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Shpella Bukuroshja (koordinatat 41.702, 20.918), ndodhet në jug-perëndim të 
Gjonovicës, një fshat në komunën e Gostivarit, është gjetur gjatë verës 2017.

Përshkrim i përgjithshëm

Shpella Bukuroshja ndodhet brenda një pylli të madh me ahë dhe ka një hyrje të 
madhe horizontale, e cila lejon hyrjen e shumë specieve nga jashtë.
Pjesa e parë e shpellës është sub-horizontale, me lagështi e cila nuk  ngopet, 
ndoshta për shkak të hyrjes së madhe dhe morfologjisë së ngjashme me tunelin. 
Në pjesën e dytë (deri në fund të shpellës), uji është mbizotërues në mjedisin 
kryesor (tuneli kryesor i shpellës), si dhe për sub-hapësirat. Në fakt, ekzistojnë 
pishina të vogla anësore, ku uji është ende prezent dhe shuma e tij është 
variabile.



Galeria kryesore është e përmbytur me një lumë nëntokësor, i cili mesatarisht 
shkon në një shpejtësi konstante në të gjitha pjesët e shpellës, me përjashtim të 
një ujëvare, ku rrjedha natyrisht rritet. Rrjedhja është e kundërt kundrejt hyrjes së 
shpellës (gjithashtu edhe në rrugën e shpellës); rryma mbaron në një sifon, i cili 
pranon dhe grumbullon shumë mbetje të baltës.

Të gjitha këto hapësira favorizojnë praninë e specieve të përshtatura për jetë në 
shpellë, ose që nuk tregojnë përshtatje, por që mund të përfitojnë nga kushtet 
fizike dhe kimike që gjenden brenda në të.

Në këtë dokument, speciet e gjalla që gjenden në vendin e cekur do të renditen 
në bazë të mbretërive të ndryshme biologjike që u përkasin. Gjithashtu do të 
raportohen edhe karakteristikat fizike dhe kimike të ajrit dhe ujit.

Faktorët abiotikë

Ajri
Temperatura e ajrit e matur brenda shpellës është 10.6 ° C; lagështia rezulton në 
vlera afër saturimit (në pjesën kryesore të shpellës).

Uji
Temperatura e ujit është 9.3 ° C, me pH = 7.20, një përçueshmëri = 299.4 μS dhe  
rezistencë = 1.830 kΩ.

Figura 1 - Analiza e 
fushës kimike



Faktorët biotikë

Flora 

Shpella Bukuroshja hapet në një pyll të madh ahu; një pjesë e mirë e hyrjes 
lejon dritën të hyjë për disa metra brenda tunelit kryesor. Ashtu sikur 
drita që humbet, edhe bimët zvogëlohen gradualisht në numër dhe 
në kompleksitet. Pranë hyrjes mund të gjenden disa fidanë; pastaj, myshku 
mbulon disa shkëmbinj të mëdhenj, dhe më në fund algat e gjelbra dhe të kuqe 
formojnë një shtresë të hollë mbi shkëmbinjtë dhe murin më pak të ndriçuar.

Fauna 

Në vijim, raportohet lista e të gjitha taksoneve të gjetura brenda shpellës; 
për të organizuar më mirë çdo gjetje, këto janë të ndara në vertebrorë dhe 
jovertebrorë (kurrizorë dhe pakurrizorë). Më tej, përdoren kategoritë e 
adaptimit të shpellës: trogloksenet, troglofilet dhe troglobitet. I pari përshkruan 
kafshët që jetojnë jashtë shpellave, të cilat mund të gjenden brenda tyre 
rastësisht ose për një sasi kohe të kufizuar (rastësore); e dyta tregon speciet 
që jetojnë brenda shpellave por janë të detyruar të dalin jashtë për të 
paktën një nga aktivitetet e tyre jetike (p.sh. ushqyerja, riprodhimi); më 
vonë përshkruhen speciet e adaptuara plotësisht për jetën në shpellë, pa 
kontakt me mjedisin "sipërfaqësor". Speciet ujore janë gjithashtu të listuara me 
të njëjtat kritere, dhe raportohen ngjashëm si stigoksene, stigofile dhe stigobite. 

Duke marrë parasysh mbizotërimin e ujit brenda shpellës Bukuroshja, një 
shqetësim i veçantë u trajtua në përshkrimin e faunës së ujërave nëntokësore.

