Ca –
HCO3 të cilat përhapen në zonën Tiranë – Fushë Krujë – Grahmëz. Në grupin e dytë (Fig.
29.2) përfshihen ujërat e tipit hidrokimik Mg – Ca – HCO3, të cilat përhapen në sektorin
Fushë Milot – Fushë Kuqe, i cili është edhe sektori me rrjedhjen dinamike më të madhe të
akuiferit të Fushë Kuqes, dhe për rrjedhojë zonën produktive ku janë përqëndruar puset
publike të furnizimit me ujë të pijshëm të Durrësit.
Ujërat nëntokësore të grupit të tretë (Fig. 29.3) i përkasin tipit hidrokimik Na-Mg-ClHCO3 dhe Na-Cl dhe përhapen në sektorët bregdetar të akuiferit. Prania e këtyre ujërave i
detyrohet pjesërisht fenomenit të kationo-shkëmbimit dhe me tepër atij të intruzionit detar
gjatë të cilit ndodh përzierja e ujit të kripur të detit me ujin e ëmbël të akuiferit. Intruzioni
i ujit të kripur të detit drejt sektorëve lindorë të akuiferit, nuk shfaq të njëjtën ecuri, siç
duket edhe nga përmbajtja e klorureve në ujërat nëntokësor të puseve të kampionuar. Prirja
e përgjithshme është rënie e shpejtë e klorureve nga pusi pranë bregdetar (P-6) drejt puseve
që vendosen rreth 2.0 km në lindje të vijës bregdetare (P-4, P-5, P-8, P-10). Megjithatë, në
kuadrin e kësaj tendence të përgjithshme, vërehen dy ecuri, të cilat dallohen nga njëra tjetra
nga gradienti i rënies të përmbajtjes së klorureve në ujin nëntokësor (Fig. 30):
-

Rënie rreth 60 herë e përmbajtjes së klorureve drejt sektorëve verilindorë të akuiferit
(nga pusi P-6 drejt puseve P-4 dhe P-5), që përfaqësojnë sektorët me parametra
hidraulike më të mirë të akuiferit aluvial,

-

Rënie rreth 10 herë e përmbajtjes së klorureve drejt sektorëve juglindorë të akuiferit
(nga pusi P-6 drejt puseve P-8 dhe P-10).

Eftimi (2003) referon që, bazuar në disa vrojtime sporadike, ka një avancim të
intruzionit detar drejt akuiferit për shkak të rritjes së ritmeve të shfrytëzimit të ujit
nëntokësor të akuiferit. Beqiraj dhe Kumanova (2007), bazuar në hartografimin e
përmbajtjes së klorureve në ujërat nëntokësore të puseve në zonën Adriatik – Fushë Kuqe,
ku pyka e intruzionit të ujit të detit sipas klorureve orientohet nga jugperëndimi (sektori
Adriatik) drejt verilindjes (Fushë Kuqe), ia atribuojnë këtë avancim të intruzionit detar
depresionit të krijuar nga puset e shfrytëzimit në stacionin e Fushë Kuqes.
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Figura 28. Diagrama Scholler sipas tipeve hidrokimike të ujit

Figura 29. 1. Diagrama Scholler sipas tipeve hidrokimike të ujit
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Figura 29.2. Diagrama Scholler sipas tipeve hidrokimike të ujit
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Figura 29. Variacioni i përmbajtjes së klorureve nga perëndimi (P-6) drejt verilindjes (P-5 dhe
P-4) dhe juglindjes (P-8 dhe P-10)

Dy prirjet e mësipërme (Fig. 30) mbështesin opinionin që ritmet e avancimit të
intruzionit të ujit të detit janë pothuajse të pandjeshme në drejtimin verilindor, pra drejt
puseve të shfrytëzimit të stacionit të Fushë Kuqes, dhe më të larta në drejtimin juglindor.
Ky skenar i avancimit hapësinor të intruzionit të ujit të detit drejt sektorëve perëndimorë
të akuiferit, është i kushtëzuar nga rrjedhja dinamike e ujërave nëntokesore e cila është
shumë më e fuqishme në sektorin Fushë Milot–Fushë Kuqe (Tartari, M. etj., 2001) (Eftimi,
2012) që është gjithashtu në përputhje me treguesit hidrokimik që e diferencojnë qartë këtë
zonë nga zonat fqinje në jug të saj (Beqiraj, 2001, të dhëna të papublikuara).
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Uji i pusit P15 shfaq një model të grafikut Scholler (Fig. 31) që nuk ngjan me asnjërin
nga tre grupet hidrokimike të paraqitura në figurën 29. Si i tillë, uji nëntokësor i këtij pusi
tregon për faktorë të veçantë në krijimin e përbërjes kimike të tij.
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Figura 30.Diagrama Scholler për ujin nëntokësor të pusit P-15

