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REZYMEJA 

 

Uji është një burim natyror i cili është shumë i nevojshëm për zhvillimin e jetës. Ndotja 

e trupave ujorë po rritet çdo ditë e më shumë për shkak të rritjes së shpejtë të numrit të 

popullsisë, industrializimit, urbanizimit, rritjes së standardeve të jetesës dhe një game të gjerë 

të aktiviteteve njerëzore. Veprimtaritë e njeriut në brigjet e lumenjve, liqeneve dhe në zonën e 

tyre ujëmbledhëse mund të ndikojë në cilësinë e ujërave dhe në biodiversitetin e ekosistemit 

ujorë, duke ndikuar në kontaminimin e ujit nga substancat e tretura, ato që qëndrojnë pezull, 

metalet e rënda dhe mikroorganizmat e ndryshëm.  Përkundër përpjekjeve të ndryshme për të 

përmirësuar cilësinë e ujërave, sëmundjet që transmetohen nga uji janë akoma shqetësimi 

kryesor i shëndetit publik, si në vendet në zhvillim ashtu edhe në vendet e zhvilluara. Për të 

adresuar çështjen e rrezikut nga ndotja e ujërave që përcillet me transmetimin e  sëmundjeve të 

ndryshme është shumë e rëndësishme të kuptohet niveli i rrezikut si dhe masat që duhet të 

ndërmerren për menaxhimin e duhur të ujërave sipërfaqësore që si destinim kanë furnizimin 

me ujë të pijshëm. 

Duke u bazuar në shumë hulumtime që janë bërë në këtë fushë, mund të vërehet se një 

nga sfidat kryesore të shekullit 21 vazhdon të mbetet cilësia e ujit të pijshëm. Standardi i 

cilësisë së ujit të pijshëm përmirësohet duke rritur llojin dhe numrin e parametrave që duhet të 

respektohen në mënyrë që uji të jetë i sigurt për shfrytëzim apo konsum nga të gjithë. 

Monitorimi i parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë të ujërave sipërfaqësore që 

përdoren për furnizim me ujë të pijshëm duhet të jetë normë që duhet të përmbushet nga të 

gjitha shtetet e botës. Prandaj, vlerësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore dhe krahasimi i 

këtyre vlerave me normat përkatëse, përbën një nga kërkesat themelore të legjislacionit vendor 

dhe atij evropian, me qëllim të arritjes së standardeve të cilësisë së ujërave. Aktualisht, 

metodat biomonitoruese vlerësohet të jenë ndër më të parapëlqyerat për vlerësimin e cilësisë 

së ujërave sipërfaqësore të mjediseve të ndryshme. Për dallim nga vlerësimet e çastit të kryera 

me metodat tradicionale fiziko-kimike, metodat biometrike na ofrojnë një informacion mbi 

gjendjen e mjedisit të shtrirë në kohë të caktuar. 

Për shkak të mungesës së impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura, të gjithë lumenjtë 

dhe liqenet e Kosovës janë të ekspozuar ndaj niveleve të larta të ndotjes nga ujërat e zeza 

urbane, si dhe nga ndotja industriale. Për sa i përket parametrave fiziko-kimikë të analizuar në 
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Liqenin e Badovcit dhe atë të Batllavës, ka pasur hulumtime të mëhershme që janë kryer nga 

autorë të ndryshëm, mirëpo për sa i përket disa nga parametrat mikrobiologjikë dhe diversitetit 

të algave diatome, nuk kemi gjetur të ketë pasur ndonjë studim të mirëfilltë periodik në këto 

dy liqene. Duke pasur parasysh rëndësinë që kanë studimet e vazhdueshme të ekosistemeve 

ujore natyrore, qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i cilësisë së ujit në mënyrë paralele në 

Liqenin e Badovcit dhe Liqenin e Batllavës, liqene nga të cilat furnizohet me ujë të pijshëm 

Regjioni i Prishtinës, duke u bazuar në parametrat fiziko-kimikë, mikrobiologjikë dhe  

rezultatet e indekseve diatomikë, me qëllim marrjen e masave parandaluese dhe përmirësimin 

e cilësisë së ujit të pijshëm. Gërshetimi i këtyre parametrave identifikues të gjendjes së 

ekosistemit të Liqenit të Badovcit dhe atij të Batllavës, është dhënë nëpërmjet treguesve 

statistikorë dhe paraqitjes grafike.  

