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PARATHËNIE
Palinologjia është një disiplinë e larmishme me kontribute të rëndësishme në mjaft
disiplina biologjike. Studimet palinologjike në vendin tonë këto vitet e fundit kanë
ardhur duke u shtuar dhe duke krijuar një grup tashmë të organizuar dhe bashkëpunues,
në disiplina të ndryshme. Studimi i grimcave pjalmore të përfaqësuesve më kryesorë të
familjes Asteraceae (Compositae) është i pari i këtij lloji në vendin tonë.
Në studimet e mëparshme palinologjike të autorëve vendas jepen të dhëna për
përfaqësues të veçantë, por jo në formën e një studimi më të plotë për një familje. Bimët
e kësaj familje kanë shpërndarje të madhe në habitate të ndryshme. Disa nga ato kanë
rëndësi ekonomike për njeriun, për bletët, të tjera janë barishte të këqija arash, dhe disa
nga ato janë shkaktarë të fortë të reaksioneve alergjike tek njeriu.
Karakteristikë e kokrrizave pjalmore të kësaj familje është ekzina e trashë; në shumicën
e rasteve ajo është e pajisur me gjemba; ato janë rezistente ndaj përpunimit kimik dhe
ruhen mirë si fosile.
Studimi i kokrrizave pjalmore të përfaqësuesve më kryesorë të kësaj familje do të
ndihmojë në rritjen e shkallës së njohjes së pjalmeve në terrene të ndryshme studimi,
sidomos në ndihmë të studimeve të disiplinave të Melissopalinologjisë,
Alergopalinologjisë, Paleopalinologjisë etj.
Materiali për studim është marrë kryesisht nga Herbari Kombëtar, pranë Muzeut të
Shkencave Natyrore, FShN, Universitetit të Tiranës. Fotografitë e bimëve dhe ato
mikroskopike janë origjinale e të kryera nga vetë autorja. Vëzhgimi, numërimi e
fotografimi mikroskopik i tipareve palinologjike të kokrrizave të pjalmit është bërë me
mikroskopin Motic B1 dhe Motic BA310 me zmadhim 1000x. Përgatitja e preparateve
të gatshme dhe studimi i tyre është kryer në Universitetin “A. Xhuvani”, Elbasan.
Palinoteka ndodhet në fondin shkencor të këtij universiteti.
Punimi ynë nëpërmjet studimit të pjalmeve të bimëve Asteraceae ndihmon në njohjen e
mëtejshme të tyre, si dhe ndihmon për njohjen e grimcave pjalmore në tokë, mjaltë dhe
në ajër. I gjithë informacioni i paraqitur në të jepet për herë të parë në vendin tonë,
ndërsa për rreth 50 specie të këtij studimi kontribuon me informacion të ri në literaturën
palinologjike botërore.
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OBJEKTI DHE QËLLIMI I STUDIMIT
Nëpërmjet këtij punimi synojmë të shohim ndryshimet palinomorfologjike ndërmjet
specieve e gjinive të familjes Asteraceae, të pasurojmë palinotekën, si dhe do të hartojmë
atlasin e fotografive pjalmore.
Studimi ynë mund të shërbejë edhe si një model për studimet palinologjike të familjeve të
tjera të bimëve të sotme të vendit tonë.
Objekti i këtij punimi është studimi i kokrrizave të pjalmit të disa përfaqësuesve më
kryesorë të familjes Asteraceae (Compositae) të vendit tonë në ndihmë të studimeve
Melissopalinologjike, Alergopalinologjike, Paleopalinologjike, etj.
Me qëllim:
Studimin e tipareve palinomorfologjike të disa përfaqësuesve më kryesorë të
familjes Asteraceae (Compositae) në studim.
Studimin e raporteve të tipareve cilësore pjalmore ndërmjet gjinive të ndryshme të
familjes Asteraceae në studim.
Krijimin e atlasit të fotografive mikroskopike të kokrrizave pjalmore të
përfaqësuesve të familjes Asteraceae në studim.

viii

KREU I: TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
1.1. Shkurt mbi palinologjinë
Në kuptimin e gjerë të fjalës palinologjia është shkenca që merret me studimin e
palinoformave aktuale dhe fosile, me objekt studimin e pjalmeve, sporeve, cisteve të
dinoflagjelatëve, akritarkëve, kitinizoarëve, skolekodonetëve dhe e mbeturinave organike
që formojnë sedimente. Palinologjia është përcaktuar si një disiplinë biologjike në
bashkëpunim me një sërë disiplinash të tjera teorike dhe praktike. Gjeologët e konsiderojnë
si nëndisiplinë të tyre dhe të Paleontologjisë (Erdtman, 1969). Por palinologjia në vetvete
është një drejtimi i botanikës që merret me studimin e kokrrizave të pjalmit, në fusha që
lidhen me studimet taksonomike, në alergologji, por edhe në shtresat gjeologjike dhe në
zbulimet arkeologjike (palinologji e shtresave), në bimët mjaltore dhe mjaltë
(melisopalinologji), etj.
Termi palinologji (an. palynology) u përdor për herë të parë nga Hyde & Williams (1944).
Fjala pollen është përdorur nga botanisti suedez K. Line në vitin 1760, fjalë kjo e ardhur
nga latinishtja që do të thotë “miell i pastër” (Pacini & Franchi, 1978). Veçoria e pjalmeve
është “mosfosilizimi i tyre”, pra ato ruajnë përbërjen e sporopoleninës dhe kitinës pothuajse
si në format jetësore apo të gjalla, njëkohësisht ato i rezistojnë përpunimit me acide të forta
dhe zjerjes në temperatura të larta.
Studimet palinologjike gjithmonë e më tepër po gjejnë përdorim të gjerë në mbarë botën,
gjë që shprehet dhe në numrin e madh të disiplinave shkencore që rrjedhin nga ajo si:
Biostratigrafi dhe gjeokronologji, Paleoekologji dhe ndryshime klimatike, Paleombeturina
organike (Organic palynofacies), Limnologji, Taksonomi, Palinokriminologji (Forensic
palynology), Alergopalinologji, Melisopalinologji, Paleopalinologji, Palinoarkeologji etj.
Pavarësisht ndarjeve të mësipërme të disiplinave palinologjike, shpesh ato janë të
ndërthurura me njëra-tjetrën dhe në mjaft raste e humbin kuptimin e këtij klasifikimi.
Nëpërmjet ndihmesës që jep në përcaktimin e treguesve të moshës relative të
palinoformave në sedimentet e shkëmbinjve, paleopalinologjia është përdorur gjerësisht
për zbulimin e qymyreve, naftës dhe gazit (Kapidani, 1996). Studimet palinologjike merren
shpesh edhe me studimin e torfës, me anë të së cilës mund të zbulohet si ka qenë më parë
gjendja mjedisore, dhe cili është ndikimi i njeriut në atë zonë (Miho, 2011). Interesi në
rritje i studimeve mbi ndikimet e ndryshimeve klimatike në të tashmen e në të ardhmen, si
dhe ndikimi i veprimtarisë së njeriut në këto ndryshime, kanë detyruar studiuesit të
ndërmarrin studime për rindërtimin e ecurisë së transformimeve të florës dhe paleoklimës
sidomos gjatë periudhës së Kuaternarit (Jançe, 2014). Në këtë mënyrë, duke u mbështetur
në kërkesat ekologjike të specieve bëhet e mundur formulimi i hipotezave rreth çështjeve
të ekologjisë, të klimës dhe të mjedisit në kuptimin e tij më të gjerë. Analiza palinologjike
jep një ndihmesë të rëndësishme në përcaktimin e bazës ushqimore të bletëve si dhe
përfaqëson metodën e vetme të saktë në përcaktimin e origjinës botanike të mjaltrave
(Pupuleku, 2001).
1.2. Të dhëna të përgjithshme mbi pjalmin
Kokrriza e pjalmit përfaqëson gametofitin mashkullor (mikrogametofitin) te bimët me farë
(gjimnosperme dhe angjiosperme). Ato formojnë një mur të veçantë të përbërë nga dy
shtresa, e jashtmja me zbukurime të shumta, karakteristike për çdo lloj, që quhet ekzinë,
dhe e brendshmja me natyrë pektocelulozike, që quhet entinë. Ekzina përbëhet nga një
lëndë e quajtur sporopolleninë e ndërtuar nga polimere të terpeneve që formohen nga
veprimtaria e qelizave të shtresës së tapetumit; sporopollenina është lënda më e
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qëndrueshme që njihet në botën bimore, e cila ndihmon në ruajtjen mjaft mirë të
kokrrizave të pjalmit edhe në shtresat gjeologjike.
Pjalmi i çliruar në atmosferë ka pamje pluhurore, ngjitet lehtë ose fluturon lehtë. Grimcat
pjalmore janë të formave dhe përmasave nga më të ndryshmet. Përgjithësisht kanë ngjyrë
të zverdhët ose të zbardhët, por edhe me ngjyrë të kuqërremtë, të murrme, blu etj. Forma e
kokrrizave mund të jetë sferike, eliptike, vezake e stërzgjatur, katërkëndore ose
shumëkëndore. Përmasat ndryshojnë nga lloji në lloj, mesatarisht nga rreth 15 deri rreth
170 µm, p.sh. tek duhani rreth 30 µm, rreth 80 µm tek pisha etj. Pra ato vrojtohen vetëm
me mikroskop optik, ndërsa strukturat e jashtme të ekzinës me mikroskop elektronik me
fshesim (SEM). Kokrrizat e pjalmit në fund të pjekurisë mund të veçohen nga njëri-tjetri
(kokrriza të thjeshta), por edhe mund të mbeten të bashkuara duke formuar kokrrizat e
përbëra ose tetradet pjalmore (p.sh. tek familja Ericaceae, tek gjinitë Typha, Acacia etj.);
edhe pse të bashkuara, secila kokrrizë ‘mbin’ në mënyrë të pavarur nga të tjerat.
Tek saleporet i gjithë pjalmi i një kthine formon një masë të vetme ngjitëse që quhet
pollinod, lehtësisht e kapshme tek insektet.
Kohët e fundit, mbështetur në tiparet morfologjike të kokrrizave të pjalmit është arritur të
veçohen eudikotet (me 175,000 lloje) si degë më vete, evoluar pas monokoteve
(Endress, 2002). Dikotet e tjera dhe monokotet kanë pjalm me një brazdë ose formë të
ngjashme me të (monokolpe), kurse eudikotet kanë pjalm tre-pjesor (trekolpe) ose formë të
ngjashme, dhe te pjalmi gjenden 3 ose më shumë pore të vendosura në brazdat e pjesëve
(të quajtura kolpe).
Grimcat e pjalmit të llojeve të ndryshme bimore (përfaqësues të familjeve Graminaceae,
Compositae, Betulaceae, Corilaceae, Salicaceae etj.) japin ngacmim të tepruar tek njerëzit,
që njihen si alergji nga pjalmi. Në gjithë llojet e bimëve me lule të studiuara është vënë re
se muret pjalmore përmbajnë proteina; këto janë enzima ose proteina që ndihmojnë në
njohjen e pjalmit nga kreza e pistilit dhe lejojnë fillimin e procesit të mbirjes dhe të
fekondimit. Proteinat janë me origjinë të ndryshme dhe mund të jenë përgjegjëse të
dukurisë së papajtueshmërisë së vrojtuar gjatë shumë studimeve të pjalmimit. Edhe shumë
alergjenë, lëndë që japin reaksione alergjike, janë me natyrë proteinike ose glikoproteinike,
të cilat gjenden në ekzinë, entinë ose në citoplazmën e kokrrizës pjalmore. Kur pjalmi
njomet, p.sh. nga mukozat e rrugëve të frymëmarrjes, këto proteina çlirohen relativisht
shpejt. Alergjitë i shkaktojnë edhe disa grimca me përmasa të vogla tek disa bimë (p.sh.
Ambrosia) të cilat vendosen në rrugët më të thella të frymëmarrjes duke nxitur dukuritë
astmatike.
Kokrrizat e pjalmit ruhen mjaft mirë në shtresat torfike të periudhës akullajore dhe mund të
studiohen me lehtësi, një nga drejtimet e fushës kërkimore të palinologjisë.
1.3. Ndërtimi i kokrrizës pjalmore
Kokrrizat pjalmore paraqesin veçori në ndërtimin e sporodermës, në tiparet e ekzinës,
brazdës, porit, përmasave, ndryshimeve në formë, raporteve të simetrisë etj. Këto veçori të
pjalmeve konsiderohen si tipare palinotaksonomike dhe janë të qëndrueshme brenda një
gjinie.
Përbërja themelore kimike e ekzinës është sporopolenina, një grup ky i larmishëm i
makromolekulave biopolimere shumë të ndërlikuara të formuara nga polimerizimi
oksidues i karotenoideve dhe i estereve karotenoide
(Shaw & Yeadon, 1964;
Brooks et al., 1968; 1978). Formula kimike e saj është C90H142O36, por natyra e strukturës
molekuare të sporopoleninës është e ndryshueshme (Fawcett et al., 1970). Sporopolenina
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ndërtohet nga disa zinxhirë alifatikë (Traverse, 1988; Killops 1993), mjaft e ngjashme me
ligninën dhe kitinën, ajo është e pranishme edhe në disa alga dhe ka peshë specifike 1.4
(Flenley, 1971; Juvigné, 1973.). Sporopolenina konsiderohet si materiali me origjinë
biologjike më rezistent në natyrë. Disa palinologë e lidhin këtë veti me praninë e
strukturave aromatike të kondensuara të formuara pjesërisht nga lignina (Manskaya et al.,
1973). Ajo është rezistente ndaj acideve minerale agresive (p.sh. HF) dhe alkaleve të
përqendruara dhe mund t’i mbijetojë ngrohjes deri në 300°C (Agashe, 2009).
Krahasimi i sporeve dhe pjalmeve të bimëve të sotme me ato primitive lejon të gjykojmë
mbi ecurinë e tipareve primitive dhe të specializuara të sporodermës, si dhe rrugët e
evolucionit të tyre (Paccini & Franchi, 1978; Paccini & Hesse, 2005; Jançe, 2014 ).
Analiza e pjalmit ka një histori të gjatë dhe me qëllime të shumëfishta. Ajo jep të dhëna për
historinë e rindërtimit të bimësisë, jep përgjigje mbi vlerësimin e klimës, mbi ndikimin e
njeriut, për ruajtjen e biodiversitetit, për shkaktarët e alergjive, për përcaktimin e kullotave
të bletëve, për origjinën dhe natyralitetin e mjaltit, etj.
Mikrosporet: Sporet dhe pjalmet karakterizohen nga një shumëllojshmëri tiparesh në
ndërtimin e ekzinës, brazdës, porit, përmasave, ndryshimeve të formës etj. Këto tipare
palinotaksonomike fillojnë të dallohen që në stadet e hershme të formimit të mikrosporit.
Tashmë njihet rregulli i përgjithshëm i ndarjes qelizore. Qeliza mëmë e mikrosporit ndahet
me reduktim kromatik për të formuar 4 mikrospore (tetraspore), të cilat gjatë zhvillimit të
mëtejshëm do të transformohen në kokrriza pjalmi të veçuara të quajtura monade.
Por mikrosporet e tetradit gjatë transformimit në pjalm mund të mbeten të lidhura së
bashku. Kokrriza pjalmi të tilla quhen tetrade. Këto tetrade, në varësi nga orientimi i
mikrofijeve të boshtit gjatë ndarjes së dytë mejotike bëhen të shëmëllojshme.
Llojet e tetradeve janë: tetraedrike, izobilaterale, të kryqëzuar, në formë T-je,
rhomboidale, lineare dhe të çrregullta (Fig. 1.1).
Bashkimet e mikrosporeve mund të jenë edhe më të mëdha. Kur bashkimi ndodh ndërmjet
disa tetradeve atëherë formohen kokrriza pjalmi të quajtura poliade. Në rastin e bashkimit
të mikrosporeve të kthinës së pjalmore në një njësi të vetme, atëherë flitet për kokrriza
pjalmi të quajtura polin. Kokrrizat e pjalmit poliade dhe polin janë karakteristikë për
familjen Orchidaceae (Kapidani, 2004).

Figura 1.1. Llojet e tetradeve. A. Tetrad tetragonal; B. Izolateral; C. Tetrad në formë T-je;
D. Linear; E. Decussate (www.wisebrain.info).

Polariteti dhe simetria: Mikrosporet në tedrad paraqesin dy anë, anën ose faqen e
brendshme (proksimale) dhe anën e jashtme (distale).
Në një mikrospor dallojmë dy boshte simetrie, boshtin polar dhe boshtin ekuatorial.
Në varësi nga lloji i bimës, boshti polar mund të përputhet me boshtin e gjatësisë ose të
gjerësisë së mikrosporit. Boshti polar përfundon në skaje me polet (Fig. 1.2).
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Figura 1.2. Polariteti dhe simetria (Agashe, 2009).