Për të kuptuar dinamikën e intruzionit të ujit të detit në akuiferët bregdetar e shtrirë
në një periudhë kohore të caktuar, është propozuar nga (Giménez Forcada E., 2010)
Diagrama e Evolucionit të Facies Hidrokimike (HFE). Në diagramë HFE, abshisa tregon
evolucionin e %Na+ + %K+ dhe %Ca2+ + %Mg2+ në meq/L, ndërsa ordinata tregon
evolucionin e %Cl-, %HCO3- dhe %SO42-. Për shkak të karakterit kompleks të intruzionit
të ujit të kripur në akuiferin bregdetar, në ndërtimin e diagramës HFE, janë bërë disa qasje
lehtësuese si injorimi i joneve të tilla , Mg2+, K+ dhe SO42-, pasi ato zënë pozicion sekondar
në ujërat nëntokësorë. Kështu, meqënëse përqëndrimi i K+ është më i vogël, ai përfshihet
bashkë me Na+, si Na+ K+. Përqëndrimi i joneve të bikarbonateve dhe sulfateve nuk
shtohen, pasi të dy jonet janë të pranishme në përqëndrime të larta në ujërat e freskët
(Giménez Forcada E., 2010).
Në diagramën HFE, bazuar në përqindjen e joneve, autorët kanë dalluar katër facie
heterotipike të mëdha si Ca-HCO3 (ujëra të freskët), Ca-Cl (ujë i kripur që tregon procesin
e kundërt të kationo shkëmbimit, Na-HCO3 (ujë i kripur që i nënshtrohet reagimeve të
drejtpërdrejta të shkëmbimit të kationit) dhe Na-Cl (ujë i detit). Dy fazat kryesore janë
freskimi dhe intruzioni. Kur në akuiferët bregdetar ndodh avancimi i ujit të detit, faciet
hidrokimike evoluojnë nga facia Ca-HCO3 në facien Na-Cl, nëpërmjet facies së
ndërmjetme Ca-Cl dhe nën-facieve të tjera që karakterizojnë intruzionin (Giménez
Forcada E., 2010). Kjo fazë intruzioni lidhet me ujin e detit të pasur me natrium. Kur
akuiferi rimbushet me ujë të freskët, facia hidrokimike evoluojnë nga Na-Cl në Ca-HCO3,
nëpërmjet facies të ndërmjetme Na-HCO3 dhe kjo fazë thuhet të jetë faza e freskimit. Faza
e freskimit lidhet direkt me shkëmbimin e kationeve e stimuluar nga infiltrimi i ujit të
freskët nëpërmjet reshjeve. Linja që ndan fazat e freskimit dhe të intruzionit është e
përshkruar si linja e përzierjes konservative. Faza e freskimit shtrihet mbi linjën e
përzierjes konservative, ndërsa faza e intruzionit shtrihet poshtë linjës së përzierjes
konservative.
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Kampionet e ujërave nëntokësore janë grupuar në facie hidrokimike bazuar në
përqindjen më të lartë (më të madhe se 50%) të kationeve dhe anioneve bashkë. Nëse joni
nuk e kalon 50%, të tilla tipe facies janë përcaktuar me prefiksin “mix”. Bazuar në
konsideratat e mësipërme, secila nga nëntë faciet heterotipike dmth faciet Ca-HCO3, CaSO4, Ca-Cl, Mg-HCO3, Mg-SO4, Mg-Cl, Na-HCO3, Na-SO4 dhe Na-Cl, janë klasifikuar
më tej në katër facie izotopike. Për shembull, Ca-HCO3 përfshin katër facie izotopike si
MixCa-MixHCO3, Ca-MixHCO3, MixCa-HCO3 dhe Ca-HCO3 (Giménez Forcada E.,
2010).
Gjatë fazës së freskimit, akuiferi i kripëzuar freskohet nëpërmjet rimbushjes nga
brendësia e tokës në drejtim të bregut. Ky proces i freskimit të ujit nëntokësor të akuiferit
vazhdon derisa të ekzistojë ekuilibri midis ujit të kripur Na-Cl dhe rimbushjes së ujërave
të freskët. Nën-faza fillestare f1 karakterizohet nga facia Mix Na – Cl, më pas ndiqet nga
facia MixNa – MixCl e nën-fazës f2, MixCa – MixHCO3 dhe Ca – MixHCO3 e nën-fazës
f3, dhe Ca-HCO3 e nën-fazës f4. Faza e fundit e freskimit karakterizohet nga facia
heterotopike Ca-HCO3. Seria e evolucionit të facies hidrokimike të freskimit tregon
procesin e shkëmbimit kationik të drejtë. Një akuifer i cili përmban plotësisht ujë të freskët
(Ca-HCO3) kripëzohet nga intruzioni i ujit të detit përmes nën-fazave nga i1- CaMixHCO3 , dhe më pas nën-faza i2 – MixCa-MixCl, Ca-MixCl e ndjekur nga nën-faza i3MixNa-Cl, MixCa-Cl, Ca-Cl, dhe nën-faza i4- MixNa-Cl. Përfundimisht, kripëzimi i plotë
karakterizohet nga facia Na-Cl, e cila tregon procesin e kundërt të kationo shkëmbimit.
Secila nën-fazë përcaktohet nga ana sasiore me vlera nga 1 (vlera më e ulët e freskimit)
deri në 10 (vlera më e lartë e ujit të kripur). Vlerat nga 2 deri në 5 tregojnë respektivisht
nën-fazat e freskimit f1, f2, f3 dhe f4. Në mënyrë të ngjashme nga 6 deri në 9 tregojnë
nën-fazat e intruzionit i1, i2, i3 dhe i4. Vlera 5.5 tregon kufirin që ndan fazat e freskimit
dhe të intruzionit.
Në figurën 32 shihet që në pjesën e poshtme të linjës së përzierjes konservative të
skemës HFE, që përshkruan fazën e intruzionit të ujit të detit drejt ujit të freskët të akuiferit,
bien mostrat e puseve bregdetare P-6, P-9 dhe pusit P-22 që, siç është përmendur më sipër,
përfaqëson një ujë nëntokësor të kripëzuar falë shpëlarjes së kripës së mbetur në
formacionet gjeologjike që nga koha e tërheqjes të ujit të detit nga stere gjatë Holocenit.
Përfundimet e arritura sipas kësaj skeme, që përjashton nga zona e intruzionit puset nr. P8 dhe P-10, është në përputhje me rezultatet e arritura në përcaktimin e
kontributit/fraksionit të ujit të detit (fdet) në ujërat e përziera nëntokësore të akuiferit.
Përqëndrimet teorike të ujit të përzier (Ci-përzierje) për secilin jon (i) llogariten
nëpërmjet shprehjes së mëposhtme:

Ci-përzierje =fdet * Ci-det +(1- fdet) * Ci-freskët
ku:
fdet – fraksioni i ujit të detit

Ci-det - është përqëndrimi i jonit (i) në ujin e detit
Ci-freskët – është përmbajtja e jonit (i) në ujin e freskët të akuiferit
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Kontributi i ujit të detit sipas përqëndrimit të klorureve (fdet) në ujin e përzier jepet me
relazionin e mëposhtëm:
𝑓𝑑𝑒𝑡 =

𝐶𝐶𝑙 𝑝ë𝑟𝑧𝑖𝑒𝑟𝑗𝑒 − 𝐶𝐶𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑘ë𝑡
𝐶𝐶𝑙 𝑑𝑒𝑡 − 𝐶𝐶𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑘ë𝑡

ku:
CCl përzieje – është përqëndrimi i klorureve në ujin nëntokësor të përzier me ujin e detit
CCl freskët – është përqëndrimi i klorureve në ujin e freskët (vlera e sfondit gjeokimik)
Cdet – është përqëndrimi i klorureve në ujin e detit Adriatik

Figura 31. Diagrama e Evolucionit të Facies Hidrokimike (HFE) (sipas Gimenez -Forcada,
2010).