Përmes këtij hulumtimi, ne kemi bërë monitorimin mujor të cilësisë së ujit në Liqenin e 

Badovcit dhe atë të Batllavës, duke përdorur tregues mikrobiologjikë, fiziko-kimikë dhe 

algave diatome, në mënyrë që të ofrojmë të dhëna të besueshme për cilësinë e ujit në këto dy 

liqene. Monitorimi periodik është realizuar midis dhjetorit 2020 deri në dhjetor 2021. Për 

realizimin e këtij hulumtimi fillimisht janë përcaktuar apo zgjedhur tri zona të marrjes së 

mostrave: në hyrje, në qendër dhe në zonën e ujëmbledhësit, si dhe dy nivele: sipërfaqe dhe 30 

cm thellësi. Në kuadër të parametrave fiziko-kimikë të analizuar ishin: Oksigjeni i tretur, 

ngopja e oksigjenit, temperatura e ujit, vlera e pH, përçueshmëria elektrike, lëndët e ngurta të 

tretura totale, lëndët e ngurta totale të pezulluara, turbullira, kërkesa kimike për oksigjen, 

kërkesa biokimike për oksigjen, totali i nitrateve, karboni organik, fortësia totale, fortësia 

totale e kalciumit dhe magnezit, kloruridet, fluoridet, M - Alkalinitet, bikarbonatet dhe metalet 

e rënda si: Fe, Pb, Mn, Cu dhe Cd. Ndërsa sa i përket parametrave mikrobiologjikë që janë 

analizuar ishin: koliformet totale, koliformet fekale, enterokoket intestinale, bakteret aerobe 

mezofile dhe aktinomicetet. Po ashtu, gjatë këtij hulumtimi janë identifikuar edhe diversiteti i 

algave diatome në liqenin e Badovcit dhe atë të Batllavës dhe janë përcaktuar rezultatet e 

Indekseve diatomikë përmes softuerit OMNIDA. Nivelet më të larta të  parametrave fiziko-

kimikë dhe mikrobiologjikë janë gjetur në muajt me prurje të mëdha të ujit, ku është vërejtur 

tejkalim të disa nga parametrat e analizuar në muajt e studimit (janar dhe shkurt). Kryesisht 

vlerat më të larta janë regjistruar në lokalitetin L1 ( hyrja e liqeneve). Kjo për shkak të 

reshjeve të rrëmbyeshme që kanë sjellë shtimin e prurjeve nga lumenjtë që furnizojnë me ujë 
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këto dy liqene. Indekset diatomikë që janë marrë parasysh për përcaktimin e statusit trofik dhe 

ekologjik me mbi 70% të specieve ishin:  IDG (100%), IBD (81.3%), IPS (93.3%), TDI (84.0 

%), EPID (72.0 %). Rezultatet e këtyre indekseve, ujin e Liqenit të Badovcit e klasifikuan me 

status trofikë oligo-mezotrofikë që i përket klasës së II deri në III të statusit ekologjik. Ndërsa 

sipas rezultatit te indekseve IPS, IBD, IDG, EPID, Descy, Rott Si, SHE dhe Hurl, cilësia e ujit 

në Liqenin e Batllavës është e mirë (II) me një status trofikë oligo-mezotrofikë. Ndërsa 

rezultatet e indekseve IBD, EPID, CEE, IDAP, WAT dhe PDI, tregojnë një cilësi të moderuar 

të ujit me një status mezotrofikë (III). 

Rekomandohet që gjatë sezonit të reshjeve, kur rritet niveli i prurjeve të ujit të ndotur, të 

shtohen aktivitetet e monitorimit, planifikimit dhe menaxhimit të ujërave të këtij liqeni, i cili 

përdoret për furnizim me ujë të pijshëm, për nevoja shtëpiake dhe të pastrimit dhe për 

aktivitetet rekreative të peshkimit. 

 

Fjalë kyçe: Liqeni i Batllavës, Liqeni i Badovcit, fiziko-kimik, mikrobiologjik, metale të 

rënda, alga diatomike 
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RESUME 

 

Water is a natural resource which is very necessary for the development of life. Pollution 

of water bodies is increasing day by day due to rapid increase in population, industrialization, 

urbanization, rising of living standards and a wide range of human activities. Human activities 

on the banks of rivers, lakes and in their catchment area can affect in the quality of water and 

the biodiversity of the aquatic ecosystem, affecting the contamination of water by dissolved 

substances, suspended substances, heavy metals and various microorganisms. Despite various 

efforts to improve water quality, diseases transmissible by water, are still a major public health 

concern in both, developing and developed countries. In order to address the issue of the risk 

of water pollution, which is accompanied by the transmission of various diseases, it is very 

important to understand the level of risk as well as the measures that must be taken for the 

proper management of surface water that are destined to supply drinking water. 