Polet e mikrosporit mund të jenë me pole të njëjta (izopolare), me pole të ndryshme
(heteropolare), por dhe pa pole (jopolare). Përsa i përket simetrisë, ajo mund të jetë simetri
bilaterale dhe simetri radiale. Tek disa lloje mikrosporesh është e vështirë të flasim për
raporte simetrie prandaj dhe konsiderohen si kokrriza pjalmi pa simetri ose asimetrike.
1.4. Morfologjia e kokrrizës së pjalmit
Forma e sporeve dhe kokrrizave të pjalmit është e lidhur me vrojtimin në mikroskop të
kontureve në një sipërfaqe të rrafshët. Në shumicën e rasteve vërehen forma të ndryshme të
kontureve të sporeve dhe kokrrizave të pjalmit në pozicionin anësor, në krahasim me
vrojtimin në pozicionin polar. Forma e konturit të mikrosporit e vrojtuar në pozicionin
anësor mund të jetë rrethore, ovale, eliptike, eliptike e zgjatur etj. Format e vrojtuara në
pozicionin polar mund të jenë rrethore ose me kënde. Ato mund të jene trekëndore,
katërkëndore, pesëkëndore apo shumëkëndore. Në lloje të tjera vërehen ndryshime të
kombinuara formash të ndryshme, p.sh. rrethore trekëndore deri në rrethore shumëkëndore.
Në varësi të llojit të brazdës të vrojtuar në pozicionin polar, mund të kemi forma rrethore
trethelore deri rrethore shumëthelore.
Erdtman (1960) ka paraqitur një klasifikim sipas raportit të boshtit polar “P” dhe boshtit
ekuatorial “E”. Megjithëse një klasifikim i tillë është mjaft i ndeshur në literaturën
palinologjike, ai paraqet moskorrektësi në përcaktimin e palinoformave. Kjo për arsyen se
tek e njëjta lloj bime, apo tek i njëjti individ mund të vërehen kokrriza pjalmi me forma të
ndryshme. Ndryshimet e formës në një masë të madhe varen nga mënyra e formimit të
kokrrizave të pjalmit në tetrade, nga shkalla e bymimit dhe e deformimit të kokrrizës së
pjalmit gjatë përpunimit e të fiksimit të materialit. Në tabelën 1.1 jepen ndryshimet e
formës sipas raportit të boshtit polar “P” me boshtin ekuatorial “E”.
Përmasat e kokrrizave pjalmore: Tipari përmasë ose madhësi e kokrrizës së pjalmit nuk
është shumë i qëndrueshëm, prandaj nuk konsiderohet si bazë në përcaktim. Ai paraqet
ndryshime të mëdha jo vetëm brenda të njëjtit lloj, por edhe brenda të njëjtit individ.
Një dukuri e tillë vërehet si tek sporet, ashtu dhe te kokrrizat e pjalmit. Ky tipar merr vlera
në ato raste kur lloje të ndryshme bimësh kanë tipare palinologjike të përafërta, ndërsa
tiparin madhësi e kanë qartësisht të dallueshëm.
Mikrosporet periferike janë më të vogla se mikrosporet që zhvillohen në qendrën e
sporangut ose të pjalmores. Po në këtë mënyrë, bimët që shfaqin dukurinë e heterosporisë
paraqesin ndryshime shumë të mëdha në madhësi, ndërsa bimët hibride dhe poliploide
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kanë kokrriza pjalmi me përmasa më të mëdha se format prindërore. Brenda një bime,
përmasat e kokrrizave të pjalmit deri në një farë mase janë në varësi të vendit të lules në
bimë, në kërcell, në lulesë, të vendosjes së thekut në lule dhe e pjalmit në pjalmore
(Sllatkov, 1973).
Tabela 1.1. Klasifikimi i kokrrizave të pjalmit sipas formës së tyre në raportin P/E (Erdtman, 1960).
FORMA
Peroblate (të shtypura në majë)
Oblate (të shtypura)
Subsferoide (pothuajse sferoide)
Suboblate (pothuajse të shtypura)
Oblate sferoide (sferoide të shtypura)
Prolate sferoide (sferoide gjatësore)
Subprolate (pothuajse gjatësore)
Prolate (gjatësore)
Perprolate (maja gjatësore)

P/E
4/8
4/8 – 6/8
6/8 – 8/6
6/8 – 7/8
7/8 – 8/8
8/8 – 8/7
8/7 – 8/6
8/6 – 8/4
8/4

P/E
50
50 – 75
75 – 133
75 – 88
88 – 100
100 – 114
114 – 133
133 – 200
200

Përveç faktorëve të mësipërm, në ndryshueshmërinë e sporeve dhe kokrrizave të pjalmit
ndikojnë edhe faktorë ekologjikë. Në literaturën palinologjike takohen një seri studimesh
mbi ndikimin e faktorit ekologjik në madhësinë e sporeve dhe të kokrrizave të pjalmit
(Ducker & Knox, 1985; Agashe, 2009).
Gjatë studimit të sporeve dhe kokrrizave të pjalmit, një element i rëndësishëm në
përcaktimin e përmasave të tyre është dhe metoda e përpunimit (Kapidani 1996).
Si dihet, egzistojnë disa metoda përpunimi të materialit deri në përgatitjen e preparateve të
gatshëm për studim. Praktika palinologjike dhe të dhënat e literaturës, japin mjaft shembuj
për ndikimin e metodës së përpunimit në ndryshimin e madhësisë mesatare të sporeve dhe
kokrrizave të pjalmit.
Çarja e kokrrizës së pjalmit: Çarja (apertura) është ajo pjesë e qëndrueshme e
mbështjelljes së kokrrizës së pjalmit, e cila në sajë të vetive të veçanta të ndërtimit, shërben
për nxjerrjen e gypit pjalmor. Ajo mund të jetë vrimë, dhe në shumicën e rasteve është
shtresa më e hollë e ekzinës, e cila ka pak a shumë konture të qartë.
Çarja është vendi i rregullimit të vëllimit të ujit te sporet dhe kokrrizat pjalmore.
Ajo përfaqëson tiparin bazë tipologjik dhe diagnostik për përshkrimin e mikrosporit dhe
paraqitet me shumëllojshmëri tiparesh. Njohja dhe klasifikimi i saktë i tyre përbën bazën e
tipareve palinomorfologjike. Çarja shprehet me raportet e gjatësisë dhe gjerësisë së saj, si
dhe me organizimin e skulpturës dhe strukturës së ekzinës në brendësi ose në buzët e saj.
Kur raporti i gjatësisë së çarjes është më i madh se raporti i gjerësisë atëherë apertura quhet
brazdë. Nëse raportet e gjatësisë dhe gjerësisë së çarjes janë pak a shumë të barabarta,
atëherë flitet për pore.
Çarja mund të jetë e thjeshtë ose e ndërlikuar. Çarja e thjeshtë është brazda dhe pori i
thjeshtë. Çarja quhet e ndërlikuar atëherë, kur përveç brazdës, në ndërtimin e saj mund të
marrë pjesë edhe pori, ose kur konturet e brazdës ose të porit marrin një zhvillim më të
madh, kjo si rrjedhojë e trashjes apo ndarjes së ekzinës në buzët e çarjes, në krahasim me
pjesët e tjera të ekzinës. Çarjet e ndërlikuara janë të shumëllojshme. Më poshtë kemi
paraqitur disa tipe çarjesh të ndërlikuara sipas Erdtman (1957), Kuprijanova (1959), Punt
et al. (1994), si dhe terminologjinë palinologjike të shqipëruar sipas Kapidani (1996;
2004).
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Figura 1.3. Tipet më kryesore të çarjeve sipas Faegri & Iversen (1964).

- Brazdopori është tipi i çarjes ku në ndërtimin e saj merr pjesë brazda dhe pori.
- Brazdogoja është tipi i çarjes ku buzët e brazdës janë pak më të ngritura ose ekzina në
buzët e brazdës është më e zhvilluar se në pjesët e tjera të kokrrizës së pjalmit.
- Brazdoapertura është tipi i çarjes ku brazdat ndërpriten me njëra-tjetrën. Në këtë tip
çarje brazda mund të ndërpritet edhe nga pore elipsoidale.
- Porogoja është tipi i çarjes ku pori rrethohet me bordurë ose me unazë, e cila nuk është
gjë tjetër veçse trashje ose ndarje e ekzinës në zonën e kontureve të porit.
Kokrrizat e pjalmit mund të jenë dhe pa çarje: inaperturate ose atreme.
Çarja, sipas vendosjes mund të jetë:
- Çarje polare (polaraperturë), me vendosjen e çarjes në anën distale (anacolpate,
anaporate).
- Çarje polare me vendosje në anën proksimale (catacolpate, cataporate).
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- Çarje zonale (zonoaperturate). Vendodhja e çarjes mund të jetë meridionale ose
ekuatoriale.
- Çarje globale. Kjo lloj aperture quhet panaperturate dhe ka vendosje si gjysmë unaze.
Tipet më kryesore të çarjeve pjalmore jepen në figurën 1.3.
1.5. Terminologjia e sporeve dhe pjalmeve
Në literaturën palinologjike takohen shpesh sisteme klasifikimi dhe terminologji të
ndryshme. Iversen & Troles-Smith (1950) publikuan “Sistemin e klasave të kokrrizave të
pjalmit”. Në vitin 1961, Erdtman & Straka (1961) publikuan sistemin e klasifikimit N.P.C,
ku “N” përfaqëson numrin, “P” tregon pozicionin dhe “C” tregon karakteristikat e çarjes.
Ky sistem synonte të zëvendësonte sistemin e klasave pjalmore të Iversen & Troles –
Smith (1950). Në sistemin N.P.C., termi “aperturë” është zëvendësuar me termin
“tremata”. Sipas këtij klasifikimi, teorikisht mund të klasifikohen 343-345 forma pjalmore.
Në kongresin e 4-të Ndërkombëtar të Palinologjisë në vitin 1976, lindi ideja e njehësimit të
terminologjisë palinologjike. Me kontributin e Muller et al. (1989) në vitin 1989 u paraqit
drafti i parë i Fjalorit të Palinologjisë. Në vitin 1992, në Kongresin e 8-të Ndërkombëtar të
Palinologjisë në Francë paraqitet drafti i plotë i unifikuar i sistemeve të klasifikimit dhe
terminologjisë palinologjike me skicimet e Peter Hoen. Varianti i përmirësuar i këtij fjalori
doli në qarkullim në prill të vitin 1999. Në vitin 2004, terminologjia palinologjike
publikohet në gjuhën shqipe (Kapidani, 2004). Në përshkrimin e materialit jemi
mbështetur në terminologjinë palinologjike të përshtatur në gjuhën shqipe.
Sporoderma: Sporoderma, sipas Erdtman (1960) paraqet tiparin më të ruajtur të kokrrizës
së pjalmit. Në lidhje me ndërtimin e saj ekzistojnë shumë modele, shpesh herë me
terminologji të ndryshme, të cilat janë të lidhura kryesisht me llojin e bimës, me cilësinë
dhe madhësinë e zmadhimit mikroskopik të objektit në studim.

Figura 1.4. Paraqitje skematike e sporodermës së kokrrizës së pjalmit
(www.thuisexperimenteren.nl)

Ajo përbëhet nga dy shtresa kryesore, ekzina dhe intina. Secila prej tyre përbëhet nga disa
nënshtresa. Ekzina me nënshtresat e saj është pjesa më e qëndrueshme e mikrosporit si
ndaj faktorëve fizikë, ashtu dhe ndaj atyre kimikë. Ajo përfaqëson tiparet më të
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rëndësishme taksonomike. Në mikroskopin me dritë dallohen qartë dy shtresa: ektekzina
(sekzina) dhe endekzina (nekzina) (Fig. 1.4). Në këtë figurë dhe në figurën 1.5, propozuar
nga Erdman, Faegri dhe Saad (Biocyclopedia.com), jepen paraqitje të ndërtimit të
sporodermës, të cilat kanë më tepër karakter didaktik, në funksion të shpjegimit të
shtresëzimeve të sporodermës. Këto skema shpesh herë nuk përputhen me skemat e
ndërtimit të sporodermës të vrojtuara në mikroskopin elektronik.

Figura 1.5. Skema e ndërtimit të sporodermës sipas Erdman, Faegri dhe Saad
(Biocyclopedia.com), (www.eplantscience.com).

Zakonisht, në mikroskopin me dritë, në zmadhimet e punës 400x dallohen qartë shtresat e
sekzinës dhe nekzinës (Fig. 1.4). Në zmadhimin mikroskopik me imersion mund të
dallohen dhe shtresat e ektosekzinës dhe endonekzinës. Në mikroskopin elektronik vërehen
edhe shtresëzime të tjera. Punt et al. ( 1994) propozojnë skemën e ndërtimit të sporodermës
në figurën 1.6.

Figura 1.6. Paraqitje skematike e sporodermës të vrojtuar në mikroskopin elektronik
(Punt et al., 1994).

Sipërfaqja e sporodermës përbëhet nga elementë të ndryshëm në formë dhe madhësi,
tërësia e të cilëve përbën atë që quhet skulptura e ekzinës. Ajo ndryshon në lloje të
ndryshme dhe është tipar i rëndësishëm taksonomik. Elementët skulpturorë, në varësi të
relievit të sipërfaqes së ekzinës në të cilën shfaqen, ndahen në dy grupe bazë:
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- Elementë me konfiguracion “pozitiv”, që do të nënkuptojmë elementët e ekzinës të
vendosura mbi sipërfaqen e kokrrizës së pjalmit.
- Elementë me konfiguracion “negativ”, që do të nënkuptojmë elementët e ekzinës të
vendosura në formë gjurme mbi sipërfaqen e kokrrizës së pjalmit.
Për elementët e sipërfaqes së ekzinës me konfiguracion “pozitiv” do të përdorim
terminologjinë “elementë skulpturorë” ose “skulptura”. Kur flasim për elementët e
sipërfaqes së ekzinës me konfiguracion “negativ” përdorim termin “struktura”.
Skulptura: Elementët skulpturorë që bëjnë pjesë në sporodermë janë të llojeve të
ndryshme. Në figurën 1.7 jepen disa prej elementëve që takohen më shpesh në sporodermë.

Figura 1.7. Paraqitje skematike e elementëve skulpturorë të ekzinës (www-ist.massey.ac.nz).

- Skulpturë kokrrizore: Në këtë lloj skulpture, kokrrizat e ekzinës mund të jenë me
madhësi të ndryshme, të lira ose të afruara pranë njëra-tjetrës. Kur ato vendosen pranë
njëra-tjetrës ose bashkohen lehtas, atëherë mund të japin shirita me valëzime dhe gjatësi
të ndryshme. Kur madhësia e kokrrizave është më e vogël, skulptura quhet e pikëzuar.
- Kokëza: Këto formacione janë të ngjashme me gjilpërat me kokë. Ato kanë një këmbëz
mbi të cilën vendoset “kokëza”, e cila paraqet forma dhe madhësi të ndryshme.
-

Kodrinore: Janë formacione të ngritura mbi sipërfaqen e ekzinës në formë kodrinash
me madhësi dhe shpërndarje të shumëllojshme në grupet e ndryshme bimore.

-

Kordone: Kjo skulpturë mund të vijë si rezultat i bashkimit të kokrrizave. Kordonet
mund të jenë të valëzuar, të degëzuar ose jo, me pjesë të ngritura ose të ulura që të
kujtojnë sipërfaqen e frutit të bishtajës.

-

Lythore: Kjo skulpturë ka formën e të ngriturave cilindrike ose konike me maja pak a
shumë të sheshta.

-

Gjembore: Është skulpturë e shumëllojshme. Gjembat mund të jenë me bazë dhe
lartësi të ndryshme, me majë të mprehtë ose jo. Brenda së njëjtës skulpturë gjëmbore,
ato mund të kenë dimensione të ndryshme. Për të dalluar gjembat e mëdhenj nga më të
vegjlit, zakonisht përdoret termi gjembëza.

-

Rrudha: Kjo skulpturë të jep përshtypjen e rrudhave të trurit, uniforme ose jo,
me shpërndarje dhe forma të ndryshme.
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Struktura: Struktura e kokrrizave të pjalmi mund të jetë:
-

E gropëzuar - Kjo strukturë paraqitet me të thelluara në ekzinë ose gropëza. Ato mund
të kenë madhësi dhe thellësi të ndryshme, me konture rrethore ose me kënde.
Kur gropëzat janë pranë njëra-tjetrës dhe me shpërndarje pak a shumë uniforme,
të krijojnë përshtypjen e rrjetës.