(Me rrathë blu të mbushur janë treguar mostrat e ujërave të ëmbël të akuiferit, ndërsa me
rrathë të kuq të mbushur janë treguar mostrat e ujit të shpimeve pranë bregdetare të prekur nga
intruzioni i ujit të detit).
1- Na – HCO3; 2- Na – MixHCO3; 3- Na – MixCL; 4- Na – Cl; 5- MixNa – HCO3; 6 - MixNa
– MixHCO3; 7- MixNa – MixCl; 8 - MixNa – Cl; 9 - MixCa – HCO3; 10 - MixCa – MixHCO3;
11 - MixCa – MixCl; 12 - MixCa – Cl; 13 – Ca – HCO3; 14 - Ca – MixHCO3; 15 - Ca – MixCl;
16 - Ca– Cl
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Bazuar në formulën e mësipërme është gjetur që fraksioni i ujit të kripur në ujin e freskët
të akuiferit varion nga 0.48% (P8), 0.52% (P10) dhe 0.71% (P15) deri 2.6% (P6) dhe
4.95% (P9). Në Fig. 34 ku përmbajtjet e klorureve janë ballafaquar me vlerën sfond
(12mg/l) dhe vlerën treguese të prezencës së ujit të kripur të detit (100mg/l), shihet që
ujërat nëntokësore të puseve të mësipërm diferencohen nga ujërat nëntokësore të puseve
të tjerë të kampionuar.
Në diagramën vlerave të logaritmuara të klorureve kundrejt vlerave të logaritmuara të
përcjellshmërisë elektrike (Fig. 33), ku autori (Indu, 2016) ka ndarë 3 fusha shihet që
shumica e ujërave nëntokësore të analizuar bien në fushën e ujit të freskët, tre mostra (P6,
P9, P22) bien në fushën e ujërave të intruduara nga uji i kripur, ndërsa katër (P8, P10, P14,
P15) bien në zonën e ndërmjetme, ku intruzioni i ujit të kripur është në fazat e para.

Kloruret (mg/l)

Intrusion
Z. ndermjetme

Uje i fresket

Percjellshmeria elektrike (μS/cm)
Figura 32. Diagrama e përmbajtjes së klorureve kundrejt përcjellshmërisë elektrike (fushat sipas
Indu, 2016)

Në figurën 34, përmbajtjet e klorureve në ujërat nëntokësore të puseve të studiuar në
akuiferin e Fushë Kuqes, janë ballafaquar me vlerën e sfondit gjeokimik (12mg/l) dhe me
vlerën kufi prej 100mg/l (Bear, 1999) (Eftimi, R., 2003). Vlera e sfondit gjeokimik është
marrë si mesatare e përmbajtjes së klorureve në puset lindore të akuiferit, ku ndikimi i ujit
të detit është zero. Siç shihet figurën 34, shumica e puseve kanë ujëra me përmbajtje të
klorureve të afërt (pak me të ulët ose pak më të lartë) me sfondin gjeokimik, ndërsa mostrat
e ujit të puseve P8, P10, P14, P15 dhe sidomos të puseve P6 dhe P9, dallohen për
përmbajtje të klorureve më të larta se vlera e sfondit gjeokimik dhe vlera referencë prej
100mg/l.
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Figura 33. Variacioni i përmbajtjes së klorureve në ujërat nëntokësore kundrejt vlerave
reference

7.3. Vlerësimi i intruzionit të ujit të detit sipas përbërjes izotopike të O-18
dhe H-2 (D)
Për të dalluar ujërat që mund të jenë prekur nga intruzioni detar, në grafik kemi
ballafaquar përqëndrimin e klorureve me përmbajtjen e Oksigjenit – 18 të matur, si një
parametër ky që karakterizon llojin e qarkullimit të ujërave. Zgjedhja e klorureve dhe jo
shkalla e mineralizimit që është e lidhur edhe me fenomenet e ndërveprimit ujë-shkëmb,
është për shkak të faktit se ato përfaqësojnë speciet kimike më të bollshme në ujërat e detit
dhe ato më konservatore nga ana kimike.
Duke hedhur në diagramë (Fig. 35), përmbajtjet e klorureve dhe Oksigjenit-18 për të
gjitha pikat e analizuara dhe duke gjurmuar linjat e përzierjes midis përmbajtjes së
Oksigjenit-18 dhe klorureve të ujit të detit me përmbajtjet e Oksigjenit-18 të ujit meteorik
lokal dhe ujërave të sjella nga zona fushore e lumit Mat, është e mundur të përcaktohet
fusha ku rezulton përzierja e ujërave me origjinë të ndryshme.
Nga kjo figurë vërejmë se të gjitha pikat ujore bien brenda zonës së përcaktuar më
sipër me përjashtim të pikës P7, që është uji i detit i marrë në Patok dhe më pas i holluar
nga uji i lumit Mat dhe/ose uji të lagunës së Patokut. Pozicioni në të djathtë të fushës së
treguar në figurë, mund të jetë për shkak të mbizotërimit të përbërësit të ujit që vjen nga
laguna e cila duhet të ketë përmbajtje më pozitive të Oksigjenit-18. Ndërsa pozicioni që
merr pusi P22 bie në fushën në të cilën është e mundur ndotja me ujin e detit.
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Përqëndrimet e klorureve, të cilat mund të jenë natyrisht të pranishme në ujërat e zonës
në studim, mund të vlerësohen duke ekzaminuar përmbajtjen e klorureve në përqëndrime
të ulëta, në varësi të Oksigjenit-18 për të gjitha ujërat e zonës.
Këto vlerësime mund të bëhen duke ekzaminuar të njëjtin diagram në figuren 35, në
një përqëndrim të klorureve nën 200 mg/l, i cili është paraqitur në figurën 36 duke zgjeruar
të njëjtat të dhëna të figurës 35 me një shkallë më të madhe në ordinatë.
Nga grafiku i figurës 36 mund të vërejmë, për pika të ndryshme të ujit, një ulje të
përqëndrimit në klorure, nga rreth 25 mg/l në nën 10 mg/l, që korrespondojnë me një
përmbajtje gjithnjë e më shumë negative të Oksigjen-18, të gjitha të nxjerra në pah nga
shigjeta e treguar në figurë. Në praktikë, përqëndrime të klorureve më të larta se 25 mg/l
korrespondojnë me përbërjen izotopike të Oksigjen-18 të ujërave lokale të infiltrimit
ndërsa ato më të ulëta i atribuohen ujërave që vijnë nga zona në kuota më të larta dhe për
këtë arsye më larg detit. Kjo sjellje mund të shoqërohet me efektet e “spray-it” detar, efekti
i të cilit zvogëlohet me largimin nga bregu dhe me rritjen e sasisë së infiltrimit të ujit.

