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fshatrave të rrafshit të Pollogut” 
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Ky projekt ka për qëllim të bëjë analiza të ujit të pijshëm të Tetovës dhe fshatrave përrreth këtij qyteti 

me qëllim që të arrihen raporte konkrete për kualitetin e ujit që pinë qytetarët. Për të arritur këtë qëllim 

do të formohet një grup ekspertësh të cilët do të bëjnë analiza në teren dhe më pas do të përgatisin 

raport për punën e tyre dhe rezultatet e arritura.  Instituti i Ambientit Jetësor dhe Shëndetit me anë të 

këtij projekti do te rritë opusin e kërkimeve shkencore dhe praktike dhe do të ketë një analizë të qartë 

për gjendjen e ujit në rajon. Kjo do të ndihmojë këtë institucion që në të ardhmen të ndërmer aktivitete 

konkrete për çështjen e ambientit dhe shëndetit të qytetarëve, ku rol të rëndësishëm luan uji.  

Qëllimi i projektit: është që nëpërmjet analizave krahasuese të ujit të rrjetit të Tetovës, fshatrave të 

malësisë dhe fshatrave të rafshit të Pollogut të kemi një pasqyrë jovetëm të shkallës së kualitetit të ujit 

të pijshëm që shfrytëzohet nga banorët, por edhe si ndikon kjo cilësi e ujit të pijshëm në rend të parë te 

shëndeti i banorëve si dhe në shëndetin e kafshëve që kultivohen në këtë rajon. Nga rezultatet që do t’i 

marrim mund të nxiren konkluzione shkencore për atë se:  

- cila është cilësia e ujit të pijshëm në këtë rajon, 

- cilët faktorë ndikojnë në cilësinë e ujit të pijshëm, 

- cila është gjendja mikrobiologjike e ujit të pijshëm dhe cilat pasoja mund të vijnë nga uji i ndotur 

mikrobiologjikisht dhe së fundit 

- si ndikon cilësia e ujit të pijshëm të këtij rajoni në shëndetin e njeriut dhe të kafshëve. 

- (rezervë) si ndikon cilësia e ujit të pijshëm të këtij rajoni në sëmundjet e dhëmbëve te banorët e këtij 

rajoni. 

- si mund të evitohen pasojat në shëndetin e banorëve nga cilësia e dobët ujit të pijshëm 

-etj. 