-

Celulo-rrjetore (Rrjetore) - Kjo strukturë përbëhet nga të thelluara (celula) me parete
me kënde ose të rrumbullakosura. Sipërfaqja e sipërme e mureve të celulave mund të
jetë e rrafshtë ose me formacione. Rrjeta mund të ketë celula uniforme ose jo, të hapura
ose të mbyllura. Ajo formohet si nga të thelluarat e ekzinës, ashtu dhe nga formacionet
mbi sipërfaqen e saj. Një rrjetë e tillë quhet “rrjetë negative”.

Disa nga elementët më të zakonshëm skulpturorë dhe strukturorë të ekzinë jepen në figurën
1.8.

Figura 1.8. Paraqitje skematike e elementëve të ekzinës (www.botany.unibe.ch).

Formacionet jashtë ekzinës: Gjatë transformimit të mikrosporeve në kokrriza pjalmi, rol
të rëndësishëm luajnë qelizat e shtresës së tapetumit. Qelizat e tapetit kanë funksionin që të
ushqejnë dhe të rregullojnë zhvillimin e mikrosporeve për t’i kthyer ato në kokrriza
pjalmi. Tapetumi prodhon lëndë që polimerizohen dhe depozitohen mbi sipërfaqen e
sporeve dhe pjalmeve (Pacini et al., 1985).
Tek sporet e ndarjes Pteridophyta, këto lëndë të tapetumit polimerizohen dhe formojnë
shtresën e perisporit. Kjo shtresë në këtë grup është homogjene dhe me zbukurime
skulpturore.
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Tek Gjimnospermet dhe Angjiospermet mbeturinat e përmbajtjes ushqyese të tapetumit
depozitohen në zona të ndryshme të kokrrizës së pjalmit mbi sipërfaqen e ekzinës duke
formuar formacione që quhen “granula orbikulare të sporopoleninit” ose “trupat e Ubisch”.
Po në këtë mënyrë, tapetumi ndihmon në formimin mbi sipërfaqen e ekzinës të “fijeve të
viscinës” ose ndryshe zgjatime fijëzore të sporopoleninit mbi sipërfaqen e ekzinës.
Këto fije janë rezistente ndaj përpunimit me acetolizë. Erdtman (1969) flet për depozitime
të mbeturinave të membranave të organelave të qelizave të tapetumit, të cilat ai i quan
“tryphin”. Ndërsa Knoll (1930) flet për “pollenkitt” ose një përmbajtje ngjitëse të prodhuar
nga qelizat e tapetumit që shërben për të mbajtur të lidhura kokrrizat e pjalmit.
Mbi sipërfaqen e kokrrizave të pjalmit depozitohen proteina, glikoproteina dhe enzima me
origjinë sporofitike, të cilat ndryshojnë nga njëri lloj te tjetri. Këta elementë me origjinë
nga tapetumi, si dhe përmbajtja e proteinave dhe enzimave në brendësi të kokrrizës së
pjalmit janë shkaku kryesor i vetive alergjike të sporeve dhe pjalmeve.
1.6. Shkurt mbi familjen Asteraceae
Familja Asteraceae është një nga më të mëdhatë. Ajo përbëhet nga 1600-1700 gjini të
shpërndara në të gjithë globin, përjashtuar Antarktidën, me rreth 24,000 specie. Ato janë
përshkruar për herë të parë në 1792 nga botanisti gjerman Paul Dietrich Giseke
(Funk et al., 2009). Ajo është e ndarë tradicionalisht në dy nënfamilje AsteraceaeCichorioideae (sinonim. Compositae - Liguliflorae / Lactuceae) dhe AsteraceaeAsteroideae (sinonim Compositae -Tubuliflorae). Klasifikimi brenda familjes ka qenë dhe
vazhdon të jetë në diskutim. Por me përfshirjen e rezultateve të studimeve molekulare
filogjenetike dhe me rritjen e numrit të përfaqësuesve të analizuar, klasifikimi i asteraceve
ka ndryshuar relativisht shpejt.
Në studimet e tyre Panero & Funk (2008) propozojnë ndarjen e kësaj familje në
12 nënfamilje rreptësisht monofiletike (Panero & Funk, 2008). Sipas të dhënave të
literaturës në vendin tonë takohen rreth 97 gjini te familja Asteraceae
(Anonymous, 1988-2000).
Familja Asteraceae është e pranishme në shumicën e ekosistemeve tokësore. Ajo ka një
lulesë të pëlqyer për insektet dhe prodhon sasi të mëdha pjalmi e nektari për një periudhe të
gjatë kohore, nga pranvera e hershme deri në fundin e vjeshtës. Pjalmi luan rol jetik në
shumë proçeseve jetësore të insekteve. Sterolet në përbërjen e pjalmit janë të rëndësishme
për insektet që nuk e sintetizojnë atë dhe sidomos për bletët. Declèves (2014)
Tiparet palinologjike të kësaj familje janë të veçanta, me ekzinë të trashë dhe veçori në
ndërtim. Skulptura pjalmore është kryesisht gjembore (Perveen, 1999). Nëpërmjet studimit
pjalmor të asteraceve, Funk et al. (2005) vërejti tre prirje evolutive në morfologjinë e
pjalmit: 1) reduktimin e spinës (gjembit); 2) reduktimin dhe humbjen e columellae të
brendshme që çojnë në formimin e pjalmeve caveate; dhe 3) formimin e kreshtave në
sipërfaqen e ekzinës (lophae).
Disa nga përfaqësuesit e familjes Asteraceae zënë ndër vendet e para si shkaktare të
reaksioneve alergjike te njeriu (Gjebrea, 2003; Kallajxhiu, 2011). Të dhënat për pjalmin
fosil të asteraceve takohen që në Eocen (rreth 50 miljon vjet më parë), por pjalmi i tyre
bëhet gjithnjë e më i zakonshëm në mostrat e dheut të datuara në Oligocen / Miocen
(Graham, 1996).
Sipas të dhënave, në vendin tonë takohen rreth 97 gjini asteracesh
(Anonymous, 1988-2000). Në këtë punim kemi marrë në shqyrtim 79 përfaqësues nga
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36 gjini të vendit tonë. Rezultatet e këtij studimi jepen për herë të parë në literaturën e
vendit dhe për 50 lloje jepen për herë të parë në literaturën palinologjike botërore.
Studimi palinologjik i përfaqësuesve më kryesorë të tyre ka rëndësi jo vetëm për njohjen e
tipareve të bimëve në studim, por në të njëjtën kohë jep ndihmë të dobishme për disiplinat
e Melisopalinologjisë, Alergopalinologjisë, Palinoarkeologjisë, Paleopalinologjisë etj.
Literatura mbi pjalmin e asteraceve është e bollshme, megjithatë ajo ende nuk është e
plotë. Studimet e para morfologjike të kokrrizave të pjalmit ishin nga Wodehouse (1926;
1928a; 1928b; 1935). Studimet e tij kryesisht janë mbështetur në materiale amerikane dhe
më tepër në të freskëta, jo me acetolizë. Një nga botimet më të rëndësishme për pjalmet e
asteraceve ishte publikimi i Stix (1960). Ai paraqiti të dhëna për pjalmin e 235 llojeve nga
e gjithë bota; mbështetur në tiparet e sekzinës gjembore propozoi një ndarje në 45 tipa
pjalmorë.
Autorë palinologë të rëndësishëm janë Fægri & Iversen (1989), Moore et al. (1991),
Erdtman et al. (1963), etj. Praglowski & Nilsson (1963) në publikimin e çelësit të pjalmeve
të disa llojeve të bimëve të Evropës japin informacion edhe për disa Asteraceae, por ky
informacion është mjaft i pakët dhe jo shumë i përdorshëm. Valdes et al. (1987) harton një
çelës për përcaktimin e disa asteraceve të Evropës Veriperëndimore me një numër më të
madh llojesh dhe më të thjeshtë në përdorim. Beug (2004) është studiues i një rëndësie të
veçantë për identifikimin e pjalmit fosil. Autorë të tjerë të rëndësishëm që kontribuan në
njohjen e pjalmit të asteraceve ishin Wagenitz (1955), i cili studioi gjininë Centaurea, Nair
(1965) studioi pjalmin e llojeve të Himalajeve Perëndimore, Bonnefille (1965) pjalmin e
asteraceve të Saharës Perëndimore. Skvarla dhe ndihmësit e tij (Skvarla & Larson, 1965;
Skvarla & Turner, 1966; Payne & Skvarla 1970) studiuan ndërtimin e ultrastrukturës së
murit të kokrrizave të pjalmit të disa asteraceve me ndihmën e mikroskopit elektronik.
1.7. Veçoritë e pjalmit të bimëve Asteraceae
Larmia pjalmore tek bimët Asteraceae është mjaft e madhë. Duke u mbështetur kryesisht
në karakteristikat e sekzinës dhe në veçanti të gjembave (echinae, Stix (1960) propozoi
grupimin e pjalmit të tyre në 45 tipa palinologjikë, të cilat shprehin më qartë prirjen
evolutive brenda familjes.
Terminologjia e përdorur në përshkrimin e karakteristikave të pjalmit është e mbështetur
kryesisht në atë të rekomanduar nga Punt et al. (1994) dhe e shqipëruar nga Kapidani
(2004).
Megjithatë, si ndërtimi i ekzinës ashtu dhe i tipareve të tjera palinologjike të përfaqësuesve
të bimëve Asteraceae janë mjaft të ndërlikuara dhe me veçori karakteristike për këtë
familje, të cilat po i shprehim më poshtë.
Çarja: Çarja e pjalmit te asteracet ështe e ndërlikuar ose e përbërë. Ajo është e ndërtuar
nga një ektoaperturë, endoaperturë, dhe në mjaft raste ndërmjet tyre është e pranishme
edhe mesoapertura (Fig. 1.9).
Ectoapertura: Të gjitha kokrrizat e pjalmit kanë një ektoaperturë, e cila mund të jetë e
gjatë apo e shkurtër, e gjerë ose jo, e fundosur ose e dallueshme. Ato janë zakonisht me
skaje me majë e ndonjëherë edhe me majë të mprehtë.
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Membrana e brazdës (colpus) zakonisht është e lëmuar, por takohen edhe me kokrriza
(granula) të vogla, shpesh qartësisht të dukshme. Brazdat nga jashtë shoqërohen
ndonjëherë me nga një buzë (margo), e cila dallohet më së miri në fundet e saj.
Figura 1.9. Çarja pjalmore te bimët Asteraceae e fotografuar me mikroskop elektronik
(Blackmore, 2010).

Mesoapertura: Autori i parë që ka njohur këtë dukuri tek asteracet është Dimon (1971a;
1971b; 1973), i cili e quajti atë një "kurbë hapje". Më pas Punt (1971) gjatë përshkrimit të
kokrrizave të pjalmit të Souroubea i dha termin "pjesa e mesme". I pari që përdori termin
mesoaperturë ishte Thanikaimoni (1980), një term i cili është pranuar në fjalorin e
palinologjisë dhe përdoret rregullisht edhe sot (Punt et al., 1994).
Endoapertura: Endoapertura është e ndryshueshme në formë dhe madhësi. Ajo mund të
jetë brazda ose pori, të shkurtëra apo të gjata, të ngushta ose të gjera dhe kanë nganjëherë
kreshtë (costae) pak a shumë të dallueshme.
Në disa lloje pjalmesh endoaperturat janë të zgjatura në një endocingulum, sinonim kjo i
një endoaperture në formë unazore, e cila e rrethon pjalmin në planin ekuatorial
(Punt et al., 1994)
(Fig. 1.10).

Figura 1.10. Paraqitje skematike: A. endoapertura; B. endocingulum (Punt et al., 1994).

Treguesi apocolpium: Treguesi apocolpium ose treguesi i fushës polare është raporti i
distancës ndërmjet dy majave të brazdës në pamjen polare (d), me diametrin e pjalmit (D)
(Fig. 1.11).
Treguesi apocolpium ka më shumë karakter informues. Ai është i dobishëm në rastet kur
kërkohet për të dalluar llojet e ngjashme të kokrrizave të pjalmit. Ai varet shumë nga
gjatësia e brazdës. Pjalmet me brazda të gjata kanë tregues të vogël dhe e kundërta. Këto
tregues konsiderohen: i vogël < 0.3; i mesëm 0.3 – 0.5; i madh > 0.5 (Punt et al. 1994)
(Fig. 1.11).
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Figura 1.11. Treguesi apocolpium (Punt et al., 1994).

Ekzina: Tiparet e ekzinës janë përshkruar gjithmonë në varësi të zmadhimit optik.
Ekzina e pjalmeve te asteracet e vështruar në mikroskopin optik nuk është e njëjtë me atë
të vëzhguar me SEM (Blackmore, 2010). Në fotografinë me mikroskopin elektronik në
figurën 1.12 ky dallim i ekzinës vërehet qartë.

Figura 1.12. Ekzina te Asteraceae-t e fotografuar me mikroskop elektronik (Blackmore, 2010).

Autorë të ndryshëm, strukturën e ekzinës të vrojtuar në mikroskopin me dritë dhe
elektronik e paraqesin në forma të ndryshme skematike. Moore et al. (1991) paraqet
skemën e figurës 1.13 të ndërtimit të sporodermës.

Figura 1.13. Paraqitje skematike e shtresave të ekzinës të vrojtuara në mikroskopin optik
(Moore et al., 1991).
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Ndërsa me mikroskopin SEM vërehen edhe shtresa të tjera të ekzinës. Një ndarje
skematike e nënshtresave të saj të vrojtuara në mikroskopin SEM paraqitet në skemën e
mëposhtme të Erdtman (1969), e pranuar kjo edhe nga studiues të tjerë. Ekzina përbëhet
nga dy ndarje, sekzina (sexina
sexina) disa shtresore dhe nekzina (nexina)) njështresore
(Fig. 1.13, 1.14, 1.15). Nekzina përfaqëson një strukturë një shtresore të thjeshtë e
homogjene, e cila vendoset në kontakt me intinën. Ajo në lloje të ndryshme pjalmesh ka
trashësi të ndryshme. Sekzina është strukturë shumështresore dhe shpesh e ndërlikuar.
Reitsma (1970) thotë se shtresat e saj duhet të numërohen nga
nga baza në drejtim për nga
jashtë. Për shkak të vështirësisë për të dalluar qartë shtresëzimet dhe organizimin e
sekzinës, matjet e shtresave të saj nuk janë shumë të besueshme.

Figura 1.14. Paraqitje skematike e shtresave të ekzinës të vrojtuara me SEM
sipas Erdtman (1969).

Për këtë arsye autorë të tjerë kanë zgjedhur që ta përshkruajnë nekzinën si cavea
cavea, sexine 1,
sexine 2, sexine 3 dhe tectum,, ndërsa karakteristikat e gjembave (echinae)
(
) i trajtojnë veç.
Po në këtë mënyrë, edhe cavea mund të japë probleme gjatë vrojtimit me mikroskop optik
(Fig. 1.16 & 1.17). Përmasat e cavea ndryshojnë për shkak të natyrës së saj
vëllimrregulluese (harmomegathic
harmomegathic) të ujit. Një cavea mund të ndryshojnë në trashësi në
varësi edhe tëë gjendjes fiziologjike të pjalmit (Blackmore,
(
2010).

Figura 1.15. Paraqitje skematike e shtresave të ekzinës (sexine 1 = columellae
columellae;
sexine 2 = tectum; sexine 3 = sclupture elements) sipas Punt et al. (1994).
(1994)

Sexine 1: Kjo shtresë përbëhet shpesh nga columellae të dallueshme, të cilat nganjëherë
marrin formën e gishtave të dorës. Këto mund të interpretohen si shtresë e dytë e sekzinës.
Pavarësisht kësaj ndryshueshmërie ajo konsiderohet që të ketë vetëm një shtresë.
Sexine 2: Kjo shtresë është zakonisht e hollë dhe homogjene e tectumit.
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Sexine 3: Një shtresë me columellae të ndryshme në lartësi dhe dendësi. Këto columellae
janë zakonisht të holla, shpesh më të larta në zonën e gjembit (echinae).
Sexine 4: Konsiderohet si një shtresë e hollë dhe homogjene e tectumit e vendosur mbi një
rresht të dytë të bakulave.
Sexine 5: Konsiderohet e ngjashme me Sexine 3. Ajo nuk është e pranishme në të gjitha
kokrrizat e pjalmit. Shtresat e sekzinës 1-5 paraqiten në fotografinë me
mikroskopinlektronik në figurën 1.16 sipas Wortley et al. (2012).

Figura 1.16. Foto me mikroskopin elektronik të shtresave të sekzinës 1-5 të Berylsimpsonia
vanillosma (nga Wortley et al., 2012).