Figura 34. Diagrama e përmbajtjes së klorureve kundrejt vlerave të izotopit O-18

Nga vlerësimet e kryera përmes ekzaminimit të përmbajtjeve të Oksigjenit-18 të
vendosura në lidhje me përqëndrimet e klorureve, përcaktohen pikat e ujit që mund të
preken nga fenomeni i hyrjes së ujit të detit në akuifer.
Praktikisht pikat e identifikuara janë P17 dhe të gjitha ato që kanë përqëndrime në
klorure më të larta se 50 mg/l, të cilat sipas përqëndrimeve në rend rritës janë P14, P8,
P10, P15, P22 dhe pikat P6 dhe P9, të cilat nuk tregohen në figurën 35.
Këto pika ujore janë vetëm puse dhe ndodhen në zonat si vijon: në perëndim P6, P9
dhe P15 në zonën bregdetare (deti dhe laguna e Patokut); P14 dhe P22 në zonën e Fushë
Krujës, për të cilat, duke pasur parasysh vendndodhjen, nuk mund të flasim për ndërhyrje
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detare; P8, P10 dhe P17 që i përkasin akuiferit të shfrytëzimit të Fushë Kuqes.

Figura 35. Diagrama e përmbajtjes së klorureve kundrejt Oksigjenit-18, për puset me Cl- >
50mg/l

Në kontrast me Kumanova. etj, (2014), të cilët kanë raportuar se nuk ka ndonjë lidhje
midis O-18 dhe përqëndrimet e klorureve, mund të shihet që pikat e mostrës nr. 6, 8, 9,
10 bien në vijën e përzierjes së ujit të freskët me ujin e detit, duke treguar se ujërat
nëntokësore të këtyre puseve bregdetare janë nën ndikimin e ndërhyrjes së ujit të detit (Fig.
37). Megjithatë, nga mungesa e një monitorimi të vazhdueshëm të përqëndrimit të
klorureve në ujërat nëntokësore bregdetare, një përparim në kohë i detit drejt aquifer është
raportuar nga Cenameri dhe Beqiraj (2016), të cilët krahasuan me përmbajtjen e klorureve
të ujërave nëntokësore në puset nr. 6 dhe 10, matur në vitet 1984, 1999 dhe 2017.
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Uji i detit

Kloruret

Uji i fresket

Figura 36. Diagrama e përmbajtjes së klorureve kundrejt Oksigjenit-18, për puset me Cl- >
100mg/l

7.4. Ecuria e intruzionit të ujit të detit në kohë dhe hapësirë
Akuiferi i Fushë Kuqes është tipik bregdetar. Ujërat nëntokësore të tij drenojnë në
fundin e detit. Lidhja e mirë hidraulike e akuiferit me ujin e kripur të detit kushtëzon
ndërfutjen e këtij të fundit drejt ujërave të ëmbla të akuiferit. Midis mekanizmave që
kontrollojnë këtë intruzion, të njohur nën konceptin e “mass transport” përmenden:
difuzioni kimik, dispersioni, etj.
Intruzioni i ujit të kripur të detit drejt ujërave të ëmbla është një fenomen i njohur që
prek akuiferët pranë bregdetar. Ai është një fenomen natyror që ka të bëjë me ndërveprimin
ujë i kripur – ujë i ëmbël. Intruzioni detar prek fillimisht nivelet me të thella të akuifereve
meqënëse uji i kripur është më i rëndë se ai i ëmbël. Në kushte natyrale kufiri ujë i ëmbël–
ujë i kripur përfaqëson një zonë të dispersionit relativ e cila avancon apo tërhiqet e
kushtëzuar nga baticat-zbaticat, regjimi disa vjeçar i reshjeve, etj. Fenomeni i intruzionit
të ujit të kripur stimulohet veçanërisht për shkak të shfrytëzimit të ujërave nëntokësore nga
akuiferi të cilat ulin presionin e ujërave nëntokësore dhe ndihmojnë afrimin e ujit të detit
drejt akuiferit. Fenomeni bëhet shqetësues sidomos në zonat e akuiferit me ushqim të
kufizuar dhe parametra hidraulike së shtresës të dobët (Shellinza).
Ndryshimi i përbërjes kimike të ujit në horizontalitet dhe vertikalitet shprehet me
rritjen e mineralizimit të përgjithshëm (Mp) të tij nga zona e ushqimit drejt asaj të drenimit
dhe nga sipërfaqja drejt thellësisë.
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Ndryshimi i përbërjes kimike të ujërave nëntokësore në raport me pozicionin e tyre
kundrejt zonës së ushqimit dhe të drenimit ndjek ndryshimet që pësojnë parametrat
hidraulike të shtresës (K, T, q), që do të thotë, ujërat nëntokësore kanë përbërje kimike më
të mirë atje ku shtresa ujëmbajtëse ka parametrat hidraulike më të mirë, pranë zonës se
ushqimit, dhe e kundërta. Rast tipik i rritjes së mineralizimit të ujërave nëntokësore
(>1gr/lit) drejt zonës së drenimit, vijës bregdetare, janë ujërat e kipëzuara të sektorit të
Adriatikut që njihet ndryshe me emrin Shëllinza.
Ky intruzion tipik i ujërave të kripura të detit drejt ujërave të ëmbla të basenit lidhet
edhe me rënien e parametrave hidraulike të shtresës ujëmbajtëse të zhavorreve në këtë
sektor.
Fenomeni i konvergjencës hidrokimike vertikale verifikohet në horizontet e thella
(konvencionalisht mbi 150m) të zhavorreve ujëmbajtës, të vendosur kryesisht pranë vijës
bregdetare. Kjo përhapje hapësinore e tyre është e lidhur me tre faktorë:
-

Trashësia e zhavorreve ujëmbajtëse rritet nga lindja në perëndim dhe përgjithësisht
e kalon thellësinë 150m në afërsi të vijës bregdetare.

