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• Gjëndja in-situ para fillimit të ndërhyrjeve 

Duke marrë në konsideratë kontekstin ambiental në të cilin ndodhet monumenti ambienti XXIV 

gjëndej i mbuluar nga një shtresë vegjetacioni (bimë të ulta), si dhe nga shtresë e përzierë 

myshqesh, algash dhe likenesh, e cila kishte formuar një krostë koherente biologjike. 

 

 

 

Fig.1.2. Ambienti XXIV para fillimit të punës & liken xhelatinoz pjesë të krostës biologjike 

 

 

• Zbulimi dhe pastrimi 

Pasi u eliminua vegjetacioni si brenda ambientit ashtu edhe në strukturat murale që rrethojnë 

atë, si dhe krosta biologjike në mënyrë mekanike, u kalua në spostimin e shtresave të rërës dhe 

rrjetës. Gjatë fushatës së monitorimit të vitit 2007, sipas raportit, mozaikët e Trikonkes, duke 

përfshirë dhe mozaikët në fjalë u hapën dhe krahas dokumentimit të gjëndjes së tyre ,u 

pastruan me furca në të thatë dhe u rimbuluan me një shtrese rëre 25 cm,rrjete plastike dhe 

një tjetër shtresë 10 cm po rërë. Shtresa e parë e rërës ishte hedhur direkt mbi sipërfaqen e 

mozaikut, një mbulim jo i përshtatshëm dhe i gabuar ky, i cili nuk kishte marrë parasysh 

kontekstin ambiental në të cilin ndodhen mozaikët, por sidomos faktin se gjatë pjesës më të 

madhe të vitit ata ndodhen nën nivelin e ujit. Në këtë mënyrë operacioni i pastrimit rezultoi 

kompleks dhe i vështirë, duke ndryshuar, shtyrë dhe vonuar relativisht fazat e tjera të 

ndërhyrjeve. 
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Pas zbulimit filloi pastrimi i sipërfaqes duke përdorur furça dhe mistri sepse rëra mbi mozaik në 

prezencë të ujit ishte kthyer tashmë në baltë e cila për më tepër kishtë mbushur lakunat dhe në 

sajë të vetisë infiltruese të ujit kishtë depërtuar për më tepër edhe nën nivelin e teserave duke 

bërë shkëputjen e tyre nga suporti i llaçit. Ndërhyrja pastruese u realizua metër për metër në të 

gjithë sipërfaqen. 

 

 

 

Fig.3.4. Momente gjatë pastrimit të rërës të hedhur direkt mbi sipërfaqen e mozaikut 

 

• Gjëndja e konstatuar 

Menjëherë pas pastrimit të rërës u evidentua një gjëndje jo e mirë e dyshemesë. Problematika 

dhe dëmtimet prezente ishin të shumta, komplekse dhe me një shtrirje në pothuajse të gjithë 

sipërfaqen e mozaikut. Ndër më komplekset ishin ato të natyrës fiziko-statike. Ndër to 

përmendim: 

� Rrëzimet 

Jane rezultat i aktivitetit njerezor gjate mesjetes e me vone por edhe i shkeputjes,humbjes se 

vazhdimesise dhe i shperberjes se nenshtresave te ndryshme. Kjo patologji është mjaft 

prezente në të gjithë mozaikun. 

� Ondolime, deformime strukturale dhe shkëputje të nënshtresave nga njëra-tjetra 

Mozaiku ka pësuar ondolime, deformime strukturale të theksuara e dekohezion të 

nënshtresave si pasojë e ndërhyrjeve antropike, aktivitetit të kafshëve, lëvizjeve sizmike, 

pranisë së ujit të kripur etj. 
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� Lakunat 

Lakunat e pjesshme manifestohen me shkeputje te teserave nga shtrati i tyre si pasoje e 

depertimit te rrenjeve te bimeve por sidomos te ujit. Lakunat totale manifestohen me 

shkeputje, mos vazhdimesi dhe humbje te konsiderueshme te siperfaqes se tapetit por edhe te 

nje ose me shume nënshtresave. Kjo patologji u konstatua gjithashtu e pranishme pothuajse në 

të gjithë sipërfaqen e mozaikut. 

� Ndërhyrjet antropike 

Lidhen me aktivitetin njerëzor në periudhën mesjetare si pasojë e ndryshimit të funksionit të 

ndërtesës dhe konsistojnë në gropa të madhësive të ndryshme. 