Cavea: Në mes të nekzinës dhe sekzinës shfaqet një zgavër e cila quhet cavea (Fig. 1.16,
1.17). Kjo zgavër që shtrihet në mes dy shtresave të ekzinës mund të interpretohet në
mënyra të ndryshme. Ajo mund të shkaktohet nga ndarja mes nekzinës dhe sekzinës.
Format dhe madhësia e saj janë të ndryshme (Blackmore et al., 1984).

Figura 1.17. Paraqitje skematike e shtresave të ekzinës të vrojtuara me SEM sipas Skwarla (1965).
Kokrriza e pjalmit të asteraceve në pamjen polare; cav- cavea; it - internal tectum; t- external
tectum; fl - foot layer; en - endexine; c- columellae).
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Tektumi: Tektumi (tectum) është gjithmonë një shtresë e hollë e formuar nga pjesëmarrja
e sekzinës 3 e cila është një shtresë mbyllëse. Për këtë arsye në këtë shtresë takohen vrima
të shumta e të vogla (puncta), të cilat janë më të mëdha në bazë të gjembave (echinae)
(Fig. 1.17).
Echinae: Gjembat (echinae) janë të formave dhe madhësive të ndryshme dhe janë mjaft
karakteristike për llojin. Nganjëherë ato janë shumë të vogla ose mund të mungojnë si tek
Centaurea. Echinae mund të jenë të përbërë nga dy pjesë: a) një pjesë solide e sipërme,
dhe b) një bazë, e cila është e mbushur zakonisht me columellae. Kjo pjesë e bazës
përfaqëson sexine 3. Raporti ndërmjet këtyre pjesëve është një tipar i rëndësishëm për të
njohur llojet e pjalmeve. Pranë bazës së gjembit vërehet prania e një ose disa zgavrave
(Wortley et al., 2012) (Fig. 1.18).

Figura 1.18. Foto të zgavrave të gjembave të Allittia sp. në mikroskopin elektronik
(Wortley, 2012).

Pjesët e sipërme të gjembit mund edhe të këputen. Sipas Salgado-Labourieau (1982) këto
dëmtime janë karakteristika të besueshme morfologjike. Gjembat mund të bashkohen në
bazë dhe të formojnë një kreshtë të trashë e të rrethuar me gjemba të vegjël (cristate).
Kur kreshtat trashen vetëm në disa zona dhe ndërmjet tyre formohen gropëza atëherë kjo
skulpturë quhet echinolophate (fenestrate) (Fig. 1.19).

Figura 1.19. Foto me zmadhimin 1000x të skulpturës echinolophate (fenestrate) të (a) Hieracium praealtum,
(b) Scorzonera mollis, (c) Picris echioides (fotot nga Dauti, 2015).
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1.8. Shkurt mbi studimet palinologjike në Shqipëri
Studimet palinologjike në vendin tonë këto vitet e fundit kanë ardhur duke
duke krijuar një grup tashmë të organizuar dhe bashkëpunues, në disiplina
(Dauti & Kapidani, 2013a; 2013b; 2014a; 2014b; 2015; Kapidani et al.,
Pupuleku et al., 2012; 2013a; 2013b; Kallajxhiu et al., 2013; 2014), Jance
2012; 2015a; 2015b; 2015c..

u shtuar dhe
të ndryshme
2013; 2014;
et al., 2011;

Publikimi i parë në këtë disiplinë në vendin tonë është ai i Kapidani (1988), e cila pasohet
nga monografia “Bazat e Palinologjisë” (Kapidani, 1996). Në këtë studimi përfshin 177
përfaqësues nga 91 familje të bimëve të sotme të vendit tonë, nga të cilat disa janë
përcaktuar si përfaqësuesit më të domosdoshëm për identifikimin e pjalmit fosil.
Gjithashtu, në këtë studim përfshihen edhe bimë aerofile, alergjike, bimë mjaltore si dhe
disa bimë endemike të vendit tonë. Ndër to 10 lloje i përkasin familjes Asteraceae si:
Bellis perennis, Dittrichia viscosa, Helianthus tuberosus, Anthemis tinctoria, Achillea
millefolium, Matricaria perforata, Artemisia caerulescens, Tussilago farfara, Carduus
acanthoides dhe Taraxacum officinale.
Studimi i Kapidani është ndjekur nga një studim melissopalinologjik nga Pupuleku (2001),
i cili bazohej në përcaktimin e sasisë dhe llojshmërisë së pjalmeve në precipitatet e
mjaltërave në disa stacione të rajonit Elbasan, në sezone të ndryshme të vitit për një
periudhë tre-vjeçare. Në këtë punim janë marrë në studim pjalmet e 100 bimëve mjaltore,
të përfshira në 39 familje të bimëve të sotme të vendit tonë, ndër to 9 lloje i përkasin
familjes Asteraceae si: Bidens tripartita, Solidago virgaurea, Anthemis arvensis,
Chamomilla recutita, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Carlina acaulis, Cichorium
intybus dhe Crepis aurea. Gjithashtu nga Pupuleku janë studjuar më pas edhe rreth 8 lloje
të tjera asteracesh e të publikuara në botime të ndryshme (Pupuleku et al., 2013b).
Një tjetër punim i rëndësishëm në vazhdimësi është studimi alergopalinologjik i
Kallajxhiut (2011). Studimi përfshin bimët alergjike të rrethit të Elbasanit dhe alergjitë e
shkaktuara prej tyre. Gjithsej janë studiuar 52 bimë të shpërndara në familje të ndryshme,
ku 6 lloje i përkasin familjes Asteraceae si: Artemisia absinthium, Calendula arvensis,
Centaurea cyanus, Chrysanthemum leucanthemum, Dahlia variabilis dhe Helianthus
annuus.
Punimi i fundit është ai i doktoratës së Jançe (2014), në të cilin jepen të dhëna
palinologjike për depozitime të periudhës së fundit 20 shekullore në pesë stacione
përfaqësuese të qytetit të Elbasanit. Gjithsej janë gjetur rreth 53 tipe formash
sporopjalmore fosile që u përkasin 44 familjeve apo klasave: 52% të bimësisë barishtore
ndërsa 35% të bimësisë shkurrore e drunore. Familjet bimore me përqendrim më të lartë
janë: Ericaceae 7%, Graminaceae 6.1%, Rosaceae 5.3%, Leguminosae 5%, Oleaceae
4.5%, Compositae 4.2%, Pinaceae 3.7%, Labiateae 3.6%, Cupressaceae 3.3%, Betulaceae
3.1%. Studimi ndihmon në rindërtimin e peisazhit bimor, trashëgimisë natyrore dhe
kulturore për Elbasanin.
Punimi ynë me studimin palinologjik i disa përfaqësuesve të familjes Compositae
(Asteraceae) është një vazhdimësi e studimeve në fushën palinologjike në vendin tonë.
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KREU II: MATERIALE DHE METODA
2.1. Grumbullimi i materialit
Materiali për studim është marrë kryesisht nga Herbari Kombëtar, pranë Muzeut të
Shkencave Natyrore, FShN, Universitetit të Tiranës. Nga lulet e bimëve të herbarizuara
janë shkundur pjalme në zarfe të veçuara. Në secilin zarf është shënuar emri i bimës dhe të
dhënat e etiketës së herbarit.
Për materialin e freskët janë marrë lule ose gonxhe, të cilat janë vendosur në zarfe,
ku shënohet emri i bimës dhe vendi ku është mbledhur. Materiali i mbledhur, si ai në
herbar dhe ai i freskët është çuar në laborator ku i është nënshtruar metodave të përpunimit
të paraqitura më poshtë.
Gjithsej është grumbulluar material për 79 përfaqësues të familjes Asteraceae. Përshkrimi i
tipareve morfologjike të bimëve të marrë studim është bërë duke u bazuar nga Flora e
Shqipërisë (Anonymous, 1988-2000) ose nga Flora Eskursioniste e Shqipërisë
(Demiri, 1983), nga Mullaj et al. (2010) etj. Për secilën bimë janë bërë fotografitë e tyre
qoftë mbi fletët e herbarit ashtu dhe në natyrë. Lista e bimëve në studim jepet në tabelën
2.1, ku përveç emrit të bimës është shënuar përbri nga është marrë bima dhe vendi i
mbledhjes.
Tabela 2.1. Lista e bimëve Asteraceae në studim.
Emri i bimës
Achillea abrotanoides
Achillea ageratifolia
Achillea clavennae
Achillea chrysocoma
Anthemis altissima
Anthemis orientalis
Anthemis carpatica
Anthemis chia
Anthemis tomentosa
Anthemis triumfetti
Artemisia alba
Artemisia annua
Artemisia scoparica
Bellis sylvestris
Centaurea solstitialis
Centaurea jacea
Chamaemelum mixtum
Coleostephus myconis
Doronicum austriacum
Doronicum columnae
Erigeron acer
Erigeron alpinus
Erigeron glabratus
Eupatorium canabinum
Galatella albanica
Matricaria trichophylla

HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
F
F
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
F
HK

Vendodhja e bimës së grumbulluar
Polis
Polis
Maja e Hekurave, Drashkë
Kullota Guri i Lekës, Polis
Zhamë në kulturat e grurit
Guri i Lekës, Polis
Stanet e Razdollit
Qafa e Llogarasë, ana e detit
Ksamil në ishull, Sarandë
Tomorr shpati verior, Gramsh
Planës fushë, Burrel
Berat, Kala
Butint, Sarandë
Ardenicë
Qafë Thanë, Pogradec
Grabovë e sipërme, Gramsh
Durrës ranishte
Vore, Tiranë
Mali me gropa, buzë pyjesh ahu
Mali Korabit
Gryka e Valbonës
Guri i Lekës, Polis
Mali Korabit
Parku i Tiranës
Divjakë, Lushnje
Shkallë Bicaj
19

Dauti A.(2016): Studimi palinologjik i përfaqësuesve më kryesorë të Familjes Compositae (Asteraceae)

Emri i bimës
Matricaria caucasica
Notobasis syriaca
Otanthus maritimus
Pallenis spinosa
Petasites doerfleri
Petasites hybridus
Picnomon acarna
Pulicaria dysenterica
Pulicaria odora
Pulicaria vulgaris
Senecio aquaticus
Senecio jacobaea
Senecio squalidus
Senecio nemorensis
Senecio papposus
Senecio paludosus
Senecio othonnae
Senecio thapsoides
Staehelina uniflosculosa
Tanacetum albanicum
Tanacetum corymbosum
Tanacetum larvatum
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Xanthium strumarium
Xeranthum annuum
Xeranthum inapertum
Crepis albanica
Crepis dicsoridis
Crepis foetida
Crepis neglecta
Hieracium hoppeanum
Hieracium praealtum
Hieracium waldsteinii
Leontodon crispus
Mycelis muralis
Picris echioides
Picris hieracioides
Prenanthes purpurea
Rhagadiolus stellatus
Scorzonera mollis
Scorzonera purpurea
Scorzonera doria
Scolymus hispanicus
Sonchus asper
Sonchus arvensis

HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
F
F
F

Vendodhja e bimës së grumbulluar
Stanet e Razdollit
Nivicë Qafa e Bodinit, Sarandë
Dhërmi
Fshati Qafëdardhë, Tomorr, Gramsh
Qafë Draçë, Maja e Hekurave Dragobi
Kopshti Botanik, Tiranë
Petrelë, Tiranë
Përroi i Lumës
Anës detit Vuno, Jalë
Pojan, Korçë
Yshrek, Tiranë
Guri i Lekës, Polis
Mali i Thatë
Mali Gaferrit, Polis
Mali i Zavalines, Elbasan
Vloçisht
Buzë ahishtesh, Bizë
Bogë Theth
Tiranë
Mbas deje, Mat
Në pyllin me dushqe Dhoksat Nokovë (e rrallë)
Koplik
Kullota Hotomi (Mali Plak), Polis
Nëpër parqe të qytetit Tiranë
Livadhet e Selitës
Tiranë
Lugina e Shkumbinit
Barç Shënkoll
Guri i Lekës, Polis
Këlcyrë
Në kulturat e grurit Menkular
Brushë, Yzberisht
Shkëlzen
Fshati Qerret, Librazhd
Lumi i Tropojës, Tropojë
Guri i Lekës, Polis
Lumi i Lurës Lurë
Në arat e kulturave, Universiteti Bujqësor
Luzë - Derum
Buzë liqenit të Madh, Lurë (Pyll ahu)
Kakariq
Llogara
Kurora e Lurës
Stacioni i Martaneshit
Buzë rrugës, Labinot Fushë, Elbasan
Buzë rrugës Labinot Fushë, Elbasan
Buzë rrugës, Labinot Fushë, Elbasan
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Emri i bimës
Sonchus maritimus
Sonchus oleraceus
Tolpis virgata
Tolpis staticifolia
Taraxacum gasparrinii
Urospermum picroides

HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK – Herbari Kombëtr; F – E freskët

Vendodhja e bimës së grumbulluar
Këneta e Karavastasë, Pylli i Divjakës
Tokat e Institutit Bujqësor Laprakë, Tiranë
Pallati i Brigadave, Tiranë
Radomirë, Korab
Vau i Dejës, Burrel
Gorricë

2.2. Përpunimi laboratorik i materialit pjalmor
Për studimin e karakteristikave morfologjike të kokrrizave të pjalmit të bimëve Asteraceae
kemi përdorur 3 metoda përpunimi:
-

Metoda e acetolizës e Erdtman (1956).

-

Metoda e thjeshtuar e acetolizës e Avetisjan (1950).

-

Metoda e fuksinës bazike e Smoljaninova & Gollubkova (1953).