-

Vlerat e parametrave hidraulike të shtresës ujëmbajtëse bien drejt zonës së drenimit.

-

Ujërat e kripura të detit tentojnë të pushtojnë fillimisht pjesët më të thella të
akuiferëve bregdetare meqënëse janë më të rënda kanë dendësi më të madhe se
ujërat e ëmbla të basenit.

Kështu, mbi thellësinë 150m, zhavorret aluviale në afërsi të vijës bregdetare kanë
ujëra me mineralizim më të madh se 1 gr/lit. Ky fenomen është verifikuar nga analizat
kimike që u janë bërë mostrave të ujit të puseve që janë kryer pranë vijës bregdetare dhe
që e kanë ndërprerë shtresën e zhavorreve në gjithë trashësinë e tyre.
Në profilet hidrokimike (fig. 38, 38.1, 38.2) tregohet variacioni i përmbajtjes së
klorureve në ujërat nëntokësore nga Perëndimi/Jugperëndim në Lindje/Verilindje të
akuiferit. Variacioni i përmbajtjes së klorureve tregon ecuri të ndryshme nga pjesa veriore
e akuiferit (Fig. 38.1) drejt pjesës qendrore (Fig. 38.2) e më tej jugore (Fig. 38.3), çka është
e lidhur me diferencat në parametrat hidraulike të shtresës ujëmbajtëse. Variacioni i
mësipërm i përmbajtjes së klorureve korelon me variacionin e vlerave të Mp dhe shprehet
me evoluimin e tipit hidrokimik të ujit nga tipi Cl-Na në sektorët Jugperëndimorë pranë
bregdetare (Adriatik-Shellinze) përmes tipit Na-HCO3 deri në tipet Mg-Ca-HCO3 e CaMg-HCO3, në sektorët Verilindorë (Gorre-Fushë Kuqe). Drejtimi i mësipërm
(Jugperëndim-Verilindje) i parametrave hidrokimike të ujërave nëntokësore të akuiferit
percakton orientimin e pykës së ujit të kripur të detit që ndërfutet gradualisht drejt akuiferit.
Ky sens i avancimit të intruzionit detar drejt ujërave të freskët të akuiferit mund të
shpjegohet me interferencën e dy faktoreve:
-Vetitë filtruese jo të mira të zhavorreve të sektorit të Adriatikut së bashku me një
ushqim më të dobët të tyre kanë stimuluar njëfarë avancimi relativ të intruzionit të ujit të
kripur kundrejt sektorëve të Fushë Kuqes.
- Intensifikimi i vazhdueshëm i ritmeve të pompimit për nevoja publike dhe rritja e
numrit të puseve private me vetëderdhje kanë çuar në uljen graduale të presionit të ujërave
nëntokësore në sektorin e Fushë Kuqes, ku është e përqëndruar rrjedhja kryesore e ujërave
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nëntokësore. Rënia e presionit të ujërave nëntokësore në sektorin e Fushë Kuqes ka
ndikuar në avancimin verilindor të pykës së ujit të kripur, pra drejt asaj që mund të
konsiderohet si qendra e pompimeve intensive (Beqiraj, A; Kumanova, Xh, 2007).
Intensifikimi i mëtejshëm i pompimeve në sektorin e Gorre – Fushë Kuqes mund të
nxisë avancimin e mëtejshëm të pykës së ujit të kripur, sidomos në nivelet më të thellë të
akuiferit.
Në figurat 39 dhe 40 tregohet avancimi i ujit të kripur në kohë sipas profilit
hidrogjeologjik Adriatik–Mamurras bazuar në përmbajtjen e klorureve (Beqiraj, A;
Kumanova, Xh, 2007). Brenda një periudhe 15 vjeçare (1984–1999), uji i kripur ka
avancuar nga perëndimi drejt lindjes së akuiferit për distanca të rendit qindra metra. Ritme
të tilla avancimi të ujit të kripur të detit drejt atij të akuiferit tregojne për një rënie të
theksuar të presionit të ujërave nëntokësore në këtë sektor.
Në figurën 41 jepen disa shembuj të variacionit të përmbajtjes së klorureve sipas
puseve të kampionuar në kuadrin e këtij studimi (vitet 2016-2017) dhe rezultateve të viteve
1984 dhe 1999 (Beqiraj & Kumanova, 2007). Nuk vërehet ndonjë ligjësi e variacionit
kohor të përmbajtjes së klorureve që të karakterizojë të gjithë puset e marra në studim.
Për puset P10 dhe P6 vërehet një tendencë rritje e përmbajtjes së klorureve nga viti
1984, përmes vitit 1999 deri në vitet 2016-2017. Ky është një indikacion për një avancim,
ndonëse të ngadalshëm, të ujit të detit drejt akuiferit. Pas vënies në punë të stacionit të ri
të pompimit të Fushë Milotit, nga i cili pompohen rreth 630l/s ujë, puset e të cilit janë
vendosur në zonën e ushqimit të akuiferit nga inflitrimet e ujit të lumit Mat, lind nevoja e
monitorimit periodik të përmbajtjes së klorureve në ujërat nëntokësore të sektorëve pranë
bregdetar të akuiferit të Fushë Kuqes.
Në grafikët e variacionit të përmbajtjes së klorureve sipas stinëve të vitit hidrologjik,
vërehen dy dukuri (Fig. 42, 43):
-

Përmbajtjet e klorureve në ujërat nëntokësore të akuiferit janë më të ulët në Maj, që
është e lidhur mesa duket me periudhën me reshje të shumta gjatë dimrit dhe
pranverës, që rezulton në një ushqim intensiv të akuiferit. Në muajt shtator-tetor ka
një rritje të përmbajtjes së klorureve në masën rreth 10% dhe që përkon me
periudhën me pak reshje të verës dhe vjeshtës së hershme.