Figura 2 - Vendosja 
laboratorike fillestare dhe 
klasifikimi i parë i 
mostrave



Jovertebrorët

Fauna e ujërave nëntokësore e shpellës Bukuroshja

Mjediset e ujërave nëntokësore janë të njohura për të strehuar disa specie të 
kafshëve (si vertebrorët dhe jovertebrorët), protistët dhe bakteret që kalojnë 
jetën e tyre në ujërat nëntokësore, qoftë të përhershëm apo të përkohshëm duke 
bashkëvepruar me njëri-tjetrin dhe me tiparet abiotike të mjedisit. Një grup i 
gjërë i jovertebrorëve jeton në ujërat nëntokësore: Platyhelminthes, Nematoda, 
Annelida (me vetëm një specie polychaete e njohur nga ujërat nëntokësore të 
freskëta: Troglochaetus beranecki (Delachaux, 1921), Clitellata (Oligochaeta dhe 
Irudinida), Mollusqet. Crustacea subflore është deri tani grupi më i pasur 
dhe specie e pasur në të gjitha

Figura 3 - Rrjedha e ujit në 
pjesën kryesore të Bukuroshes



llojet e habitateve nëntokësore, dhe përfaqësohet kryesisht nga kopepodët, 
ostrakodët, amfipodët, izopodet, sinkaridet, termosbaenaceans dhe dekapodët. 
Fauna e ujërave nëntokësore është duke u bërë një çështje kyçe për 
vendosjen e prioriteteve të ruajtjes së mjedisit nëntokësor në tërësi, sepse 
shumica e specieve janë të rralla në të dyja aspektet, atë të shkallës së 
dukurisë dhe bollëkut, duke pasur shpesh përparësi në vendosjen e 
prioriteteve të ruajtjes së vendeve të ujërave nëntokësore nëpër botë. 

Pavarësisht rëndësisë së tyre, biodiversiteti i mjediseve nëntokësore është i 
njohur  pak, dhe për disa zona gjeografike, plotësisht i panjohur, duke rritur 
kështu mungesën Racovitzan (Ficetola et al., 2019).
Zona e Ballkanit është një nga pikat kryesore të biodiversitetit të ujërave 
nëntokësore, për shkak të historisë shumë të lashtë gjeologjike dhe 
karakteristikave të tij heterogjene gjeologjike. Për të hedhur dritë të re në disa 
rajone pothuajse krejtësisht të panjohura, u hetua ujësjellësi i saturuar i shpellës 
Bukuroshja me qëllim të vlerësimit të pranisë së faunës së ujërave nëntokësore 
në llojet e ndryshme të habitateve të zbuluara në këtë shpellë.

Fauna e ujërave nëntokësore përbëhet nga specie që bazohen në shkallën e 
varësisë së vetë ujërave nëntokësore. Speciet stygoxene janë specie epigjene që 
mund të jetojnë dhe gjithashtu të riprodhohen në ujërat nëntokësore, edhe pse 
ato nuk janë ekskluzive për këtë mjedis, por vijnë në mënyrë aktive ose pasive 
nga sipërfaqja. Këto specie mund të ndikojnë në funksionimin e mjediseve 
nëntokësore edhe pse ato nuk përbëjnë një përbërës ekskluziv dhe të 
qëndrueshëm të faunës nëntokësore.

Speciet stygophilous janë gjithashtu epigjene, por në krahasim me speciet 
stygoxene ata kanë prirje më të madhe për mjedisin nëntokësor, ku ata shpesh 
gjejnë mbrojtje nga kushtet e pafavorshme të mjediseve sipërfaqësore; në ujërat 
nëntokësore ata mund të shfrytëzojnë në mënyrë aktive burimet trofike, dhe 
sidomos shmangin grabitjen. Shpesh ato tregojnë tipare preadaptive për jetën në 
ujërat nëntokësore: reduktimi i madhësisë së trupit, depigmentimi, anoftalmia ose 
microftalmia.  Stygobitët janë specie që plotësojnë tërë ciklin e jetës në ujëra 
nëntokësore dhe shfaqin depigmentimin e trupit, mungesën e syve, zgjatjen e 
trupit, zvogëlimin në numër ose gjatësisë së shtojcave të notit dhe tendencën 
për miniaturizim (Gibert et al., 1994; Galassi, 2001; Tomlinson et al., 2007; 
Galassi et al., 2009). Në akuiferet speciet stygobiotike janë rezidente të 
qëndrueshme (Gibert et al., 1994).