Këto tre metoda të përpunimit kimik të mostrave pjalmore janë më të zakonshmet në
përgatitjen e preparateve të gatshme për vrojtimin me mikroskopin me dritë. Metodat e
perpunimit të pjalmeve për vrojtimin në mikroskopin elektronik janë të tjera. Dy metodat e
acetolizës japin rezultate shumë të mira në lidhje me studimin e elementëve të
sporodermës, ndërsa metoda e fuksinës bazike jep rezultate shumë të mira për studimin e
formës, madhësisë dhe çarjes, madje në disa raste edhe për elementët skulpturorë të
ekzinës. Metoda e aetolizës së Erdtman (1956) jep rezultate më të mira për studimin e
sklulpturës së ekzinës. Më poshtë po përshkruajmë shkurt secilën nga tre metodat e
përdorura për përpunimin e mostrave pjalmore, pastrimin apo ngjyrimin e grimcave
pjalmore deri në përmbylljen e preparatit mikroskopik të përhershëm.
Metoda e acetolizës sipas Erdtman (1956): Gjatë kësaj metode, lulja ose sythi zihet në
alkool 96° për të ndarë pjalmoret nga pjesët e tjera të lules. Ato mund të ndahen edhe
brenda në ujë të distiluar. Më tej, pjalmoret së bashku me kokrrizat e pjalmit thahen në
termostat, pastaj njomen me përzierjen e acetolizës, e cila përmban anhidrit acetik me acid
sulfurik të përqëndruar dhe kimikisht të pastër në raportin 9:1. Ajo përgatitet çdo herë
rishtazi. Epruvetat në të cilat futen kokrrizat e pjalmit dhe përzierja e acetolizës vendosën
në banjo-mari, në temperaturë 70-80°C; kohëzgjatja luhatet në lloje të ndryshme bimore.
Më pas, mostra centrifugohet dhe shülahen lanë disa herë me ujë të distiluar. Material nga
mostra hidhet mbi lamë dhe vrojtohen në mikroskop duke hedhur një pikë nga tretësirë
glicerinë dhe ujë në raport 1:1. Kur kokrrizat e pjalmit gjatë përpunimit të mostrës
errësohen shumë, atëherë materiali ndahet në një epruvetë tjetër duke i shtuar 1-2 pika
klorur natriumi NaCl dhe 1-2 pika acid sulfurik H2SO4 të përqëndruar derisa ajo të
zbardhet; pastaj lahen përsëri me ujë të distiluar. Nëpërmjet dekantimit dhe centrifugimit të
mostrës përfohet materiali për përgatitjen e preparateve mikroskopike të përhershme.
Metoda e thjeshtuar e acetolizës (Avetisjan, 1950; Sllatkov, 1967): Sipas kësaj metode,
pjalmoret vendosen mbi lamë mikroskopike. Mbi hidhen disa pika alkool etilik 96%.
Lëndët yndyrore të kokrrizave pjalmore të krijuara mbi lamë pas veprimit të alkoolit etilik
pastrohen me letër thithëse. Përzierja e acetolizës përgatitet çdo herë rishtazi.
Mbi përmbajtjen e lamës hidhen 1-2 pika tretësirë acetolize dhe më pas ngrohet në
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termostat ose në flakën e llampës me alkool. Kontrollohet preparati në mikroskop
vazhdimisht gjatë përdorimit të nxehtësisë, në mënyrë që kokrrizat të mos errësohet
shumë; pasi përftohet ngjyra e dëshiruar e kokrrizave bëhet shpëlarja me alkool 70%. Më
pas, preparati pastrohet nga mbeturinat dhe përmbyllet me ngjitësin xhelatinë-glicerinë në
një preprarat mikroskopik të përhershëm.
Metoda ngjyruese me fuksinë bazike sipas Smoljaninova & Gollubkova (1953):
Kokrrizat pjalmore hidhen mbi lamë mikroskopike dhe mbi to shtohen disa pika alkool i
përqendruar; kur alkooli avullon shpejt, shtohet përsëri ndonjë pikë tjetër. Pas pak vërehet
se përmbajtja yndyrore pjalmore shpërndahej nga alkooli në drejtim të anëve të lamës;
kjo përmbajtje largohet nga lama me letër thithëse. Pasi lama pastrohet nga mbeturinat me
letër thithëse, shtohet mbi të tretësirë ngjyruese e fuksinës bazike, e cila u përgatite sipas
2 mënyrave: 1) fuksinë bazike, alkool 75% e fenol në raportet 1:700:100; dhe 2) fuksinë
bazike, alkool etilik 96% e ksilol në raportet 1:600:800. Fenoli dhe ksiloli përdoren për
rritjen e tejpamjes së ngjyruesit; gjithashtu, ato kanë edhe veti ruajtjëse si antiseptikë. Pas
ngjyrimit, materialet u fiksohen (përmbyllen) me xhelatinë-glicerinë dhe etiketohen në një
preprarat mikroskopik të përhershëm.
Përgatitja e preparateve mikroskopike: Përgatitja e preparateve mikroskopike të
përhershme me grimcat pjalmore të pastruara më parë duke ndjekur një nga metodat e
mësipërme është bërë me ngjitësin xhelatinë-glicerinë (Kisser, 1935). Për përgatitjen e
ngjitësit ndiqet rruga si vijon:
Nevojiten 50 g xhelatinë, 150 g glicerinë 7 g fenol dhe 175 ml ujë të distiluar. Ngrohet ujin
në banjo-mari, në 50°C; hidhet xhelatina dhe përzihet derisa të tretet plotësisht. Më pas
shtohet glicerina dhe vlohet përmbajtja derisa lëngu të trashet në trajtë viskoze. Në të
shtohet fenoli dhe përsëri tretësira përzihet mirë. Lihet përmbajtja të ftohet, nga e cila
formohet një masë e ngurtë. Përdorimi i saj në rastet e duhura bëhet duke e ngrohur
paraprakisht në banjo-mari. Gjatë përgatitjes së preparateve mikroskopikë të gatshëm,
shpesh vihet re formimi i flluskave të ajrit; për largimin e tyre, ngrohet më parë lehtë si
lama mikroskopike me materialin pjalmor dhe lamela mbuluese dhe më pas bëhet
bashkimi i tyre (ngjitja ose përmbyllja). Bëhet etiketimi me të dhënat e mostrës pjalmore.
Pas 2-3 ditësh në buzët e lamelës izolohen mirë me llak ose parafinë dhe në këtë mënyrë
preparati mikroskopik është i gatshëm për vëzhgim dhe për ruajtje.
Vëzhgimi dhe fotografimi në mikroskopin optik: Për secilën bimë në studim janë
përgatitur 3-6 preparate të tillë. Për gjithë bimët e studiuara janë përgatitur gjithsej rreth
400 preparate mikroskopike. Vëzhgimi, numërimi e fotografimi mikroskopik i tipareve
palinologjike të kokrrizave të pjalmit është bërë me mikroskopin optik Motic B1 dhe
Motic BA310 me zmadhim 1000x. Për secilën bimë janë bërë fotografitë e kokrrizave
pjalmore si në pamjen polare ashtu dhe në atë ekuatoriale. Fotografitë e bimëve dhe ato
mikroskopike janë origjinale e të kryera nga vetë autorja. Përgatitja e preparateve të
gatshme dhe studimi i tyre është kryer në Universitetin ‘A. Xhuvani’, Elbasan. Palinoteka
ndodhet në fondin shkencor të këtij universiteti.
Kokrrizat e pjalmit janë përcaktuar sipas Erdtman (1960), Stix (1960), Skvarla et al, (1965)
Fægri & Iversen (1989), Moore et al. (1991) Punt et al. (1994), Kapidani (2004).
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KREU III. REZULTATE DHE DISKUTIME
Më poshtë jepen të dhëna palinomorfologjike, shoqëruar me fotografi mikroskopike
cilësore, për 79 lloje bimore, përfaqësues të familjes Asteraceae nga flora shqiptare.
Nga këto llojet Crepis albanica, Galatella albanica (Aster albanicus subsp. paparistoi),
Petasites doerfleri, Scorzonera doria, Senecio thapsoides, Tanacetum albanicum
(=Chrysanthemum albanicum) bëjnë pjesë në Listën e Kuqe të Florës së Egër të Shqipërisë
(2013).
Këto të dhëna jepen nga përgatitja e rreth 400 preparateve mikroskopike pjalmore,
rreth 3-6 preparate mikroskopike për secilin lloj. Gjatë vëzhgimit janë bërë matje të
ndryshme të cilat jepen për secilin lloj; në kllapa jepet mesatarja për secilin rast. Gjithsej
janë bërë rreth 1500 foto mikroskopike grimcash pjalmore, prej të cilave rreth 300 jepen në
përshkrimin më poshtë (rreth 4 foto për secilin lloj.) Ky informacion jepet për herë të parë
për Shqipërinë, kurse për shumicën e llojeve ai duket se është informacion i ri edhe për
literaturën palinologjike botërore. Këto të dhëna kanë qenë objekt edhe i disa publikimeve
tona (Dauti et al., 2013; 2014a; 2014b; 2015a; Kallajxhiu et al., 2013a; 2013b; Pupuleku et
al., 2013a) ose paraqitjeve në ngjarje të ndryshme shkencore (Dauti et al., 2013; 2014a;
2014b; 2015b; Kallajxhiu et al., 2013c; Kapidani et al., 2014; Pupuleku et al., 2013b).
Në studim jemi përpjekur të pasqyrojmë të gjitha ato tipare palinologjike që mund të
përshkruhen nga vrojtimi me mikroskopin me dritë dhe që shprehin më qartë veçoritë e
ndërtimit pjalmor të bimëve të arra në analizë. Përshkrimi palinologjik dhe fotografitë e
qarta mikroskopike lejojnë njohjen më mirë të pjalmeve të përfaqësuesve të familjes
Asteraceae kur ato merren nga terrene të panjohura, si në mjaltë, në tokë apo në ajër. I
gjithë qëllimi i këtij punimi është i lidhur me këtë funksion.
Tiparet morfologjike në studim për secilën specie janë: forma e kokrrizës së pjalmit,
madhësia, karakteristikat e ekzinës, karakteristikat e gjembave, etj. Gjatë studimit u vërejt
larmi e madhe tiparesh palinomorfologjike. Përgjithësisht brenda gjinisë tiparet ishin të
qëndrueshme, por me ndryshime të mëdha midis gjinive të ndryshme. Për të pasqyruar më
qartë këtë kemi bërë përshkrimet e mëposhtme. Për secilën specie jepen të dhëna të
shkurtëra botanike kryesisht nga Flora e Shqipërisë (Anonymous, 1988-2000) ose nga Flora
Eskursioniste e Shqipërisë (Demiri, 19083), nga Mullaj et al. (2010) etj. Në vijim jepet,
përshkrimi morfologjik i pjalmit, fotografia e bimës në studim, qoftë nga fleta e herbarit
apo e bimës në natyrë, si dhe fotografitë pjalmore përkatëse, përftuar nga mikroskopi me
dritë Motic B1 dhe Motic BA310 me zmadhimin rreth 1000x. Fotografitë mikroskopike të
secilës specie paraqiten si në pamjen polare, ashtu dhe në atë ekuatoriale.
3.1. Gjinia Achillea L. – Barpezmi
Achillea abrotanoides (Vis.) Vis. Fl. Dalm. 2:81 (1847).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë deri 40 cm. Rritet në vende
shkëmbore dhe gurë të thërrmuar të zonës subalpine dhe alpine. Lulëzon qershor – korrik
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është marrë nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 24-30 (26) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 24-28 (26.4) µm. Forma pjalmore sipas konturit paraqitet
sferoide (P/E = 0.92-1.07). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat kanë gjatësi dhe
gjerësi të njëjtë. Gjatësia e gjembit dhe gjerësia e tij në bazë luhatet nga 2-3 µm. Largësia
midis gjembave në bazë luhatet nga 2-3 µm.Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga
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3-5 µm. Ektekzina është shumë më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 2-4 (3)
µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet re dhe prania e kolumelave. Tektumi
paraqitet i pandërprerë dhe i valëzuar. Trashësia e tij shkon në 1 µm. Brazdat nuk dallohen
qartë për shkak të formacioneve skulpturore të ekzinës. Mezokalpi i kokrrizave luhatet nga
13-17 (14.65) µm. Pori paraqitet me konture rrethore, me diametëri rreth 4 µm.

a

b

a
b

Figura 3.1. Achillea abrotanoides; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Achillea ageratifolia (Sibth. et Sm.) Boiss., Fl. Or. 3:275 (1875).
Kamefite. Bimë shumëvjeçare tufore. Kërcejtë deri 30 cm. Rritet në vende shkëmbore të
zonave subalpine dhe alpine, e zakonshme. Lulëzon qershor – gusht (Anonymous, 19882000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.

a,b

a
Figura 3.2. Achillea ageratifolia; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë tre me brazda dhe tre pore. Boshti polar luhatet nga 29-34 (31.2)
µm. Diametri ekuatorial luhatet nga 28-32 (30) µm. Forma sipas konturit paraqitet prolate
sferoid (sferoide e zgjatur) (P/E =1.00-1.10). Ekzina është me skulpturë gjembore. Përveç
gjëmbave vihet re edhe prania e gjembëzave. Gjembat janë konikë dhe pothuajse njësoj të
gjatë dhe të gjerë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 3-4 µm dhe gjerësia e tij në bazë luhatet
nga 3-4 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 2-4 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba
luhatet nga 4-6 (5) µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 34.5 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet re prania e kolumelave. Tektumi
paraqitet i vazhduar dhe me valëzime. Trashësia e tij është afërsisht 1 µm. Brazdat janë
vështirë për t‘u dalluar për arsye të formacioneve skulpturore të ekzinës. Mezokalpi i
kokrrizave të pjalmit luhatet nga 15-20 (17) µm. Diametri i porit është afërsisht 5 µm.
Achillea clavennae L., Sp. Pl. 898 (1753).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë deri 40 cm. Rritet në shpate
shkëmbore të zonave alpine e subalpine. Lulëzon korrik – gusht. Endemike Alpino –
Dinarike (Anonymous, 1988-2000). Materiali është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë me tre brazda dhe tre pore. Boshti polar luhatet nga 30-33 (30.8)
µm. Diametri ekuatorial luhatet nga 28-32 (29.9) µm. sipas konturit paraqitet prolate
sferoide ose sferoide e zgjatur (P/E= 1.00-1.11).

a
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b

Figura 3.3. Achillea clavennae; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë konikë dhe me gjatësi dhe gjerësi
thuajse të njëjtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-4 (3) µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë
luhatet nga 2.5-3.5 (3) µm. Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 3-4 µm. Trashësia
e ekzinës pa gjemba luhatet nga 3-5 (3.9) µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina.
Ektekzina luhatet nga 2-4 µm. Endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet re prania e
kolumelave. Tektumi paraqitet i pandërprerë dhe i valëzuar. Trashësia e tij është 1 µm.
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Brazdat janë vështirë për t‘u dalluar për arsye të formacioneve skulpturore të ekzinës.
Mezokalpi i luhatet nga 16-19 (17.1) µm.
Achillea chrysocoma Friv., Flora (Regensb.) 18:366 (1835).
Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë deri 40 cm. Rritet në vende shkëmbore të zonave
alpine e subalpine. Lulëzon qershor – korrik (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar luhatet nga 32-38 (35.5) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 32-37 (35.2) µm. Forma në pamjen ekuatoriale është
eliptike, ndërsa në pamje polare paraqitet sferoide trekëndore sips konturit forma është
sferoide (P/E= 0.94-1.06). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë konikë dhe
janë më të gjerë se të gjatë; gjatësia luhatet nga 2-4 (3.3) µm; gjerësia në bazë luhatet nga
3-6 (4.5) µm. Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 2-4 (2.7) µm. Trashësia e
ekzinës pa gjemba luhatet nga 5-6 µm. Ektekzina është shumë më e trashë se endekzina.
Ektekzina luhatet nga 4-5 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet re prania e
kolumelave. Tektumi paraqitet i pandërprerë dhe i valëzuar. Brazdat nuk dallohen qartë për
shkak të formacioneve skulpturore të ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 19-21 (20.2) µm.

b

a

a
b
Figura 3.4. Achillea chrysocoma; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.2. Gjinia Anthemis L. - Syviç
Anthemis altissima L. Sp. Pl. 893 (1753) (=Cota altissima Gay, Anthemis cota L.)
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare e fuqishme, pushlore deri afërsisht e shogët. Kercelli
20 – 120 cm. Rritet në toka të punuara, vende djerr etj. Bar i keq i të lashtave. Lulëzimi
maj – shtator (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë monade, me tre pore dhe tre brazda, me simetri rrezore dhe
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konture sferoide. Në pozicionin polar, pjalmi ka konture rrethore trethelore, ndërsa në
pozicionin ekuatorial ka konture eliptike. Brazdat janë të thella dhe me membranë të
lëmuar. Mezokalpi luhatet 10-13.8 µm. Poret kanë konture rrethore dhe ndodhen në qendër
të çdo brazde., me diametër rreth 5 µm. Ekzina është me skulpturë gjembore dhe me
gjembëza. Gjembat janë konike, me maja të mprehta, më të gjata se sa të gjera dhe nuk
janë të bashkuara në bazë. Ndërmjet gjembave ka gjembëza të vegjël. Gjatësia e gjembit
është rreth 3 µm dhe gjerësia e tij është 3 µm. Largësia midis gjembave në bazë është rreth
12 µm. Trashësia e ekzinës pa gjmba është rreth 4 µm. Ektekzina është më e trashë se
endekzina, madje qëndrojne në raportin 3:1. Ektekzina është rreth 3 µm dhe endekzina
është rreth 1 µm. Diametri i kokrrizës pa gjemba luhatet nga 22-28 (24) µm.
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Figura 3.5. Anthemis altissima; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Anthemis orientalis L. (A. cretica L.). Sp. Pl. 893 (1753)(=A. orientalis subsp. montana
Hayek) (non A. cretica (L.) Nyman).
Hemikriptofite (Kamefite). Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë lulorë 12 – 30
(- 40) cm. Rritet në vende shkëmbore me bar të zonave malore. Lulëzimi qershor – korrik
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë monade, tre porëshe tre brazdore me simetri rrezore dhe konture
sferoide. Në pozicionin polar, kanë konture rrethore trethelore, ndërsa në pozicionin
ekuatorial ato kanë konture eliptike. Brazdat janë të thella dhe me membranë të lëmuar.
Mezokalpi i kokrrizave të pjalmit luhatet 10-14 µm. Poret kanë konture rrethore dhe
ndodhen në qendër të çdo brazde. Diametri i porit është rreth 5 µm. Ekzina është me
skulpturë gjembore dhe me gjembëza. Gjembat janë konikë, me maja të mprehta, më të
gjata se sa të gjera dhe nuk janë të bashkuara në bazë. Ndërmjet gjembave ka gjembëza të
vegjël. Gjatësia e gjembit është rreth 5 µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë është rreth 3 µm.
Largësia midis gjembave është rreth 10 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba ështe rreth 4
µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina ështe rreth 3 µm, ndërsa
endekzina është rreth 1 µm. Diametri i kokrrizës pa gjemba luhatet 22-26 (23) µm.
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Figura 3.6. Anthemis orientalis; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Anthemis carpatica Willd., Sp. Pl. 3:2179 (1803)
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare me kërcell të drunjëzuar. Kërcejtë (6
(6-) 10 –
35 (- 40) cm. Në vende me bar dhe në të çara shkëmbinjësh. Lulëzimi qershor – gusht
(Anonymous, 1988-2000).
). Materiali për studim është nga
n Herbari Kombëtar.
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Figura 3.7. Anthemis carpatica; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janëë monade, trebrazdore dhe trepore
pore me simetri rrezore dhe konture
sferoide. Në pozicionin polar, kanë
kan konture rrethore trethelore, ndërsa
rsa nnë pozicionin
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ekuatorial ato kanë konture eliptike. Brazdat janë të thella dhe me membranë të lemuar.
Mezokalpi luhatet 10-14 µm. Poret kanë konture rrethore dhe ndodhen në qendër të çdo
brazde. Diametri i porit është rreth 5 µm. Ekzina është me skulpturë gjembore dhe me
gjembëza. Gjembat janë konike, me maja të mprehta, më të gjata se sa të gjera dhe nuk
janë të bashkuara në bazë. Ndërmjet gjembave ka gjembëza të vegjël. Gjatësia e gjembit
është rreth 3 µm dhe gjerësia e tij në bazë është rreth 3 µm. Largësia midis gjembave është
rreth 7 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 7 µm. Ektekzina është shumë më e
trashë se endekzina. Trashësia e ektekzinës është 5 µm, endekzina është 2 µm. Diametri i
kokrrës së pjalmit pa gjemba luhatet nga 22-25 (23) µm.
Anthemis chia L., Sp. PL. 894 (1753)
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare tufore, me push të rrallë. Kërcejtë 5 – 40 cm. rritet në
toka të punuara, vende djerr etj. Lulëzimi mars – maj (Anonymous, 1988-2000). Materiali
për studim është nga Herbari Kombëtar.