-

Ka një korelacion shumë të mirë midis përmbajtjes së klorureve dhe mineralizimit
të përgjithshëm, që tregon se rritja e vlerës së mineralizimit të përgjithshëm i
detyrohet kryesisht rritjes së përmbajtjes së klorureve.
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Figura 37. Variacioni hapësinor i intruzionit të ujit të detit në akuiferin e Fushë Kuqes (profili
verior)

Figura 38.1. Variacioni hapësinor i intruzionit të ujit të detit në akuiferin e Fushë Kuqes (profili
qendror)

Figura

38.2. Variacioni hapësinor i intruzionit të ujit të detit në akuiferin e Fushë Kuqes (profili
jugor)
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Figura 38. Profil hidrogjeologjik i intruzionit të ujit të detit në zonën Adriatik – Mamurras (1984)
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Figura 39. Profil hidrogjeologjik i intruzionit të ujit të detit në zonën Adriatik – Mamurras (1999)
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Figura 40. Variacioni kohor i intruzionit të ujit të detit në akuiferin e Fushë Kuqes
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Figura 41. Variacioni stinor i intruzionit të ujit të detit në akuiferin e Fushë Kuqes
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Figura 42. Variacioni stinor i intruzionit të ujit të detit në akuiferin e Fushë Kuqes
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7.5. Monitorimi i procesit – domosdoshmëri për mënjanimin e kripëzimit
të ujit nëtokësor të akuiferit.
Akuiferi i Fushë Kuqes është ndër më të rendesishmit në Shqipëri si për sasinë e ujit
që shfrytëzohet edhe për cilësinë e tij. Për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të
cilësisë së ujërave nëntokësore të akuiferit për shkak të intruzionit të ujit të kripur të detit,
është e nevojshme të ndiqet në vijimësi ecuria e fenomenit të intruzionit në kohë dhe në
hapësirë. Për më tepër, çdo variacion i këtij fenomeni duhet të lidhet me faktorët që e
shkaktojnë atë, siç janë ndikimi i luhatjeve stinore të reshjeve, ndikimi i batic-zbaticave
dhe sidomos ritmi i pompimeve, etj.
Ndjekja në vijimësi e avancimit të intruzionit të ujit të detit bëhet nëpërmjet
monitorimit të tij. Dy jane tipet kryesore të monitorimit:
-

Monitorimi hidrokimik i intruzionit,

-

Monitorimi elektrik ose elektromagnetik i intruzionit.