Për më tepër, fauna ujore nëntokësore karakterizohet nga një paraqitje e 
dukshme e relikteve filogjenetike (taksona të zhdukur në rajone të ndryshme të 
Tokës dhe në çdo mjedis tjetër sipërfaqësor, sot me shpërndarjen e pikave, 
ndonjëherë shpërndarje disjunktive, mbetjet e vetme e linjave të lashta 
epigjenike filogjenetike - shpesh të referuara si "fosile të gjalla") (për shembull, i 
tërë rendi i Copepoda Gelyelloida dhe Crustacea Remipedia), dhe të relikteve 
shpërndarëse (taksona me shpërndarje disjunktuale, tani të pranishme në disa 
rajone biogjeografike në mjediset sipërfaqësore dhe në rajone të tjera vetëm në 
ujërat nëntokësore).

Figura 4 - Copepoda
Cyclopoida Diacyclops sp. 



Rezultatet kryesore

Fauna e ujërave nëntokësore u provua duke përdorur një rrjet dore (madhësia e 
rrjetit = 60 μm) dhe ruhet në 80% në solucion etilik alkooli. Mostrat u klasifikuan, 
sa herë që ishte e mundur, u identifikuan në nivelin e specieve dhe u caktuan në 
tri kategori ekologjike: stigoksene, stigofile dhe stigobite.

Në total, u gjetën tre lloje kopepode dhe një specie amfipode, tre prej të cilave 
janë stigobitë.

Identifikimi në nivelin e specieve të dy taksonave është ende në rrjedhë dhe këto 
tregohen si 'sp.', në listën e mëposhtme si rrjedhojë e  numrit të vogël të 
mostrave të mbledhura dhe mungesës së femrave të rritura të gjinisë Diacyclops 
në mostrat.

Nënklasi Eumalacostraca

                                                                   Porosia Amphipoda Latreille, 1816Family Niphargidae Bousfield, 1977 

Soji Niphargus Schiödte, 1849

  Niphargus sp. 

Nënklasa Copepoda Milne Edwards, 1840 
Porosia Cyclopoida Burmeister, 1834 
Familja Cyclopidae Rafinesque, 1815

Soji Diacyclops Kiefer, 1927

  Diacyclops sp. 

Porosia Harpacticoida Sars M., 1903 
Familja Canthocamptidae Brady, 1880

Soji Bryocamptus Chappuis, 1929

  Bryocamptus (Rheocamptus) zschokkei zschokkei (Schmeil, 1893) 

  Bryocamptus (Rheocamptus) unisaetosus Kiefer, 1930 



Amfipodi Niphargus është gjinia më e larmishme në ujërat nëntokësore 
evropiane, speciet që i atribuohen kësaj gjinie janë rritur ndjeshëm në numër për 
shkak të zbulimit të fundit të një numri të madh të llojeve të fshehta.

Prania e këtij lloji në shpellë është e panjohur dhe u është dërguar specialistëve 
të grupit. Në pritje të caktimit të specieve definitive, speciet raportohen si të 
paidentifikuara.

Kopepodi Crustacea ishte grupi më i larmishëm dhe më i bollshëm në shpellë.
Raca Diacyclops është i njohur me rreth 100 lloje stigobiotikë, mbledhja e të 
miturve dhe një mashkull vetëm na pengojnë për të caktuar popullsinë e 
mbledhur për çdo specie. Harpacticoidi Bryocamptus (Rheocamptus) zschokkei 
është një specie stigoksene, e përhapur në pothuajse të gjitha llojet e habitateve 
në ujërat sipërfaqësore dhe e mbledhur shpesh në ujërat nëntokësore. Speciet 
tregojnë një tolerancë të gjerë ekologjike dhe ka gjasa të mbijetojnë përkohësisht 
edhe në ujërat nëntokësore. Bryocamptus (Rheocamptus) unisaetosus është një 
specie e vërtetë stigobiotike, duke treguar shpërndarjen enigmatike, kryesisht të 
mbledhura në Evropën Lindore, duke u gjetur gjithashtu

Figura 5 - Niphargus sp.



edhe në Itali dhe Francë. Speciet duket se tregojnë një qëndrim relativisht të 
lartë ndaj shpërndarjes dhe ekologjia e tyre njihet pak. Për këtë arsye, është e 
vështirë të vlerësohet nëse jemi para një specie të vetme me popullsi të 
ndryshme ose me lloje të fshehta morfologjikisht shumë të ngjashme me njëri-
tjetrin.