a
a

b
a
Figura 3.8. Anthemis chia; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë monade, trebrazdore dhe trepore me simetri rrezore dhe konture
sferoide. Në pozicionin polar, kanë konture rrethore trethelore, ndërsa në pozicionin
ekuatorial ato kanë konture eliptike. Brazdat janë të thella dhe me membranë të lëmuar.
Mezokalpi luhatet 10-13.8 µm. Poret kanë konture rrethore dhe ndodhen në qendër të çdo
brazde. Diametri i porit është rreth 5 µm. Ekzina është me skulpturë gjembore dhe me
gjembëza. Gjembat janë konikë, me maja të mprehta, më të gjata se sa të gjera dhe nuk
janë të bashkuar në bazë. Ndërmjet gjembave ka gjembëza të vegjël. Gjatësia e gjembit
është 4 µm, ndërsa gjërësia e tij në bazë është 3 µm. Largësia midis gjembave është 5 µm.
Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 5 µm. Ektekzina është shumë më e trashë se
endekzina, madje qendrojnë në raportin 4:1. Ektekzina është rreth 4 µm, ndërsa endekzina
është 1 µm. Diametri i kokrrizës pa gjemba luhatet nga 23-26 (24) µm.
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Anthemis tomentosa L. (NCBI Taxonomy;
http://eol.org/pages/22986599/names/synonyms)
Anthemis tomentosa Boiss. (Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013)
Bimë barishtore shumëvjeçare. Rritet në vende me rërë, duna, zakonisht në zona malore.
Lulëzimi maj – qershor (Mullaj at al., 2010). Materiali për studim është nga Herbari
Kombëtar.

a

b

a,b
Figura 3.9. Anthemis tomentosa; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë monade, trebrazdore dhe trepore, me simetri rrezore dhe konture
sferoide. Në pozicionin polar, kanë konture rrethore trethelore, ndërsa në pozicionin
ekuatorial ato kanë konture eliptike. Brazdat janë të thella dhe me membranë të lëmuar.
Mezokalpi luhatet 10-13.8 µm. Poret kanë konture rrethore dhe ndodhen në qendër të çdo
brazde. Diametri i porit është rreth 5 µm. Ekzina është me skulpturë gjembore dhe me
gjembëza. Gjembat janë konike, me maja të mprehta, më të gjata se sa të gjera dhe nuk
janë të bashkuara në bazë. Ndërmjet gjembave ka gjembëza të vegjël. Gjatësia e gjembit
është 3 µm dhe gjerësia e tij në bazë është 3 µm. Largësia midis gjembave është 5 µm.
Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 4 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina,
madje qëndrojnë në raportin 3:1. Ektekzina është rreth 3 µm, ndërsa endekzina është 1 µm.
Diametri i kokrrizës së pjalmit pa gjemba luhatet nga 24-28 (25) µm.
Anthemis triumfetti (L.) DC. Lam. et DC., Fl. Fr. Ed. 3;5:483 (1815)
Hemikriptofite (Kamefite). Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcelli 30 – 90 cm. Rritet në
vende me bar etj, kryesisht në zona malore. Lulëzimi maj – shtator (Anonymous, 19882000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
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Figura 3.10. Anthemis triumfetti; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë monade, trebrazdore dhe trepore, me simetri rrezore dhe konture
sferoide. Në pozicionin polar, kanë konture rrethore trethelore, ndërsa në pozicionin
ekuatorial ato kanë konture rrethore në eliptike. Brazdat janë të thella dhe me membranë të
lëmuar. Mezokalpi luhatet 10-13.8 µm. Poret kanë konture rrethore dhe ndodhen në qendër
të çdo brazde. Diametri i porit është rreth 5 µm. Ekzina është me skulpturë gjembore dhe
me gjembëza. Gjembat janë konikë, me maja të mprehta, më të gjatë se sa të gjera dhe nuk
janë të bashkuara në bazë. Ndërmjet gjembave ka gjembëza të vegjël. Gjatësia e gjembit
është 5 µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë është rreth 3 µm. Largësia midis gjembave është 3
µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është 5 µm. Ektekzina është shumë më e trashë se
endekzina, madje qëndrojnë në raportin 4:1. Ektekzina është rreth 4µm, ndërsa endekzina
është 1 µm. Diametri i kokrrizës së pjalmit pa gjemba luhatet nga 24-27 (25) µm.

3.3. Gjinia Artemisia L – Pelin
Artemisia alba Turra, Gior. Ital. Sci. Nat. Agric. Arti Co merc. 1:144 (1764)
(=A. camphorate Vill., A. lobelia All.)
Kamefite. Bimë shumëvjeçare e shogët deri pushbutë. Kërcelli 30 – 100 cm. Në vende
shkëmbore, kryesisht në zonat malore. Lulëzimi korrik – shtator (Anonymous, 1988-2000).
Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 21-25
(22.5) µm. Diametri ekuatorial luhatet nga 21-24 (22.9) µm. Në pamje polare kanë formë
rrethore trethelore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë ovale në rrethore. Forma e
kokrrizave të pjalmit sipas konturit është sferoide (P/E = 0.92 - 1.04). Ekzina është më e
trashë dhe me skulpturë kokrrizore deri në mikrogjembore. Trashësia e ekzinës luhatet nga
3-4 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 2-3 µm, ndërsa
endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet re dhe prania e kolumelave. Mezokalpi i luhatet
nga 13-15 µm. Brazdat dhe pori nuk janë të dallueshme qartë.
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Figura 3.11. Artemisia alba; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Artemisia annua L. , Sp. Pl. 847 (1753).
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare, 5 – 150 cm, e shogët. Në vende të thata, toka të pa
punuara ranishte etj. Lulëzimi qershor – tetor (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar.
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b

Figura 3.12. Artemisia annua; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe me trepore; boshti polar luhatet nga 18-20 (19.2)
µm; diametri ekuatorial luhatet nga 18-22 (19.5) µm; në pamje polare kanë formë rrethore
trethelore, ndërsa në pamje ekuatoriale forma e tyre është ovale deri në rrethore; sipas
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konturit forma është sferoide (P/E = 0.95 - 1.03). Ekzina është me skulpturë kokrrizore deri
në mikrogjembore. Trashësia e ekzinës luhatet nga 3-4 µm. Ektekzina është më e trashë se
endekzina; ektekzina luhatet nga 2-3 µm, ndërsa endekzina është 1 µm; në ektekzinë vihet
re dhe prania e kolumelave, e formacioneve në trajtë kolone. Mezokalpi luhatet nga 12-14
µm.
Artemisia scoparica Waldst. et. Kit. , Pl. Rar. Hung. 1:66 (1801).
Hemikriptofite. Bimë barishtore dyvjeçare. Kërcelli lulor 30 – 60 cm. Në vende me bar
toka të pa punuara etj. Lulëzimi maj – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar.

a

a

a

a

Figura 3.13. Artemisia scoparica; pjalmi: a. pamje polare.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe me trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 18-20
(18.86) µm, ndërsa diametri ekuatorial i tyre luhatet nga 18-20.5 (19.05) µm. Në pamje
polare kanë formë rrethore trethelore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë ovale në
rrethore. Forma sipas konturit është sferoide (P/E = 0.93 - 1.03). Ekzina është me skulpturë
kokrrizore deri në mikrogjembore. Trashësia e ekzinës luhatet nga 3-3.5 µm. Ektekzina
është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 2-2.5 µm, ndërsa endekzina është 1
µm. Në ektekzinë vihet re dhe prania e kolumelave. Brazda dhe pori nuk janë të
dallueshme qartë. Mezokalpi luhatet nga 11-13 µm.

3.4. Gjinia Bellis L. – Luleshqerrë
Bellis sylvestris Cyr., Pl. Rar. Neap. 2:22 (1792).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare zakonisht shtijore. Gjethet (15-) 30 – 180 x
5 – 25 cm. Rritet në livadhe, vende me bar, shkorreta etj. Lulëzimi shkurt – nëntor
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është i freskët.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore, me trepore, me konture rrethore. Dallimi i brazdave
është i vështirë për shkak të formacioneve të skulpturës së ekzinës. Ekzina është me
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skulpturë gjembore. Gjembat janë konikë e të rrallë. Gjatësia e gjembave varion nga 2-3
µm. Gjerësia e gjembave arrin në 2 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 1.5-2 µm.
Trashësia e ekzinës së bashku me gjembat arrin në 5 µm. Shtresat e ekzinës qëndrojnë me
njëra-tjetrën në raportin 3:1:1. Ektekzina është 3 µm, mesekzina 1 µm dhe endekzina 1
µm. Diametri i kokrrave të pjalmit luhatet nga 24-30 (26.7) µm.

a

a

b

b

Figura 3.14. Bellis sylvestris; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.5. Gjinia Centaurea – Kokoçeli
Centaurea solstitialis L., Sp. Pl. 917 (1753)
Hemikriptofite. Bimë dyvjeçare. Kërcej 30 – 100 cm. Rritet në toka të punuara, vende të
thata, anash rrugëve etj. Lulëzimi qershor – gusht. Bar i keq i kulturave bujqësore
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është freskët.

a

a
Figura 3.15. Centaurea solstitialis; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë monade, trebrazdore, trepore dhe me konture ovale në eliptike. Në
pamje polare kanë formë rrethore në trekëndore, ndërsa në pamjen ekuatoriale paraqiten në
formë ovale. Boshti polar i kokrrave të pjalmi luhatet nga 25-30 (28.33) µm, ndërsa
diametri ekuatrial nga 25.5-31.5 (28.6) µm. Ekzina është e trashë me skulpturë
mikrogjembore. Gjembat janë më të vegjël se 1 µm. Trashësia e ekzinës luhatet nga 5-6
µm. Ektekzina luhatet nga 2-3 µm, mesekzina është 1.5 µm dhe endekzina 1.5 µm.
Gjatësia e brazdës është 25.06 µm, ndërsa gjerësia është 9.6 µm. Pori paraqitet i zgjatur.
Gjatësia e porit është 9.3 µm, ndërsa gjerësia e porit 6.9 µm.
Centaurea jacea L., Sp. Pl. 914 (1753) (C. amara L. pro parte)
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcej 50 – 120 cm. Rritet në çeltira pyjesh e kullota.
Lulëzimi qershor – korrik. Bimë mjaltëse (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim
është nga Herbari Kombëtar.
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b
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b

Figura 3.16. Centaurea jacea; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 24-28 (26.3) µm,
ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 25-28 (27) µm. Në pamje polare ato kanë formë
rrerthore në trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale kanë formë ovale në sferoide. Sipas
konturit forma është sferoide (P/E= 0.96-1.04). Ekzina paraqitet e trashë me skulpturë
mikrogjembore. Trashësia e ekzinës luhatet nga 3-4.5 µm. Ektekzina është më e trashë se
endekzina dhe mesekzina. Ektekzina luhatet 1.5-2.5 µm, endekzina është rreth 1 µm dhe
mesekzina luhatet nga 0.5-1 µm. Pori paraqitet me konture rrethore. Diametri i tij luhatet
nga 3-5 µm. Gjatësia e brazdës luhatet nga 17-21 (19.4) µm. Mezokalpi luhatet nga 17-21
(18.3) µm.

3.6. Gjinia Chamaemelum Miller – Kamemel
Chamaemelum mixtum L. All. , loc. Cit. (1785) (Anthemis mixta L.)
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare disi pushore. Kërcejtë 10 – 60 cm. Në ranishtet e
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bregdetit. Lulëzimi maj – shtator (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga
Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 24-26 (25.2) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 24-27 (25) µm. Në pozicionin polar kanë formë rrethore
trekëndore, ndërsa në pozicionin ekuatorial forma e tyre është rrethore. Sipas konturit
forma është sferoide (P/E = 0.93-1.04). Ekzina paraqitet me skulpturë gjembore. Gjembat
janë me gjatësi dhe gjerësi të barabartë dhe me majë të mprehtë. Gjatësia dhe gjerësia e
gjembit në bazë luhatet nga 2-2.5 µm. Largësia midis gjembave është 2 µm. Trashësia e
ekzinës pa gjemba luhatet nga 3-4 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina.
Ektekzina luhatet nga 2-3 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet re dhe
prania e kolumelave, element në formë kolone. Brazdat dallohen me vështirësi. Mezokalpi
luhatet nga 14-16 (14.7) µm. Pori paraqitet me konture rrethore. Diametri i tij është rreth
4µm.

a

b

a

Figura 3.17. Chamaemelum mixtum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.7. Gjinia Coleostephus Class - Koleostef
Coleostephus myconis (L.) Reichenb. Fil., Fl. Germ. 16:49 (1853)
(Chrysanthemum nyconis L. , Myconia myconis (L.) Briq.).
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare. Kërcejtë 10 – 45 cm. Në toka të punuara, vende
djerrë etj. Lulëzimi prill – korrik. (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është
marrë nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 27-33 (29.9) µm,
ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 26-33 (30) µm. Në pozicioni polar kanë formë
rrethore trethelore, ndërsa në pozicionin ekuatorial ato kanë formë rrethore në vezake.
Sipas konturit forma është sferoide (P/E = 0.97-1.04). Ekzina është me skulpturë gjembore.
Gjembat janë konikë e me majë të mprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm, ndërsa
gjerësia e tij në bazë luhatet nga 3-4 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 2-3 µm.
Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 3-5 (4.36) µm. Ektekzina është shumë më e
trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 2-4 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Në
ektekzinë vihet re edhe prania e kolumelave, elementë në formë kolone. Brazdat dallohen
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me vështirësi. Mezokalpi luhatet nga 17-21 (18.6) µm. Pori paraqitet me konture rrethore;
diametri i tij luhatet nga 4-5 µm.

b

a

a
a
Figura 3.18. Coleostephus myconis; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.8. Gjinia Doronicum L. - Doronik
Doronicum austriacum Jacq., Fl. Austr. 2:18 (1774). (D. orphanidis Boiss.).
Gjeofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë deri 100 cm. Buzë pyjeve në vende me
hije etj. Lulëzimi qershor – shtator (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është
nga Herbari Kombëtar.

a

a
Figura 3.19. Doronicum austriacum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 31-35
(33.42) µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 32-36 (33.83) µm. Në pamje polare
kanë formë rrethore trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë ovale në
sferoide. Sipas konturit forma është sferoide (P/E = 0.97-1.03). Ekzina paraqitet me
skulpturë gjembore. Gjembat janë të mëdhenj dhe me majë të mprehtë. Gjatësia e gjembit
dhe gjerësia e tij në bazë luhaten nga 4-5 µm. Largësia e gjembave në bazë luhatet nga 2-3
µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 2.6 µm. Ektekzina dhe endekzina janë të
barabarta dhe luhaten nga 1-1.5 µm. Brazda dhe pori nuk janë të dallueshme qartë prej
formacioneve të skulpturës së ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 15-19 (16.58) µm.
Doronicum columnae Ten., Fl. Nap. Prodr. 1:49(1811) (D. cordatum auct., non Lam.)
Gjeofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë 12 – 60 cm. Në vende shkëmbore me
hije të zonave malore. Lulëzimi maj – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 32-35 (33.6)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 30-35 (32.3) µm. Në pamje polare kanë formë
rrethore trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë ovale në rrethore. Sipas
konturit forma është sferoide (P/E = 0.97-1.10). Ekzina paraqitet me skulpturë gjembore.
Gjembat janë të mëdhenj e me majë të mprehtë. Gjatësia e gjembit është rreth 5 µm, ndërsa
gjerësia e tij në bazë luhatet nga 3.5-5 µm.
Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 1-2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është
rreth 2 µm. Ektekzina dhe endekzina janë të barabarta dhe rreth 1 µm. Brazda dhe pori nuk
janë të dallueshme qartë prej formacioneve të skulpturës së ekzinës. Mezokalpi luhatet nga
14-19 (16.9) µm.
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Figura 3.20. Doronicum columnae; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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3.9. Gjinia Erigeron L. – Erigeron
Erigeron acer L., Sp. Pl. 863 (1753).
Hemikriptofite. Bimë dyvjeçare. Kërcejtë 10 – 60 cm. Rritet në vende të thata me gurë,
toka të papunuara etj. Lulëzon qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar.