Për një monitorim të mirëfilltë hidrokimik të ndikimit të ujit të detit në akuiferët
bregdetar nevojitet të instalohen disa puse monitorimi në të cilët do të maten në mënyrë
periodike disa parametra. Këta parametra, treguesit kryesorë të intruzionit të ujit të kripur,
janë: mineralizimi i përgjithshëm (MP), densiteti (D), natriumi (Na), klori (Cl) dhe raporti
Br/Cl.
Matjet periodike gjeo-elektromagnetike evidentojnë variacionin kohor dhe hapësinor
të kufirit ujë i kripur / ujë i freskët në akuiferët bregdetar.
Kombinimi në kohë i dy metodave të mësipërme jo vetëm që ul kostot përkatëse të
procesit, por dhe lejon fitimin e të dhënave komplekse hidrokimike-gjeofizike që e
kompletojnë kuadrin e monitorimit të intruzionit detar.
Për një administrim të mirë të resurseve ujore të akuiferit në tërësi dhe të intruzionit
të ujit të kripur në veçanti, është e nevojshme që të dhënat e fituara në vazhdimësi nga
monitorimi të përpunohen për të ndërtuar modele të evolucionit të mëtejshëm të intruzionit
në varësi të variacionit të faktorëve që e shkaktojnë atë.
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8. Përfundime dhe Rekomandime
8.1. Përfundime
Në ndërtimin gjeologjik të rajonit të Fushë Kuqes marrin pjesë shkëmbinjtë
karbonatikë të përfaqësuar nga depozitimet e Kretakut të sipërm, shkëmbinjtë molasikë të
përfaqësuar nga depozitimet miocenike të Tortonianit dhe Pliocenike të formacionit
Helmes. Formacionet miocenike përbëjnë në masën më të madhe bazamentin e akuiferit
aluvial të Fushë Kuqes.
Depozitimet aluviale kanë trashësi që varion nga 60-80m në sektorin e GjonëmShëllinzë, deri në 150m në Fushë Milot apo 200m në pjesën perëndimore të shtrirjes së
akuiferit. Këto depozitime konsitojnë më së shumti në shtresa të alternuara dhe të
ndërprera të zhavorrit, rërës, suargjilës, lymeve dhe argjilës.
Nga ana hidrogjeologjike, akuiferi i Fushë Kuqes është pjesë përbërëse e rëndësishme
e pellgut të madh Tiranë-Lezhë dhe, si i tillë, përfaqëson një depresion të mbushur me
depozitime kuaternare, kryesisht zhavorre aluviale. Këto të fundit përfaqësojnë produkte
të transportimit dhe depozitimit të fuqishëm të lumenjve Mat, Ishëm, Droje, që e
përshkojnë tërthorazi depresionin në fjalë.
Akuiferi i Fushë Kuqes përfaqëson basenin hidrogjeologjik më të rëndësishëm në
kuadrin e pellgjeve të ujërave nëntokësore porozë si për sasinë dhe cilësinë e ujërave
nëntokësorë, edhe për faktin që është burim furnizimi për disa qytete, si: Durrësi, Laçi,
Miloti dhe disa zonave rurale përreth tyre.
Filtrimi i ujërave sipërfaqësorë të lumit të Matit në verilindje të akuiferit përbën
burimin kryesor të ushqimit të akuiferit të Fushë Kuqes. Shkarkimi natyral nga sistemi
hidrogjeologjik i akuiferit ndodh në fundin e detit Adriatik.
Në shumicën e puseve luhatja sezonale të nivelit natyral të ujërave nëntokësorë është
përgjithësisht e vogël, midis 0.8 dhe 1.5m. Kjo shpjegohet nga luhatjet e vogla sezonale të
nivelit të lumit të Matit, i cili është burimi kryesor i furnizimit të ujërave nëntokësore te
akuiferit të Fushë Kuqes.
Nga pikëpamja kimike, ujërat nëntokësore shfaqin përbërje komplekse në varësi të
pozicionit të tyre në raport me vijën bregdetare dhe thellësinë e vendosjes nga sipërfaqja e
tokës. Variacioni hidrokimik i ujërave nëntokësore, që shprehet me kalimin nga ujërat e
tipit bikarbonat pranë zonës së ushqimit në ata të tipit klorur pranë zonës së drenimit, është
një rast tipik i konvergjencës hidrokimike horizontale.
Vlerat e parametrave fiziko – kimike tregojnë diferenca në hapësirë, nga njëri sektor
i akuiferit tek tjetri, por edhe në kohë midis periudhave të kampionimit: Shtator 2016,
Mars 2017 dhe Tetor 2018.
Tjetërsimi dhe tretja e karbonateve janë proceset kryesore përgjegjëse për praninë e
kalciumit, magnezit dhe bikarbonateve, ndërsa prania e jonit SO42- në ujërat nëntokësorë
është i lidhur me tretjen e mineraleve sulfate, me prejardhje kryesisht nga evaporitet. Tretja
e kalcitit është procesi gjeokimik dominues i ndjekur nga tretja e dolomitit dhe mineraleve
silikate. Tjetërsimi i silikateve është një nga proceset kryesore gjeokimike që kontrollojnë
kimizmin e ujërave nëntokësore. Jono shkëmbimi është po ashtu një nga proceset e
rëndësishme përgjegjëse për përqëndrimin e joneve në ujërat nëntokësore.
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Përbërja izotopike e O-18 dhe H-2 (D) diferencon midis ujërave nëntokësore të
sektorëve lindorë nga ato perëndimorë si dhe ato jugorë (Adriatik-Shellinza) nga ato
veriorë (Fushë Kuqe – Gurrëz).
Sipas përmbajtja të izotopeve të qëndrueshëm, Oksigjenit-18 dhe Deuteriumit (më
negative, përkatësisht -7 dhe -44, për oksigjenin-18 dhe Deuterium), ka një përputhje midis
ujit të lumit Mat në rrafsh (ura e re, për Lezhë-Shkodër), me ato që gjenden në ujërat
nëntokësore të akuiferit të Fushë Kuqes, çka tregon se burimi kryesor i ushqimit të
akuiferit të Fushë Kuqes është infiltrimi i ujit nga zhavorret e shtratit të lumit Mat.
Përjashtim bëjnë ujërat nëntokësore të puseve më lindorë, siç është rasti i pusit P16
në Fushë Milot, të vendosur mjaft afër lumit, që izotopikisht i përkasin zonës kodrinore në
lindje dhe prandaj nuk lidhen me kontributet nga shtrati i lumit, por me ujërat karstik të
gëlqerorëve të zonës Kruja që ndërtojnë kodrat në lindje të akuiferit.
Tre puset bregdetare P6, P9 dhe P15, dhe më pak puset P8 e P10 që janë më brenda
akuiferit, kanë përbërje izotopike të qëndrueshme, mjaft afër njëri-tjetrit, dhe me tendencë
pak më pozitive sesa ato që gjenden në puset e akuiferit Fushë Kuqes, duke treguar për
ndikim të intruzionit të ujit të detit në ujërat nëntokësore pranë bregdetar.
Linja e Përzierjes me Ujin e Detit (MIXmare) dhe Linja Meteorike Lokale (LML)
praktikisht përputhen dhe kjo është e pritshme pasi përbërja e Detit Mesdhe është termi i
fundit i referencës së proceseve avulluese që lidhen me ciklin e ujit në rajonet që shtrihen
në të.
Në veçanti, për puset e cekët P14 dhe P18, përmbajtjet e izotopeve të qëndrueshëm
janë në përputhje me infiltrimet meteorike lokale në lartësi të ulëta.
Pikat në zonën jugore (P19, P20 dhe P21) dhe të gjitha pikat ujore të zonës lindore
(puset P1, P2, P13 dhe P16), janë të vendosura në intervalin e vlerave të Oksigjenit-18
midis -6.3 dhe -7 dhe Deuteriumit midis -39 dhe -44, duke treguar për një përbërje
izotopike që është pasojë integrale e ujit meteorik dhe litologjisë së akuiferit.
Fakti që përbërjet izotopike nuk janë homogjene edhe në puse relativisht të afërta,
pasqyron një heterogjenitet të përgjithshëm, pak a shumë të pranishëm në gjithë akuiferin
në studim.
Në asnjë mostër, ndër gjysmën e mostrave të marra, nuk janë gjetur përmbajtje
Tritium të krahasueshme me vlerat mesatare vjetore në reshjet, që janë rreth 4-5 UT. Pikat
e ujit të analizuara kanë përmbajtje më të ulët se 3 TU dhe shumica prej tyre kanë tendencë
të jenë pa Tritium. Kjo paraqet një tregues të kohërave të gjata të qarkullimit të ujit në
sistemet ujore të pranishme në zonë.
Të gjitha puset e vendosura në Perëndim (P6, P9 dhe P15) dhe po ashtu, të gjitha puset
e akuiferit të Fushë Kuqes kanë përmbajtje të Oksigjeni-18 më negative se -7, mund të
flasim për kuotat midis 950 dhe 1500 metra.
Tre puset e vendosura në jug të rrjedhjes të lumit Droja, në zonën e Fushë Krujës dhe
në veçanti puset e cekët P14 dhe P18 dhe pusi i thellë P22, për të cilat përmbajtja e
Oksigjenit-18 është rreth -5.6, rezultojnë të ushqyer nga reshjet lokale.
Puset në zonën Jugore (P19 , P20 dhe P21), të gjitha pikat ujore të zonës Lindore
(puset P1, P2, P13 dhe P16, burimi P24 dhe lumi Droja P27) dhe pusi P12 i akuiferit të
Fushë Kuqes, me vlera të Oksigjenit-18 midis -6.3 dhe -7, mund të flasin për kuota
mesatare izotopike të rimbushjes midis 400 dhe 800 metra.
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Duke marrë përmbajtjen 100mg/l të klorureve si vlerë indikatore të intruzionit të ujit
të detit, ujërat nëntokësore të puseve pranë bregdetare P6, P9, P8, P10 dhe P15 (Tabela 4,
5, 6) rezultojnë të jenë të prekura në masë të ndryshme nga intruzioni i ujit të detit.
Ka një korelacion pozitiv të fortë midis vlerave të Mineralizimit të Përgjithshëm (MP)
dhe përmbajtjes së klorureve (Cl-) në ujërat nëntokësore të puseve pranë bregdetare që i
detyrohet intruzionit të ujit të detit në ujërat nëntokësore të akuiferit të Fushë Kuqes.
Ujërat e tipit Na-Cl janë kryesisht pasojë e përzierjes të ujit të freskët të akuiferit me
ujin e kripur të detit, falë fenomenit të intruzionit të këtij të fundit drejt akuiferit (puset P6,
P8, P10, të cilët ndërpresin vetëm shtresën e parë të zhavorreve; pusi P9 që ndërpret të tre
shtresat e zhavorreve), ose mund të përfaqësojnë ujëra të vjetra të mbetura pas shplarjes së
akuiferit me ujëra të ëmbla (puset P14, P22).
Bazuar në formulën e bilancit izotopik për O-18 dhe/ose H-2, është gjetur që fraksioni
i ujit të kripur në ujin e freskët të akuiferit varion nga 0.48% (P8), 0.52% (P10) dhe 0.71%
(P15) deri 2.6% (P6) dhe 4.95% (P9).
Variacioni i përmbajtjes së klorureve tregon ecuri të ndryshme nga pjesa veriore drejt
pjesës qendrore e jugore të akuiferit çka është e lidhur me diferencat në parametrat
hidraulike të shtresës ujëmbajtëse. Variacioni i mësipërm i përmbajtjes së klorureve
korelon me variacionin e vlerave të Mp dhe shprehet me evoluimin e tipit hidrokimik të
ujit nga tipi Cl-Na, në sektorët Jugperëndimorë pranë bregdetare (Adriatik-Shëllinzë)
përmes tipit Na-HCO3 deri në tipet Mg-Ca-HCO3 e Ca-Mg-HCO3, në sektorët Verilindor
(Gorre-Fushë Kuqe).
Nuk vërehet ndonjë ligjësi të variacionit kohor të përmbajtjes së klorureve që të
karakterizojë të gjithë puset e marrë në studim. Për puset P10 dhe P6 vërehet një tendencë
në rritje e përmbajtjes së klorureve nga viti 1984, përmes vitit 1999, deri në vitet 20162017. Ky është një indikacion për një avancim, ndonëse të ngadalshëm, të ujit të detit drejt
akuiferit.
Përmbajtjet e klorureve në ujërat nëntokësore të akuiferit janë më të ulët në Maj, që
është e lidhur mesa duket me periudhën me reshje të shumta gjatë dimrit dhe pranverës,
që rezulton në një ushqim intensiv të akuiferit. Në muajt shtator-tetor ka një rritje të
përmbajtjes së klorureve në masën rreth 10% dhe që përkon me periudhën më pak reshje
të verës dhe vjeshtës së hershme.