� Depozitime llaçi 

Prania në disa pjesë të sipërfaqes së mozaikut e një shtresë të hollë llaçi gëlqeror, i cili mbush 

lakunat dhe në disa raste depërton edhe nën teserat. 

 

 

 

Fig.5. Pamje e përgjithshme e mozaikut dhe dëmtimet e shumta 
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• Ndërhyrjet Konservuese  

Në fazën e parë të projektit këto ndërhyrje u përqëndruan kryesisht në pjesën veriore të 

mozaikut (Faza II, Antikiteti Vonë). Këto ndërhyrje synuan stabilizimin e vetive fiziko-statike të 

kësaj pjese e cila siç edhe theksuam paraqiste dëmtime e problematika të konsiderueshme. 

a. Trajtimi i lakunave 

Siç u theksua dhe më sipër, në momentin e pastrimit lakunat ishin të mbushura më rërë, e cila 

në prezencë të ujit ishtë kthyer në baltë, duke vështirësuar punën në shumë aspekte, por 

sidomos në aspektin kohor. Fillimisht u proçedua me pastrimin me durim dhe kujdes të 

lakunave të shumta një e nga një në të dy mozaikët, proçes i cili u përsërit në vazhdimësi gjatë 

gjithë proçesit të trajtimit të tyre. Për trajtimin e lakunave të thella u përgatitën dhe u përdorën 

dy lloje llaçi. Pas pastrimit, dhe larjes, të lakunave të thella,  pjesa e poshtme u mbush me  gurë. 

Mbi ta u aplikua një shtresë llaçi i trashë në raportin 1:3
1
, duke imituar në këtë mënyrë 

nënshtresat origjinale të dyshmesë. 

Një problem shqetësues për sa i përket llaçit konsistoi në lagështinë e ngjitjes, kapilaritetin, e 

cila rezultoi si një pengesë serioze në ngurtësimin e tij. Mbas ngurtësimit, shtresa e sipërme e 

mbushjes së lakunave u realizua nga llaç fin i realizuar me inerte të granulometrisë së imët. 

Edhe në këtë rast raporti i duhur në bazë të kampionaturave paraprake u përdor 1:3
2
. Shtresa e 

sipërme u punua dhe u la pothuajse 1-2 mm nën nivelin e teserave, me qëllim leximin më të 

mirë të formave, si dhe përmirësimin rifitimin e aspektit estetik të veprës. Gjithashtu llaçit ju 

dha edhe raporti i duhur kormatik. Midis dy shtresave të llaçit kryesisht në lakunat e gjëra u 

vendos një shtresë rrjete plastike me fibra qelqi, në trajtën e një “armature”, me qëllim rritjen e 

kohezionit të shtresave por dhe për konsolidimin struktural të tyre. 

 

 

 

 

                                                           
1
 2 masa rërë, 1 masë fragmente tjegullash të granulometrisë mesatare, 1 masë gëlqere, sasi e vogël pozzolana  

2
 1 masë rërë, 1 masë pluhur tulle, 1 masë pluhur mermeri, 1 masë gëlqere, sasi e rekomandueshme pozzolana + 

rezinë akrilike në tretësirë ujore Acr.33. 
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Fig.6,7,8,9,10,11.Imazhe nga trajtimi i lakunave totale, rrjeta me fibra qelqi dhe pamja përfundimtare e 

tyre 



 

• Bordurimet 

Duke marrë parasysh gjëndjen jo të mirë të konservimit në të cilën u gjet

domosdoshme stablizimi i qëndrueshmërisë statike të mozaikëve dhe mbajtja e teserave 

brenda kontekstit të tyre. Për këtë arsye u relizuan një seri bordurimesh duke përdorur llaç të 

përshtatshëm si në raportin lidhës

 

• Teste pastrimi sipërfaq

Gjatë fazës së parë të projektit

eliminimin e kripëzimeve të 

mozaikut si pasojë e logjikshme qëndrimit të

(lagështi e ngjitjes), u evidentuan edhe kripëzime (deri dhe kristale kripërash), fenomen i 

logjikshëm ky për arsye se uji avullon më ngadalë nga shtresat e poshtme të përgatitjes drejt 

sipërfaqes. (Fig.12). Ky fenomen në

të poshtme. Këto teste u realizuan 

preparatin në kohë kontakti t

depozitimeve të kriprave të ndryshme, por edhe t

 