a

a
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Figura 3.21. Erigeron acer; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 19-23 (21) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 20-24 µm (22 µm). Në pamjen polare kanë formë
trekëndore trethelore. Në pamjen ekuatoriale kanë formë vezake (eliptike). Forma e kokrrë
së pjalmit sipas konturit paraqitet sferoide (P/E= 0.95-1.05). Ekzina është e hollë dhe me
skulpturë gjembore. Gjembat janë të vegjël dhe të bashkuar në bazdë me njeri- tjetrin.
Gjatësia e gjembit luhatet nga 1-2 µm, ndersa gjërësia e tij në bazë luhatet nga 2-2.5 µm.
Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 2 µm. Ektekzina dhe endekzina janë të barabarta,
trashësia e tyre është 1 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme për shkak të formacioneve të
skulpturës së ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 11-14 (12.1) µm. Pori paraqitet me konture
rrethore. Diametri i tij është rreth 4 µm.
Erigeron alpinus L., Sp. Pl. 864 (1753).
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcelli 6 – 35 cm. Rritet në kullota maloree vende
me gurë. Lulëzon qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga
Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 23-25 (24) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 21-24 (23) µm. Në pamjen polare kanë formë trekëndore
trethelore. Në pamjen ekuatoriale kanë formë vezake eliptike. Forma e kokrrave të palmit
sipas konturit paraqitet sferoide (P/E= 0.95-1.05). Ekzina është e hollë dhe me skulpturë
gjembore. Gjembat janë të qartë dhe pothuajse të ngjitur në bazë. Gjatësia e gjembit luhatet
nga 3-4 µm, gjerësia e tij në bazë luhatet rreth 4 µm. Trashësia e ekzinës së kokrrizave të
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pjalmit, pa gjemba, është 2 µm. Ektekzina dhe endekzina janë të barabarta dhe trashësia e
tyre është 1 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme për shkak të formacioneve të skulpturës së
ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 12-14 (13) µm. Pori paraqitet me konture rrethore.
Diametri i tij është rreth 4-5 µm.
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Figura 3.22. Erigeron alpinus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Erigeron glabratus Hoppe et Hornsch, Comp. Fl. Germ. 2:364 (1825)
(E. polymorphus Scop.).
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcelli 5 – m20 (-35) cm. Rritet në kullota e
shkëmbinj subalpine dhe alpin. Lulëzon qershor – shtator (Anonymous, 1988-2000).
Materiali për studim është nga Herbari Kombetar.

b

b

a

a

Figura 3.23. Erigeron glabratus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë tre brazdore me trepore. Boshti polar luhatet 21-25 (23) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 21-24 (22.6) µm. Në pamjen polare kanë formë rrethore
trekëndore, ndërsa në pamjen ekuatoriale kanë formë vezake në rrethore. Sipas konturit
forma është sferoide (P/E = 0.95-1.04). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë
të vegjël dhe të bashkuar me njëri tjetrin. Gjatësia e gjembit është 2 µm. Gjerësia e tij në
bazë luhatet nga 1-2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është 2 µm. Shtresat e saj janë të
barabarta. Ektekzina dhe endekzina janë 1 µm. Brazdat nuk dallohen qartë prej
formacioneve të skulpturës së ekzinës. Pori paraqitet me konture rrethore. Diametri i tij
është rreth 5 µm.

3.10. Gjinia Eupatorium L. - Eupator
Eupatorium canabinum L.
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë 30 – 175 cm. Në vende me
lagështi. Lulëzimi korrik – shtator. Bimë mjekësore dhe mjaltëse e mirë, përdoret kundër
parazitëve, dispeçsisë etj. (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari
Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 24-30 (25) µm,
ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 25-30 (26) µm. Në pamje polare kanë formë rrethore
trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë ovale. Forma sipas konturit është
oblate sferoide ose sfroide të shtypura (P/E = 0.92-1.00). Ekzina është me skulpturë
gjembore. Gjembat janë të gjatë dhe të mprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 3-4 µm,
ndërsa gjerësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm. Gjembat herë duken të bashkuar në bazë dhe
herë në një largësi e cila luhatet nga 1.5-3 (2.1) µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është
rreth 2 µm. Ektekzina dhe endekzina janë të barabarta dhe rreth 1 µm. Brazdat dhe pori
nuk janë të dallueshme prej formacioneve të skulpturës së ekzinës. Mezokalpi luhatet nga
12-18 (13.5) µm.

a
b

a

Figura 3.24. Eupatorium canabinum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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3.11. Gjinia Galatella - Asteri shqiptar
Galatella albanica Degen (sin.
sin. Aster albanicus Degen)
Bimë barishtore shumëvjecare
vjecare me lule vjollcë.
vjollc Në vende të thata e shkëmbore,
mbore, kryesisht
ultrabazike (200 - 2100 m) si dhe më pak në ranishte bregdetare, pak a shumë
shum me
lagështirë (Durrës-Karavasta).
Karavasta). Lulëzimi gusht- nëntor (Anonymous, 1988-2000);
2000); bën pjesë
në Listën e Kuqe të Florës së Egër të Shqipërisë (2013).
(2013). Materiali për studim është marrë i
freskët në Divjakë.
Kokrrizat pjalmore janë trebrazdore
ebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 31.2
31.2-36.4 (33.95)
µm,, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 31-36 (34) µm. Forma sipas konturit paraqitet
oblate sferoide deri në prolate sferoide (P/E= 0.93-1.08).
0.93
Ekzina është me skulpturë
gjembore. Endekzina
na dhe ektekzina janë pothuajse të barabarta. Trashësia
sia e ekzin
ekzinës
sëbashku me gjembat luhatet 5-7.5
5
(5.5) µm. Gjembat janë konikë dhe me maj
majë. Gjatësia e
gjembave ndryshon nga 3-5
5 (3.5) µm, dhe gjërësia në bazë e tyre luhatet nga 4 – 5 (4) µm.
Diametri i porit luhatet 4-55 µm. Mezokalpi luhatet në 14-20.8
14
(19.01) µm.

a

a

b

a

Figura 3.25. Galatella
a albanica
albanica; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.12. Gjinia Matricaria L. – Matrikarje - (Tripleurospermum Schultz Bip.)
Matricaria trichophylla (Boiss.)
Boiss.) Boiss. Diagan. Pl. Or. Nov.. 1 (6):88 (1846) (Tripleurospermum tenuifolium)
Trikofile. Bimë
imë barishtore dyvjeçare, rrallë shumëvjeçare. Kërcejtë 50 – 150 cm. Në
gjerdhe, vende me gurë e toka të punuara. Lulëzimi maj – korrik (Anonymous
Anonymous, 1988-2000).
Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti
Boshti polar i tyre luhatet nga 25
25-30 (28.5)
µm, ndërsa diametri
ri ekuatorial luhatet nga 25
25-31 (28.5) µm.. Në pamje polare kanë formë
rrethore trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale kanë formë ovale në rrethore. Sipas
konturit forma është sferoide (P/E = 0.97-1.08).
0.9
Ekzina është me skulpturë gjembore.
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Gjembat janë majëmprehtë. Ata kanë pothuajse gjatësi dhe gjerësi të njëjtë. Gjatësia dhe
gjerësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm. Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 1.5-2
µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 3-4.5 µm. Ektekzina është më e trashë se
endekzina. Ektekzina luhatet nga 2-3.5 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Në ektekzinë
vihet re dhe prania e kolumelave. Brazda dhe pori nuk janë të dallueshme qartë. Mezokalpi
luhatet nga 15-17 µm.

a

b

a
a

Figura 3.26. Matricaria trichophylla; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Matricaria caucasica (Willd) Poiret. Lam., Encycl. Meth. Bot., Suppl. 3:604 (1814).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë 15 –50 cm. Rritet në kullota
alpine. Lulëzimi korrik – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga
Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore treporëshe. Boshti polar luhatet nga 30-35 (33) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 30-35 (32) µm. Forma sipas konturit është sferoide (P/E =
0.94-1.10). Ekzina është me skulpturë gjembore. Përveç gjembave vihet re dhe prania e
gjembëzave. Gjembat janë më të gjerë se të gjatë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2.5-3 µm.
Gjerësia e gjembit në bazë luhatet nga 3-5 µm. Largësia midis gjembave në bazë luhatet
nga 1.5-2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 4.5-6 (5) µm. Ektekzina është
shumë më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 3.5 - 4.5 (4) µm, ndërsa endekzina
luhatet nga 1-1.5 µm. Në ektekzinë vihet re prania e kolumelave. Tektumi është i
pandërprerë dhe i valëzuar. Brazdat nuk dallohen qartë për shkak të strukturës së ekzinës.
Mezokalpi luhatet nga 17-20 (18.3) µm. Diametri i porit është rreth 4 µm.
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Figura 3.27. Matricaria caucasica; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.13. Gjinia Notobasis Cass. – Notobas
Notobasis syriaca (L.) Cass., Dict. Sci. Nat. 35:171 (1825).
Terofite. Bimë njëveçare gjembore. Kërcejtë 20 – 60 (-150) cm. Rritet në toka të punuara e
vende djerr. Lulëzin maj – qershor (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është
nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 39-41 (40) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 39-44 (41) µm. Në pamje polare forma duket sferoide,
ndërsa në pamje ekuatoriale duken në formë vezake ose eliptike. Forma sipas konturit
është oblate sferoide ose seroide e shtypr në sferoide (P/E= 0.93-1.05). Ekzina është me
skulpturë gjembore. Gjembat janë më të gjerë në bazë se të gjatë dhe janë të bashkuar në
bazë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 3-4 µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë luhatet nga 5-6
µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 2.5-3 µm. Ektekzina dhe endekzina janë
pothuajse të barabarta. Ektekzina është 1.5 µm, ndërsa endekzina luhatet nga 1-1.5 µm.
Mezokalpi luhatet nga 23-30 (26.8) µm.
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Figura 3.28. Notobasis syrica; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.14. Gjinia Otanthus Hoffmans. et Link - Otant
Otanthus maritimus L. Hoffmans & Link, Fl. Port. 2:365 (1834).
Kamefite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë deri 50 cm. Në dunat bregdetare.
Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari
Kombëtar.

a

a
Figura 3.29. Otanthus maritimus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar dhe diametri ekuatorial i tyre
është i njëjtë dhe luhatet nga 30-33 (31.4) µm. Në pamje polare kanë formë rrethore
trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale kanë formë ovale në sferoide. Forma sipas konturit
është sferoide (P/E = 0.94-1.07). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë të
mëdhenj dhe me majë të mprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 3-4.5 µm, ndërsa gjerësia
e tij në bazë luhatet nga 3.5-5.5 µm. Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 1-2 µm.
Trashësia e ekzinës së kokrrizave të pjalmit pa gjemba luhatet nga 3.5-5 µm (4 µm).
Ektekzina është më e trashë se endekzina e qëndrojnë në raportin 3:1. Ektekzina luhatet
nga 2.5-4 (3) µm, endekzina është rreth 1 µm. Ektekzina është tektate dhe vihet re prania e
kolumelave në të. Brazda dhe pori nuk dallohen qartë prej formacioneve të skulpturës së
ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 16-19 (17.8) µm.
3.15. Gjinia Pallenis Cass. – Palenë
Pallenis spinosa (L.) Cass. Dict. Sci. Nat. 37:276 (1825).
Terofite - Hemikriptofite. Bimë barishtore një - dyvjeçare. Kërcej deri në 60 cm. Buzë
rrugëve në vende me lagështirë etj. Lulëzimi maj – gusht (Anonymous, 1988-2000).
Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat pjalmore janë trebrazdore me trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 25-29 (26)
µm. Diametri ekuatorial luhatet nga 25-29 (27) µm. Në pamje polare kanë formë rrethore
trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale formë ovale në rrethore. Forma sipas konturit
është sferoide (P/E = 0.93-1.04). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë të
mëdhenj dhe të bashkuar në bazë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 3-4 µm, ndërsa gjerësia e
tij në bazë luhatet nga 3.5-4.5 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 2 µm.
Ektekzina dhe endekzina janë pothuajse të barabarta dhe rreth 1 µm. Mezokalpi luhatet nga
13-16 µm. Pori paraqitet me konture rrethore, me diametër rreth 5.2 µm.

a

a

Figura 3.30. Pallenis spinosa; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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3.16. Gjinia Petasites Miller – Llapua
Petasites doerfleri Hayek, Denkschr. Akad. Wiss. Math – Nat. Kl. (Wien) 94:196 (1917).
Gjeofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Gjethe rrotullare. Rritet në vende shkëmbore me
lagështirë të Shqipërisë Veriore (Bjeshkët e Namuna, Maja e Hekurave etj.). Lulëzon
korrik – shtator. Endemike shqiptare (Anonymous, 1988-2000); bën pjesë në Listën e Kuqe
të Florës së Egër të Shqipërisë (2013). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
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Figura 3.31. Petasites doerfleri; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 36-41 (38.77) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 37-40 (38.69) µm. Forma sipas konturit paraqitet sferoide
(P/E= 0.95-1.08). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë konikë dhe me majë.
Gjatësia e gjembit luhatet nga 3-4.5 µm. Gjerësia e gjembit në bazë luhatet nga 2.5-4 µm.
Largësia midis gjembave luhatet nga 4-5 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga
2-3 µm. Ektekzina dhe endekzina janë pothuajse të barabarta. Ektekzina dhe endekzina
luhaten nga 1-1.5 µm. Mesekzina luhatet nga 0.5-1 µm. Brazdat janë vështirë për t’u
dalluar. Mezokalpi luhatet nga 19-2 4 µm. Diametri i porit luhatet nga 5-6 µm.
Petasites hybridus (L.) P. Gartner, B. Meyer et Scherb., Fl. Wett. 3:184 (1801)
(P. officinalis Moench).
Gjeofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Gjethe rrotullare. Rritet në vende shkëmbore me
lagështi dhe buzë burimeve. Lulëzon prill – qershor. Bimë mjekësore (Anonymous, 19882000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
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Figura 3.32. Petasites hybridus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar dhe diametri ekuatorial janë
pothuajse të njëjtë. Boshti polar luhatet nga 27-29 (28) µm. Diametri ekuatorial luhatet nga
27-29 (28) µm. Forma sipas konturit paraqitet sferoide në prolate sferoide ose sferide e
zgjatur (P/E =1-1.03). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë të hollë e me
majë. Gjatësia e gjembit është 3 µm. Gjerësia e gjembit në bazë luhatet nga 1.5-2 µm.
Largësia midis gjëmbave luhatet nga 1.5-2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjëmba luhatet nga
2-3 µm. Ektekzina dhe endekzina janë pothuajse të barabarta; ektekzina 1-2 µm, ndërsa
endekzina 1 µm; kurse mesekzina 0.5-1 µm. Brazdat nuk dallohen qartë për shkak të
formacioneve skulpturore së ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 15-16 µm. Diametri i porit
luhatet nga 5-6 µm.