8.2. Rekomandime
Kufizimi i përkeqësimit të mëtejshëm të gjendjes kërkon marrjen e masave ndërhyrëse
për ndalimin e avancimit të mëtejshëm të fenomenit të intruzionit detar. Zgjedhja e
metodave të ndërhyrjes mbetet objekt i një studimi më të hollësishëm, konkluzionet e të
cilit do të jenë rrjedhojë e një monitorimi, të paktën në harkun e një viti hidrologjik.
Përfitimi i të dhënave të nevojshme për vendimmarrje do të jenë frut i një monitorimi
të kombinuar hidrokimik-gjeofizik.
Të dhënat e monitorimit do të mund të përdoren për modelimin e fenomenit të
intruzionit, me qëllim parashikimin e ecurisë së tij në varësi të ndryshimit të faktorëve
natyralë apo human që e shkaktojnë atë.
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Në literaturën hidrogjeologjike njihen disa mënyra të ndërhyrjes për eleminimin e
pasojave negative të intruzionit detar në ujin e freskët të akuiferëve bregdetare si:
-

Ulja e ritmeve të pompimeve. Përfaqëson ndërhyrjen më të thjeshtë dhe më të
vlefshme nga ana ekonomike. Ulja e ritmeve të shfrytëzimit lehtëson rrjedhjen e
ujërave nëntokësore drejt detit dhe çon në rikthimin e ekuilibrit natyral edhe pse në
kohë relativisht të gjata. Në pamundësi të uljes së ritmeve të shfrytëzimit mund të
realizohen dy procese: i) mos intensifikimi i mëtejshëm i tyre dhe ii) ndalimi i
kryerjes së shpimeve private pa një studim të mirëfilltë dhe të miratuar
hidrogjeologjik që të marrë në konsideratë ndikimin e mundshëm negativ në akuifer.

-

Spostimi i pikave të pompimit larg bregut të detit. Është një mënyre më pak e
kushtueshme dhe me impakt të drejtpërdrejtë pozitiv në ruajtjen e akuiferit nga
intruzioni detar.

-

Ushqim artificial i drejtpërdrejtë. Ka të bëjë me hapjen e një numri të caktuar pusesh
për injektimin e ujit të freskët në akuifer. Futja e ujit të freskët në akuifer pritet të
spostojë mbrapa kufirin ujë i kripur/ujë i ëmbël. Edhe pse një metodë e
kushtueshme, ka rezultuar e sukseshme në rikuperimin e sektorëve të akuiferëve
okupuar nga intruzioni i ujit të kripur të detit.

-

Bariera dinamike (me futjen e ujit në shtresën ujëmbajtëse). Është një rast i veçantë
i ushqimit artificial. Kjo njihet ndryshe si metoda e digës likuide dhe konsiston në
krijimin e një kreshte në sipërfaqen piezometrike, për shkak të rritjes së presionit të
ujit nëntokësor nga injektimi i ujit nga sipërfaqja.

-

Bariera dinamike (me pompim të ujit nga shtresa ujëmbajtëse). Në këtë rast tentohet
të krijohet një kon depresioni që ndërpret ujin e kripur, pra ul presionin e tij dhe ruan
në këtë mënyrë zonat e brendshme të akuiferit nga intruzioni detar.

-

Bariera statike. Konsiston në krijimin e një perde të papërshkueshme prej bentoniti,
asfalti, etj, midis vijës bregdetare dhe zonës së shfrytëzimit të ujërave nëntokësore.

-

Bariera pneumatike. Përdoret në akuiferët artezian dhe konsiston në krijimin e një
bariere gazore paralel me vijën bregdetare.

Zgjedhja e njërës apo disa nga metodat e mësipërme për kufizimin apo ndalimin e
intruzionit detar drejt akuiferit kërkon një studim të thelluar dhe simulim të njëkohshëm të
faktorëve hidrogjeologjike, teknike, ekonomike e sociale. Pavarësisht nga metoda që mund
të përdoret, ndërhyrja në akuiferin e Fushë Kuqes për një administrim të mirë të resurseve
ujore që ai ofron, nuk është një çështje teorike për t’u studiuar, por një problem praktik me
impakt të drejtpërdrejtë në ekonomi dhe shoqëri.
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