Ekosistemet e ujërave nëntokësore kanë një biodiversitet me vlerë të madhe 
ruajtjeje të brendshme (Mammola et al., 2019), pasi ato përbëhen nga lloje të 
rralla, shpesh endemike dhe veçanërisht të pambrojtura. Shumë prej këtyre 
sistemeve konsiderohen të jenë në rrezik në të gjitha vendet e Bashkimit 
Evropian. Ekosistemet e ujërave nëntokësore meritojnë mbrojtje për arsye të 
ndryshme: 1) akuiferet përfaqësojnë burim kryesor të mbështetjes për 
ekosistemet e tjera që varen nga kontributi i ujërave nëntokësore; rrjedhimisht 
ndryshimi i tyre reflektohet në të gjitha ekosistemet e ndërlidhura; 2) komunitetet 
që jetojnë në akuifer (stigobitet, në veçanti) tregojnë një shkallë të lartë 
të cenueshmërisë për shkak të elasticitetit të tyre të ulët; dhe, për këtë, 
një rivendosje e kushteve para shfaqjes së një impakti të caktuar do të vonohej 
shumë me kalimin e kohës, nëse jo e pamundur.

Figura 6 - Bryocamptus

(Rheocamptus) zschokkei zschokkei 

sp. 



Fauna tokësore e Shpellës Bukuroshja

Diversiteti i lartë i nën-mjediseve që mund të gjenden brenda shpellës pasqyron 
specializimin që ka arritur fauna gjatë evolucionit të saj. Në shpellën Bukuroshja, 
duke marrë parasysh probabilitetin e lartë që fauna duhet të hyjë në të, janë 
gjetur disa trogloksene; gjithashtu, u gjetën disa troglofile dhe troglobite.

Rezultatet kryesore
Për hir të shkurtësisë, një listë e shkurtër e troglokseneve është raportuar më 
poshtë, duke marrë parasysh vetëm taksonet që zakonisht gjenden në hyrjet e 
shpellave dhe/ose dukuritë e veçanta:

Phylum Arthropoda 

Klasi Insecta

Porosia Diptera Linnaeus, 1758

                                                              Nënkategoria Tipulomorpha Rohdendorf, 1946Family Limoniidae Speiser, 1909 

Phylum Arthropoda 

Klasi Arachnida

Porosia Araneae Clerck, 1757

Familja Sparassidae Bertkau, 1872

Soji Micrommata Latreille, 1804

Lloji Micrommata sp.



Më tej, u gjetën disa troglofila jovertebrorë:

Phylum Mollusca 

Subphylum Conchifera 

Klasi Gastropoda

Porosia Stylommatophora Schmidt, 1855

Familja Oxychilidae (Hesse in Geyer, 1927 (1879))

Soji Oxychilus (Fitzinger, 1833)

Lloji Oxychilus sp.

Phylum Arthropoda 

Klasi Arachnida

Porosia Araneae Clerck, 1757

Familja Tetragnathidae Menge, 1866

Soji Meta Koch, 1836

Lloji Meta menardi (Latreille, 1804)

Figura 7 - Meta menardi



Mungesa e syve dhe depigmentimi i disa kafshëve të gjetura brenda shpellës, në 
mes të zonës tokësore (e destinuar si zona e shpellës para pjesës plotësisht të 
përmbytur), përshkruajnë faunën e gjetur si troglobitë. Kryesisht, u gjet një specie 
e vetme, e cila aktualisht është studiuar nga specialistët sepse mund të rezultojë 
si një specie e re në shkencë:

Phylum Arthropoda 

Klasi Insecta

Porosia Coleoptera

Familja Leiodidae Fleming, 1821

Nën-familja Cholevinae Kirby, 1837

Fisi Leptodirini Lacordaire, 1854

Soji Ceutophyes Jeannel, 1924

Lloji Ceutophyes sp. n. (?)

