
Inventar specifik për larminë gjeologjike dhe 
trashëgiminë gjeologjike të shpellës  

Bukuroshja

(Gjonovicë - Maqedonia Veriore)



Analiza dhe katalogimi me radiografi difraktometrike dhe raporti 
përfundimtar me rrezet X

Shpella Bukuroshja ndodhet në Malin e Bukovikut, pikërisht mbi rrugën e vjetër Gostivar-
Kërçovë, afër fshatit Gjonovica e Epërme. Ajo formon përgjatë një linje faji që shtrihet në veri 
drejt jugut. Kjo vijë faji shkon në sipërfaqen e malit. Shpella është pothuajse e mbuluar tërësisht 
nga një lumë nëntokësor, një kanal i përhershëm ujor nëntokësor. Uji gjatë mijëvjeçarëve ka 
gdhendur rrugën e tij në shkëmbinj dhe gjatë punës së tij ka krijuar një vepër të mrekullueshme 
të artit: Bukuroshen dhe gjithë ky shkëlqim është ndoshta për shkak të shkëmbinjtë që 
formojnë shpellën. Gjatë gërmimit të shpellës uji ka krijuar disa kolona, galeri, pellgje dhe një 
ujëvarë nëntokësore 5 deri në 6 metra të lartë. Një tempull guri gëlqeror ku stalaktitet 
monumentale dhe stalagmitet ndriçojnë me dritën e tyre dhe vendet ku gurët gëlqerorë janë 
plasaritur, konkretet e vogla tregojnë gjithë shkëlqimin dhe transparencën e tyre.

Në verën e vitit 2018, llojet e ndryshme të shkëmbinjve u provuan brenda shpellës në mënyrë që 

për të krijuar një inventar specifik për diversitetin gjeologjik dhe trashëgiminë gjeologjike 
(katalog)

Mostrat e mbledhura në shpellën Bukruoshja, me qëllim të përcaktimit të 

mineraleve që përbmbajnë shkëmbinjtë dhe rrjedhimisht prejardhjes së tyre 

gjeologjike, u kryen me një difraktometër PW1830 të pluhurit Philips me 

gjeneratorin PW3710 dhe antikatodë bakri, instaluar në Laboratorin e Diffraction X-

rrezeve të Universitetit të Urbinos. Kushtet e funksionimit ishin 35 kV të tensionit dhe 30 

mA të rrymës. Kohët e përvetësimit të përdorur ishin 0.02 ° 2Θ dhe 1 sek e hapit skan. 

Intervali i grumbullimit ishte 2-65 ° 2Θ.



UC#R1 

ALABASTER: e butë, e lehtë, gur gëlqeror sedimentar me shkëmb gipsi. Shumëllojshmëri 
e  

gipsit. CaSO4 2H2O

UC#R2 

KALCITET: minerali karbonat, është polimorf më i qëndrueshëm i karbonatit të 
kalciumit CaCO3 



UC#R3 

KALCITE: minerali karbonat

UC#R4 

RRESHPE: copë e imët granulare metamorfike e shkëmbit. Përfaqëson 

elemente të tillë si muskovite, hematite and filosilikate. Copa bazë (guri më i vjetër 

në vend).



UC#R5 

RRESHPE: fragmente të mëdhaja metamorfike shkëmbore dhe shkëlqim të rrafshtë.

Përfaqëson elemente të tillë si muskovite and filosilikate. Copa bazë (shkëmb më 

pak i pjekur se UC#R4).

UC#R6 

SHKËMB VULKANIK: fragment i shkëmbit vullkanik, acid efuziv (tipi i porfirit). Lavë

ose rhyolitic imbrite, e pasur me kuarc. Patina e zezë e mineraleve të errëta 

përmbajnë piroluzit, oksid mangani (hekur dhe limonite).



Analiza e kryer tregon se shpella u formua në periudha të ndryshme gjeologjike.

Janë identifikuar shkëmbinj metamorfikë shumë të lashtë të bodrumit dhe 

shkëmbinjve vullkanikë, si dhe gur gëlqeror, kalcite dhe alabastër. Janë gjetur 

gjithashtu minerale të ndryshme si gips, karbonat kalciumi, hekuri, limoniti, 

hematitë muskovitë, filozofikate, kuarci dhe dolomiti. Diversiteti gjeologjik i 

pranishëm në shpellën Bukuroshja e bën vendin me rëndësi të jashtëzakonshme për 

të kuptuar evolucionin gjeologjik të kësaj zone. Do të ishte shumë e rëndësishme 

ruajtja e shpellës (trashëgimia gjeologjike) për ta transformuar atë në një laborator 

gjeologjik gjithashtu për të ruajtur pasurinë më të vlefshme që përmban: ujin e 

pijshëm.
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