 

 

                                                          
3
 Amberlite 4400 OH, anionike e fortw; stiren DVB koopolimer (100%).

Duke marrë parasysh gjëndjen jo të mirë të konservimit në të cilën u gjet

qëndrueshmërisë statike të mozaikëve dhe mbajtja e teserave 

brenda kontekstit të tyre. Për këtë arsye u relizuan një seri bordurimesh duke përdorur llaç të 

përshtatshëm si në raportin lidhës-inerte, ashtu dhe në aspektin kromatik.

rfaqësor 

projektit u realizuan gjithashtu disa teste pastrimi sip

 shumta. Në momentin e pastrimit dhe tharjes së sipërfaqes së 

mozaikut si pasojë e logjikshme qëndrimit të tij nën nivelin e ujit të kripur dhe kapilaritetit 

(lagështi e ngjitjes), u evidentuan edhe kripëzime (deri dhe kristale kripërash), fenomen i 

logjikshëm ky për arsye se uji avullon më ngadalë nga shtresat e poshtme të përgatitjes drejt 

Ky fenomen në shumë raste ka çuar në deformime strukturale të shtresave 

to teste u realizuan duke përdorur kryesisht rezina me shk

kontakti të ndryshme, me qëllim arritjen e një pastrimi relativisht t

ndryshme, por edhe të depozitimeve të natyrave t

Fig.12 

                   

Amberlite 4400 OH, anionike e fortw; stiren DVB koopolimer (100%). 
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Duke marrë parasysh gjëndjen jo të mirë të konservimit në të cilën u gjet mozaiku, ishte e 

qëndrueshmërisë statike të mozaikëve dhe mbajtja e teserave 

brenda kontekstit të tyre. Për këtë arsye u relizuan një seri bordurimesh duke përdorur llaç të 

inerte, ashtu dhe në aspektin kromatik. 

u realizuan gjithashtu disa teste pastrimi sipërfaqësor me qëllim 

Në momentin e pastrimit dhe tharjes së sipërfaqes së 

nën nivelin e ujit të kripur dhe kapilaritetit 

(lagështi e ngjitjes), u evidentuan edhe kripëzime (deri dhe kristale kripërash), fenomen i 

logjikshëm ky për arsye se uji avullon më ngadalë nga shtresat e poshtme të përgatitjes drejt 

në deformime strukturale të shtresave 

rdorur kryesisht rezina me shkëmbim jonik
3
, duke 

pastrimi relativisht të mirë të 

natyrave të tjera. 
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Fig.13. Moment gjatë aplikimit të rezinës me shkëmbim jonik 

 

Stratigrafia e mozaikut (Faza II) 

Në një nga lakunat totale në pjesën lindore të dyshemesë, u arrit të lexohej edhe stratigrafia e 

ndërtimit të mozaikut në fazën II (antikiteti vonë). Duke u bazuar kryesisht në raportin mbi 

gjëndjen dhe rekomandimet e dhjetorit 2007, mbi mozaikët e Trikonk Domus, dhe analizat e 

llaçit të publikuara po në të, ku përfshihen dhe mozaiku në trajtim i ambientit XXIV, por edhe 

mbi konstatimet tona, u evidentuan nënshtresat e mëposhtme: 

• Statument: shtresë e varfër e përbërë nga dhe i ngjeshur (i cili dominon) dhe fragmente 

tjegullash dhe gurësh 

• Rudus: shtresë e varfër gëlqereje 

• Nukleus: përbërë nga fragmente gurësh të thyer, rërë dhe gëlqere. Kjo e fundit është e 

një cilësie të dobët çka përbën një faktor plus në paqëndrueshmërinë e këtij niveli. Një 

pjesë e konsiderueshme e kësaj shtrese ka humbur edhe si pasojë e cilësisë dhe 

adezionit të dobët me rudusin. Këtu një rol negativ në shpërbërje ka luajtur edhe 

kontakti për një kohë të gjatë me ujin e kripur. 

• Pasta: përbërë nga gëlqere 

• Teserat 
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Fig.14. Skica e stratigrafisë, Faza II 

 

 

 

 Fig.15. Stratigrafia e mozaikut, Faza II 

 