Vertebrorët

Të gjithë vertebrorët e gjetur në shpellën Bukuroshja janë trogloksene ose 
troglofile; kjo është gjithashtu për shkak se troglobitët e vertebrorëve janë të rralla 
dhe tregojnë shpërndarje të ngushtë. Për shembull, olm (Proteus anguinus) 
gjendet në Ballkan, por shpërndarja e saj jugore është e kufizuar në Kroaci dhe 
Bosnje dhe Herzegovinë.
Rreth trogloksinave, në hyrje të shpellës u gjetën disa shenja të kafshëve të egra 
dhe speciet që ata i përkasin janë: Dhelpra e kuqe (Vulpes vulpes) dhe lepuri 
evropian (Meles meles).

Rezultatet kryesore
Vertebrorët më të rëndësishëm që gjenden në Shpellën Bukuroshja në aspektin e 
ruajtjes, janë Chiroptera. Përmes përdorimit të një detektori bat (Echo Meter 
Touch nga Acustics Wildlife), 7 specie u gjetën si në hyrje poashtu edhe në zonën 
e errët të shpellës Bukuroshja.



Klasi Mammalia

Porosia Chiroptera

Familja Rhinolophidae

Soji Rhinolophus

Lloji Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Klasi Mammalia

Porosia Chiroptera

Familja Rhinolophidae

Soji Rhinolophus

Lloji Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Figure 8 – Spektrogrami i Chiroptera i regjistruar në 
Shpellën Bukuroshja që i përket Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817) 



Klasi Mammalia

Porosia Chiroptera

Familja Vespertilionidae

Soji Nyctalus

Lloji Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Klasi Mammalia

Porosia Chiroptera

Familja Vespertilionidae

Soji Myotis

Lloji Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Klasi Mammalia

Porosia Chiroptera

Familja Vespertilionidae

Soji Myotis

Lloji Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Klasi Mammalia

Porosia Chiroptera

Familja Vespertilionidae

Soji Pipistrellus

Lloji Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Shumica e Chiropterave të gjetura në shpellën Bukuroshja tregojnë një tendencë 
në rënie (burimi: iucnredlist.com), me përjashtim të vetëm të Myotis

daubentonii, Pipistrellus pipistrellus dhe P. pygmaeus.



Mikroflora

Falë shkathtësisë së gjerë metabolike dhe aftësisë së jashtëzakonshme për t'u 
përshtatur kushteve ekstreme të mjedisit, mikroorganizmat arrijnë të kolonizojnë 
çdo vend ekologjik të disponueshëm në Tokë. Brenda mjediseve nëntokësore, 
mikroorganizmat janë në gjendje të përhapen në ujë të rrjedhshëm, akoma ose të 
cekta, në tokë, në mure dhe tavane, në gurët; ata gjithashtu ndërveprojnë me 
substratin në të cilin ata jetojnë dhe ndryshojnë përbërjen e tyre kimike, duke 
prodhuar ndryshime në strukturën e shkëmbit.

Difuzioni i mikroflorës nëntokësore ndryshon shumë nga shpella në shpellë, 
madje edhe brenda të njëjtës shpellë, në lidhje me parametrat specifike kimiko-
fizike.

Në përgjithësi, shpellat janë të lidhura me jashtë; bazuar në penetrimin dhe 
intensitetin e dritës ne mund të dallojmë tri mikro-habitate kryesore: hyrje, 
muzgu dhe zonat e errëta. Në secilën prej këtyre zonave, parametrat kimike-
fizike mund të ndryshojnë ndjeshëm, duke ndikuar në shpërndarjen dhe 
përbërjen e kolonive mikrobiale. Për shembull, prania e ujit përfaqëson një kusht 
të rëndësishëm për rritjen e biofilmëve mikrobikë. Në përgjithësi vërehen arna të 
ndryshme mikrobike në vende të lidhura ngushtë me ujin, si pikat e kondensimit 
më të madh ose në afërsi të infiltrimit intensiv të ujit, ose në shpella që futen 
lumenj, përrenj, liqene ose sifone brenda.

Figura 9 - Biofilm i verdhë



Në shpellat karstike disa nga komunitetet mikrobike mund të shihen me sy të lirë. Në fakt, 
aty ku kushtet janë të përshtatshme, kolonitë mund të rriten në mënyrë të 
konsiderueshme, në mënyrë që mbulojnë të gjitha muret. Shtresat mikrobike mund të 
gjenden në afërsi të hyrjes dhe në zona plotësisht të errëta. Arnat mund të shfaqen në 
ngjyra të ndryshme, p.sh. të bardhë, të verdhë, rozë, gri, blu e çelë dhe jargavan.