Based on many researches that have been done in this field, it can be noted that one of 

the main challenges of the 21st century continues to remain the quality of drinking water. The 

drinking water quality standard is improved by increasing the type and number of parameters 

that must be respected in order to have safe water for use or consumption by everyone. 

Monitoring of the physico-chemical and microbiological parameters of surface water used for 

drinking water supply, should be a norm that must be fulfilled by all countries of the world. 

Therefore, the assessment of the quality of surface water and the comparison of these values 

with the relevant norms, is one of the basic requirements of the local and European legislation, 

in order to achieve water quality standards. Currently, bio monitoring methods are considered 

to be among the most preferred for the assessment of surface water quality in various 

environments. Unlike to the instant assessments carried out with traditional physico-chemical 

methods, biometric methods provides us with information on the situation of the environment 

in a certain time. 

Due to the lack of wastewater treatment plants, all rivers and lakes of Kosovo are 

exposed to high levels of pollution from urban sewage, as well as from industrial pollution. 

Regarding the physico-chemical parameters analyzed in Lake Badovci and Lake Batllava, 

there have been previous researches that have been carried out by different authors, but 
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regarding some of the microbiological parameters and the diversity of diatom algae, we have 

not found to have had any real periodical studies in these two lakes. 

Considering the importance of ongoing studies of natural water ecosystems, the purpose of 

this study was to evaluate the water quality in parallel in Badovci Lake and Batllava Lake, 

lakes from which the Prishtina Region is supplied with drinking water, based on the physico-

chemical, microbiological parameters and the results of the diatom indices, with the aim of 

taking preventive measures and improving the quality of drinking water. The interweaving of 

these identifying parameters of the situation of the ecosystem of Lake Badovci and that of 

Batllava is given through statistical indicators and graphic presentation.  

Through this research, we have done monthly water quality monitoring in Lake Badovci 

and Lake Batllava, using microbiological, physico-chemical and diatom indicators, in order to 

provide reliable data on water quality in these two lakes. The periodic monitoring was realised 

between December 2020 and December 2021. To realise this research, there were initially 

determined or selected three sampling areas: at the entrance, in the center and in the catchment 

area, as well as two levels: surface and 30 cm depth. Within the physico-chemical parameters 

analyzed there were: dissolved oxygen, oxygen saturation, water temperature, pH value, 

electrical conductivity, total dissolved solids, total suspended solids, turbidity, chemical 

oxygen demand , biochemical oxygen demand, total nitrates, organic carbon, total hardness, 

total calcium and magnesium hardness, chlorides, fluorides, M - Alkalinity, bicarbonates and 

heavy metals such as: Fe, Pb, Mn, Cu and Cd. As for the microbiological parameters that were 

analyzed there were: total coliforms, fecal coliforms, intestinal enterococci, aerobic 

mesophilic bacteria and actinomycetes. Also, during this research, the diversity of diatom 

algae was identified in Badovci and Batllava lakes, and the results of diatom indices were 

determined through the OMNIDA software. The highest levels of physico-chemical and 

microbiological parameters were found in the months with large water flows, where some of 

the analyzed parameters were exceeded in the months of study (January and February). Mainly 

the highest values were recorded in the locality L1 (the entrance of the lakes). This is due to 

the heavy rains that have brought an increase in flows from the rivers that supply these two 

lakes with water. 
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The diatom indices that were taken into account for determining the trophic and ecological 

status with over 70% of the species were: IDG (100%), IBD (81.3%), IPS (93.3%), TDI 

(84.0%), EPID (72.0%) . The results of these indices classified the water of Lake Badovci 

with an oligo-mesotrophic trophic status that belongs to class II to III of the ecological status. 

While according to the results of the IPS, IBD, IDG, EPID, Descy, Rott Si, SHE and Hurl 

indices, the water quality in Batllava Lake is good (II) with an oligo-mesotrophic trophic 

status. While the results of the IBD, EPID, CEE, IDAP, WAT and PDI indices show a 

moderate water quality with a mesotrophic status (III). 

It is recommended that during the rainy season, when there is an increase in the level of 

polluted water flows, there should be additional activities in monitoring, planning and water 

management of this lake, which is used for drinking water supply, for domestic and cleaning 

needs and for recreational fishing activities. 

 

Keywords: Batllava Lake, Badovci Lake, physico-chemical, microbiological, heavy metals, 

diatom algae 

  