Një studim krahasues i biofilmëve të verdhë, që gjenden në tre shpella gjeografikisht të 
dallueshme në Evropë (Altamira, Sloup - Šošůvka dhe Pasarajeva), thekson ekzistencën e 
një bërthame të përbashkët të mikroorganizmave; për më tepër, modeli i shpërndarjes 
duket të jetë i ndikuar nga disponueshmëria e lëndës ushqyese.

Një tjetër fenomen interesant është i lidhur me pikat e ujit që shkrihen në mure dhe 
tavane. Kur pikat ekspozohen ndaj një burimi të lehtë, të tilla si një LED dritë, ka një 
reflektim fluoreshent argjendi ose ari të zbehur; këto formacione të veçanta quhen "shpellë 
ari" ose "Shpellë argjendi", bazuar në ngjyrën e reflektuar

(Figura 9).

Mikroflora nëntokësore përfshin lloje të shumta që i përkasin domenit të Baktereve dhe 
disa përfaqësues më pak të shpeshtë që i përkasin domenit të Archaea.

Bakteret

Speleothems. Filia dominante në speleothems rezulton të jetë:

Proteobacteria 

Actinobacteria 

Proteobacteria 

Acidobacteria 

Firmicutes 



Phyla mbizotëruese (Proteobacteria dhe Actinobacteria) tregojnë një 
përshtatshmëri të mirë në kushtet e urisë. Anëtarët e Actinobacteria janë 
gjithashtu të njohur për aftësinë e tyre për të degraduar përbërës të pabindur 
si lignin dhe për aftësinë e tyre për të solubilizuar karbonatet.

Sedimentet. Phyla më e përfaqësuar në sedimentet e shpellave është:

Actinobacteria 

Proteobacteria 

Verrucomicrobia 

Acidobacteria 

 Archaea 

Lidhur me domenin e Archaea, taksoni më i identifikuar i përkasin 
Crenarchaeaota phyla dhe Euryarchaeaota.

Mikroflora u provua në shpellën Bukuroshja

Biofilme të ndryshëm u provuan në pjesë të ndryshme të shpellës (hyrja, muzgu 
dhe zona e errët). Në këto zona janë matur parametrat abiotikë. Mostrat u 
përsëritën me dy metoda të ndryshme dhe u ruajtën përmes protokolleve të 
ndryshme.

Figure 10 - Mostra 
mikrobike



Metoda standarde: ngrirja e mostrave

Metoda eksperimentale: përdorimi i reagensit RNAlater. (RNAlater është një 
reagens ujor, jo-toksik i skladimit të indeve që përshkon me shpejtësi indet për të 
stabilizuar dhe mbrojtur RNA-në qelizore në situ në mostrat e ngrira).

Të dhënat lidhur me kolonitë mikrobiale të gjetura brenda shpellës Bukuroshja u 
përfshinë gjithashtu në databazën ndërkombëtare të të dhënave për mikroflorën 
nëntokësore ‘’Cave Microbial Survey’’.

Mjetet mikrobiale Parietale të gjetura në shpellën Bukuroshja (fig.2) janë si në 
vijim:

Zona e hyrjes. E bardhë, e verdhë
Zona e muzgut. E bardhë, e verdhë, rozë
Zona e errët. E bardhë

Këto biofilme potencialisht mund të korrespondojnë me phyla të listuara më 
sipër (shih Bacteria dhe Archaea).

Figura 11 - Rhinolophus hipposideros



Rekomandimet e menaxhimit për qëllime konservimi

Shpella Bukuroshja  në vlerësimin e saj të parë tregoi një varietet të mirë/ gjë e 
rrallë në organizmat e gjallë, sidomos për troglofilet dhe troglobitët, si dhe për 
faunën e ujërave nëntokësore. Chiroptera duke përdorur shpellën raportohet si 
në rënie gjatë shpërndarjes së tyre, me përjashtim të tre llojeve; me përjashtim 
të dy llojeve që i përkasin sojit Pipistrellus, prezenca e Myotis daubentonii është 
interesante sepse shpella Bukuroshja është buzë vargut të specieve.

Karakteristikat e ujit tregojnë një kripësi të ulët, me një pH 'mesatare' dhe një 
rrjedhje konstante. Këto karakteristika lejojnë kolonizimin e invertebrorëve të 
ujërave nëntokësore, duke ruajtur një ekuilibër delikat.
Gjithashtu, prania e shpellës brenda pyllit është e rëndësishme, pasi strehon 
shumë trogloksene dhe shkopinj, të cilët tregojnë një trend rënës në të gjithë 
botën.  Duke marrë parasysh të gjitha të dhënat e grumbulluara, mund të bëhen 
disa rekomandime për ruajtjen e gjendjes natyrore të shpellës Bukuroshja. Për të 
mbajtur shkallë natyrore të mjedisit ujor, duhet të shmanget ujëmbledhja e ujërave 
dhe çdo ndryshim i rrjedhës nëntokësore. Gjithashtu, shqetësimi i shkopinjve të 
përgjumur gjatë muajve të ftohtë është e mundur kur vizitoni shpellën pa pasur 
vëmendjen e duhur.

Vizitat "masive" të shpellës (dhe eksplorimet) duhet të shmangen gjithnjë, 
sidomos gjatë dimrit, kur shkopinjtë hibernizohen dhe në këtë mënyrë janë 
veçanërisht të ndjeshëm ndaj zhurmës dhe ndryshimeve në temperaturë që 
vizitorët sjellin.

Nga ana tjetër, një përdorim inteligjent i shpellës për qëllime të edukimit mjedisor 
mund të rrisë ndërgjegjësimin për ruajtjen dhe qëndrueshmërinë e natyrës.

Analiza filogjenetike e kolonive parietale të gjetura në shpella të ndryshme kanë 
treguar një ngjashmëri me komunitetet mikrobike që rriten në shpella me ndikim 
antropik diskret: ky aspekt mund të ofrojë informata të rëndësishme për të 
kuptuar balancat delikate nëntokësore dhe pabarazinë e saj të mundshme. Në të 
vërtetë, studimi i proceseve të shpërndarjes së mikroorganizmave po fiton gjithnjë 
e më shumë rëndësi në studimin e shpellave, sepse mund të forcojë programet e 
monitorimit dhe të ofrojë një pamje më të plotë të të gjithë sistemit nëntokësor, 



në mënyrë që të promovojë një menaxhim të përshtatshëm dhe të përmirësojë 
strategjitë e ruajtjes .

Këto hetime janë thelbësore për të parandaluar dëmet në lidhje me vendimet e 
menaxhimit të gabuar ose sipërfaqësor; përmes menaxhimit të duhur të 
mikroflorës, është e mundur të shmanget ose të ndërhyhet në njolla të 
pakëndshme ose biodeterioratimin e speleotemave të kolonizuara nga bimët dhe 
mikroorganizmat e huaj.

Një tjetër aspekt i rëndësishëm ka të bëjë me shëndetin e njeriut, studimi i 
mekanizmave të shpërndarjes është vendimtar për të shpjeguar përhapjen e 
kërpudhave dhe baktereve patogjene për njerëzit dhe kafshët.
Sa i përket aspektit ekologjik, mikroorganizmat, në veçanti bakteret dhe 
kërpudhat, luajnë një rol vendimtar si dekompozatorë. Shumë ekosisteme në 
Tokë tregojnë zinxhirët e ushqimit bazuar në dekompozimin e materialit organik, 
duke përfshirë shpellat. Nëse dekomposatorët janë dëmtuar ose mënjanuar, 
organizmat më të lartë në zinxhirin e ushqimit mund të kenë pasoja negative. Për 
më tepër, bakteret shpesh përdoren për bioremediatimin e akuifereve të 
ndotura. Ujërat nëntokësore janë një burim thelbësor dhe habitat 
për komunitete të ndryshme të organizmave. Për ujërat 
nëntokësore, për shembull, mikroorganizmat që janë të bollshëm dhe të 
shpërndarë kudo, mund të përdoren si bioindikatorë të shkëlqyeshëm. Për 
më tepër, studimi i kombinuar i mikroorganizmave dhe stigofaunës mund 
të çojë në një indeks efektiv të cenueshmërisë së ujërave nëntokësorë dhe 
në të ardhmen mund të jetë një mjet i dobishëm për menaxhimin e 
cilësisë së ujit. D.m.th, ruajtja e mikrohabitateve të Bukuroshes është thelbësore 
për ruajtjen e të gjithë ekuilibrit që rregullon jetën në shpellë; atëherë duhet të 
shmanget frekuenca e lartë ose përdorimi i dritave për periudha të gjata brenda 
shpellës, për të shmangur shqetësimet ose ndikimet e mundshme negative në të 
gjitha organizmat e gjallë.
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