3.17. Gjinia Picnomon Adanson – Piknomi
Picnomon acarna (L.) Cass., Dict. Sci. Nat. 40:188 (1826).
Hemikriptofite. Bimë njëvjeçare. Kërcejtë (10-) 20 -50 (-70) cm. Rritet në vende të thata e
gurishtore dhe toka të kultivuara. Lulëzon qershor – korrik (Anonymous, 1988-2000).
Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 35-38 (36.) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 35-39 (36) µm. Në pamjen polare kanë formë rrethore në
këndore, ndërsa në pamje ekuatoriale kanë formë vezake (eliptike). Forma sipas konturit
është sferoide (P/E=0.95-1.06). Ekzina ka skulpturë gjembore komplekse. Gjembat duken
në pamjen polare të vendosur shtresa-shtresa. Gjembat janë shumë të mëdhenj dhe
përfundojnë me majë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 4-5 µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë
luhatet nga 5-7 µm.
Trashësia e ekzinës me gjemba luhatet nga 6-7 µm. Në disa prej kokrrizave mund të
dallohen me vështirësi ektekzina dhe endekzina. Ektekzina me gjemba luhatet nga 5-6 µm,
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ndërsa endekzina është 1 µm. Brazdat dhe pori nuk mund të maten, pasi janë vështirë për
t’u dalluar prej formacioneve të skulpturës së ekzinës.

a

a

b
b
Figura 3.33. Picnomon acarna; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.18. Gjinia Pulicaria Gaertner- Plenera
Pulicaria dysenterica (L).Bernh., Syst. Verz. Erfurt 153 (1800)
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare me stolone të leskëruar. Kërcelli 20 - 60
cm. Rritet në vende me lagështirë etj. Lulëzimi qershor – tetor. Bimë insekticide dhe bar i
keq për kulturat prashitëse (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është marrë nga
Herbari Kombëtar.

a
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b

Figura 3.34. Pulicaria dysenterica; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore
(3-zonocolporate). Forma sipas konturit është ovale sferoide (sub-oblate deri sub-prolate)
(P/E = 0.8–1.2). Në pozicionin polar kanë konture rrethore deri në rrethore trekëndore.
Diametri përgjithësisht luhatet 24-27 (26) µm. Brazda mbulohet me shtresë të trashë ekzine
dhe dallohet me vështirësi. Pori është i qartë, rrethor, me kontur, e me diametër rreth 5 µm.
Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjatësia e gjembit është 3 µm dhe gjerësia e tij në
bazë është rreth 3 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 3-4 µm. Trashësia e ekzinës
pa gjemba është rreth 2 µm.
Pulicaria odora (L.) Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 239 (1831)
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare me kërçep të shkurtër. Kërcelli 20 - 70 cm.

b

a

a

b

Figura 3.35. Pulicaria odora; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Rritet në vende me bar. Lulëzimi: qershor – shtator (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat pjalmore janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore
(3-zonocolporate). Forma e tyre sipas konturit është ovale sferoide (sub-oblate deri
sub-prolate) (P/E = 0.8–1.2). Në pozicionin polar kanë konture rrethore deri në rrethore
trekëndore. Diametri i kokrrizës përgjithësisht luhatet 24-27 (26) µm. Brazda mbulohet me
shtresë të trashë ekzine dhe dallohet me vështirësi. Pori është i qartë, rrethor, me kontur
dhe diametër rreth 5 µm. Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjatësia e gjembit është
5 µm dhe gjerësia e tij në bazë është rreth 3 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga
3-4 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 2 µm.
Pulicaria vulgaris Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2:461 (1791) (P. preostrata Ascherson)
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare. Kërcelli 7 – 30 (-45) cm. Rritet në vende me
lagështirë e me bar. Lulëzimi: qershor – tetor (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore
(3-zonocolporate). Forma e tyre sipas konturit është ovale sferoide (sub-oblate deri sub50
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prolate) (P/E = 0.8–1.2).. Në pozicionin polar kanë konture
konture rrethore deri në rrethore
trekëndore. Diametri i kokrriz
izës përgjithësisht luhatet 24-27 (26) µm. Brazda mbulohet me
shtresë të trashë ekzine dhe dallohet me vështirësi.
v
si. Pori është i qartë, rrethor, me kontur e
diametër rreth 5 µm. Ekzina është me skulpturë
skulp
gjembore. Gjatësia e gjembit
mbit është 3 µm
dhe gjerësia e tij në bazë ësht
shtë rreth 3 µm. Largësia
sia midis gjembave luhatet nga 33-4 µm.
Trashësia e ekzinëss pa gjemba është rreth 2 µm.
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Figura 3.36. Pulicaria odora; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.19. Gjinia Senecio L. - Pulith
Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (Wimer & Grab.) Walters, Bot. Jour. Linn.
Soc. 71:273 (1976). (S.
S. erraticus Bertol., S. aquaticus var. barbareifolius Wim
mer & Grab.)
Hemikriptofite. Bimë më shpesh dyvjeçare.
dyv
Kërcelli i shkurtër i ngritur. Në kanale e vende
me lagështi. Lulëzimi maj – tetor (Anonymous, 1988-2000).
). Materiali për studim është nga
Herbari Kombëtar.

a

a

b
a
Figura 3.37. Senecio aquaticus;
aquaticus pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
oriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 27-30 (29)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 27-31 (29) µm. Në pozicion polar kanë formë
rrethore në trekëndore, ndërsa në pozicon ekuatorial kanë formë ovale në rrethore. Sipas
konturit forma e kokrrizave është oblate sferoide (P/E = 0.96-1.00). Ekzina është me
skulpture gjembore. Gjembat nuk janë shumë të gjatë dhe janë me majë të mprehtë.
Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm (2.6 µm), ndërsa gjerësia e tij në bazë luhatet nga
3-4 (3.2) µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 2 µm. Ektekzina dhe endekzina
janë të barabarta dhe rreth 1 µm. Gjatësia e brazdës dhe diametri i porit nuk janë të
dallueshme në këto kokrriza pjalmi. Mezokalpi luhatet nga 14-17 µm (15.7 µm).
Senecio jacobaea L., Sp. Pl. 870 (1753).
Hemikriptofite. Bimë dyvjeçare ose shumëvjeçare. Kërcelli 30 - 150 cm. Në vende të thata
me bar. Lulëzimi qershor – shtator. Bimë helmuese (Anonymous, 1988-2000). Materiali
për studim është nga Herbari Kombëtar.
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Figura 3.38. Senecio jacobaea; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 31-35 (33) µm,
ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 30-34 (32) µm. Në pozicion polar kokrrizat e pjalmit
kanë formë rrethore trekëndore, ndërsa në pozicion ekuatorial ato kanë formë ovale në
rrethore. Sipas konturit, forma e kokrrizave është oblate sferoide në sferoide
(P/E= 0.97-1.07).
Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë majëmprehtë. Gjatësia dhe gjerësia e
tyre është pothuajse e njëjtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm dhe gjerësia e tij luhatet
nga 2-3 µm. Trashësia e ekzinës së kokrrizave pa gjemba luhatet nga 2-2.5 µm. Ektekzina
dhe endekzina janë të barabarta. Trashësia e tyre luhatet nga 1-1.5 µm. Pori paraqitet me
konture rrethore. Diametri i tij luhatet nga 4-5 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme, ndërsa
mezokalpi luhatet nga 15- 19 (17) µm.
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Senecio squalidus L., Sp. Pl. 869 (1753) (S. nebrodensis auct., non L.).
Terofite/Hemikriptofite. Bimë njëvjeçare ose shumëvjeçare, gati e shogët. Kërcej të ngritur
të degëzuar deri 60 cm. Në pyje e shkorrete si dhe në vende djerr etj. Lulëzimi qershor –
gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.

a

a

a

b

Figura 3.39. Senecio squalidus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 27-31 (29)
µm dhe diametri ekuatorial luhatet nga 26-31 (29) µm. Në pozicion polar kokrrizat kanë
formë rrethore trekëndore, ndërsa në pozicion ekuatorial ato kanë formë rrethore. Sipas
konturit forma e kokrrizave është oblate sferoide në sferoide (P/E = 0.97-1.04). Ekzina
është me skulpturë gjembore. Gjembat kanë pothuajse gjatësinë të barabartë me gjerësinë
dhe janë majëmprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë
luhatet 2-3.5 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 2 µm. Ektekzina dhe endekzina
janë të barabarta me rreth 1 µm. Pori është me konture rrethore. Diametri i tij luhatet nga 67 (6.2) µm. Gjatësia e brazdës nuk është e dallueshme. Mezokalpi luhatet nga 14-17 (15.2)
µm.
Senecio nemorensis L. subsp. fuschsii (C.C. Gmelin) Celak., Prodr. Fl. Bohm. 241 (1871)
(S. fuschsii C.C. Gmelin; incl. S. fuschisii var. ew pansus (Boiss. & Heldr.) Hayek).
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcelli 50 - 200 cm. Në livadhe me lagështi e pyje të
zonave malore. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim
është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 31-37 (34)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 31-38 (34) µm. Në pozicion polar kokrrizat
kanë formë rrethore në trekëndore, ndërsa në pozicion ekuatorial ato kanë formë ovale në
rrethore. Sipas konturit forma e kokrrizave është oblate sferoide në sferoide (P/E = 0.92 1.06). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë të mëdhenj dhe majëmprehtë.
Gjatësia dhe gjerësia e gjembit luhatet nga 3-4 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet
nga 2-2.5 µm. Ektekzina dhe endekzina janë pothuajse të barabarta. Ektekzina luatet nga 153
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1.5 µm, ndërsa endekzina është rreth 1 µm. Gjatësia e brazdës dhe diametri i porit në këto
kokrriza nuk janë të dallueshme. Mezokalpi luhatet nga 16-20 (18) µm.
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Figura 3.40. Senecio nemorensis; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Senecio papposus (Reichenb.) Less., Linnaea 6:244 (1831) (S. spathulifolius sensu Hayek,
non Griesselich).
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcelli 30 - 130 cm. Në vende të thata barishtore ose
me shkëmbinj të zonave malore. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000).
Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.

a
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Figura 3.41. Senecio papposus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 32-35 (34) µm,
ndërsa diametri ekuatorial i kokrrizave luhatet nga 33-36 (34) µm. Në pozicionin polar
forma është rrethore trekëndore, ndërsa në pozicionin ekuatorial ato kanë formë ovale në
rrethore. Forma e kokrrizave sipas konturit është oblate sferoide në sferoide
(P/E = 0.94 - 1.03). Ekzina është me skulpturë gjembore. Gjembat janë të mëdhenj dhe
majëmprehtë, me gjatësi dhe gjerësi të barabartë që luhatet nga 2-3 µm. Trashësia e
ekzinës pa gjemba luhatet nga 2-2.5 µm. Ektekzina dhe endekzina janë pothuajse të
barabarta. Ektekzina luhatet nga 1-1.5 µm dhe endekzina është rreth 1 µm. Pori paraqitet
me konture ovale në rrethore. Gjatësia e tij është rreth 6 µm dhe gjërësia rreth 5.8 µm.
Mezokalpi luhatet nga 16 – 20 (19.1) µm.
Senecio paludosus L. Sp. Pl. 870 (1753). (S. racemosus auct. Eur., non (Bieb) D. C.)
Helofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcelli 50 - 150 cm. Në vende me shumë
lagështi e moçalore. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 32-35 (33) µm,
ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 31-35 (33) µm. Në pozicion polar kanë formë
rrethore në trekëndore, ndërsa në pozicion ekuatorial formë ovale në rrethore. Forma sipas
konturit e kokrrizave është sferoide (P/E = 0.91 - 1.03). Ekzina është me skulpturë
gjembore. Gjembat janë majëmprehtë, me gjatësi dhe gjerësi që luhatet 2-3 µm. Trashësia
e ekzinës së kokrrizave pa gjemba është 2-2.5 µm. Ektekzina dhe endekzina janë pothuajse
të barabarta. Ektekzina luhatet nga 1-1.5 µm, ndërsa endekzina është rreth 1 µm.
Pori paraqitet me konture rrethore, me diametër 5-6 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme
qartë. Mezokalpi luhatet nga 16-20 (18) µm.
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Figura 3.42. Senecio paludosus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Senecio othonnae Bieb., Ft. Taur. – cauc. 2:308 (1808)
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcelli 80 - 200 cm. Në pyje dhe kullota malore.
Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari
Kombëtar.

a

a

a
Figura 2.43. Senecio othonnae; pjalmi: a. pamje polare.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 30-35 (34)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 32-35 (34) µm. Në pozicionin polar kokrrizat
kanë formë rrethore trekëndore, ndërsa në pozicionin ekuatorial ato kanë formë ovale në
rrethore. Forma sipas konturit është sferoide (P/E= 0.94-1.03). Ekzina është me skulpturë
gjembore. Gjembat janë konikë dhe majëmprehtë. Ata kanë gjatësi dhe gjerësi të barabartë
që luhaten nga 2-3 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 2-2.5 µm. Ektekzina dhe
endekzina janë pothuajse të barabarta. Ektekzina luhatet nga 1-1.5 µm, ndërsa endekzina
është rreth 1 µm. Pori është me konture rrethore. Diametri i tij është rreth 5 µm. Gjatësia e
brazdës nuk është e dallueshme. Mezokalpi luhatet nga 18-21 (19.4) µm.
Senecio thapsoides DC., Prodr. 7:301 91838).
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcelli 20 - 70 cm. Në shkëmbinj gëlqeror të zonave
malore. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000); bën pjesë në Listën e Kuqe të
Florës së Egër të Shqipërisë (2013). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga
30-34 (31.7) µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 29-34 (31.4) µm. Në pozicion
polar kanë formë rrethore trekëndore, ndërsa në pozicion ekuatorial kanë formë ovale në
rrethore. Forma sipas konturit është sferoide (P/E= 0.97-1.06). Ekzina është me skulpturë
gjembore. Gjembat janë majëmprehtë. Gjatësia dhe gjerësia e tyre luhatet nga 2-3 µm.
Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 2-2.5 µm. Ektekzina dhe endekzina janë
pothuajse të barabarta. Ektekzina luhatet nga 1-1.5 µm, ndërsa endekzina është 1 µm.
Pori paraqitet herë-herë me konture ovale. Gjatësia e tij luhatet 6-7 µm, ndërsa gjerësia e tij
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luhatet 5-6 µm. Brazdat nuk janë shumë të dallueshme. Mezokalpi luhatet nga 15-20 (17.7)
µm.
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Figura 3.44. Senecio thapsoides; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.20. Gjinia Staehelina L. – Steheline
Staehelina uniflosculosa Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2:162 (1813).
Kamefite. Shkurrëz e vogël tufore. Kërcelli deri 50 cm. Rritet në shkëmbinj gëlqeror.
Lulëzon gusht – shtator (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari
Kombëtar.
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Figura 3.45. Staehelina uniflosculosa; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

57

Dauti A.(2016): Studimi palinologjik i përfaqësuesve më kryesorë të Familjes Compositae (Asteraceae)

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 36-44 (41)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 34-44 (40) µm. Në pamje polare kokrrizat kanë
formë rrethore në trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë ovale në
sferoide. Forma sipas konturit është sferoide (P/E=0.93-1.08). Ekzina është shumë e trashë,
me skulpturë gjembore dhe mjaft komplekse. Gjembat janë të mëdhenj. Gjatësia e gjembit
është rreth 5 µm, ndërsa gjerësia e tij luhatet nga 5-6.5 µm. Trashësia e ekzinës me gjemba
luhatet nga 8-10 µm.
3.21. Gjinia Tanacetum L. - Karajpel
Tanacetum albanicum Markgraf (sin. Chrysanthemum albanicum Markgraf)
Bimë e Listës së Kuqe të Florës së Egër të Shqipërisë (2013).
Kokrrizat e pjalmit janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore dhe me
konture sferoide. Në pamje polare kanë formë rrethore, ndërsa në pamjen ekuatoriale kanë
formë ovale. Brazdat janë të thella dhe të lëmuara. Mezokalpi luhatet nga 10-16 µm. Pori
paraqitet me konture rrethore. Diametri i porit është rreth 5 µm. Ekzina është e trashë me
skulpturë gjembore. Gjembat janë me majë. Gjatësia e gjembit është 5 µm, ndërsa gjerësia
e tij në bazë luhatet nga 5-6 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 2-3 µm.
Trashësia e ekzinës pa gjemba është 7 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina.
Ektekzina është 5 µm, ndërsa endekzina është 2 µm. Muri i kokrrizave është i pajisur me
gjemba, në bazën e gjembave ka skulpturë kokrrizore dhe rrjetore. Tektumi përreth bazës
së gjembit është me vrima të vogla. Madhësia e hapësirave rrjetore ndryshon nga 3-4 µm.
Diametri i kokrrizës pa gjemba luhatet nga 35-38 (36) µm. Këto kokrriza pjalmi janë më të
mëdhatë e gjinisë Tanacetum.
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Figura 3.46. Tanacetum albanicum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum, Tanacet. 57 (1844)
(Chrysanthemum corymbosum L., Leucanthemum corymbesum (L.) Gren. & Gordon,
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.)
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcelli 30 – 120 (-150) cm. Rritet në pyje të rrallë,
shkorretë e livadhe. Lulëzimi qershor – korrik (Anonymous, 1988-2000). Materiali është
nga Herbari Kombëtar.

b
Figura 3.47. Tanacetum corymbosum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore dhe me
konture sferoide. Në pamje polare kanë formë rrethore, ndërsa në pamjen ekuatoriale ato
kanë formë ovale. Brazdat janë të thella dhe të lëmuara. Mezokalpi luhatet nga 10-16 µm.
Pori paraqitet me kontur rrethor. Diametri i porit është rreth 5 µm. Ekzina është e trashë
me skulpturë gjembore. Gjembat janë me majë, me gjatësi 4-5 µm dhe gjërësia në bazë
është 4-5 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 2-3 µm. Trashësia e ekzinës pa gjëmba
është 7 µm. Ektekzina është me e trashë se endekzina. Ektekzina është 5 µm, ndërsa
endekzina është 2 µm. Muri është i pajisur me gjemba dhe për më tepër me forma
kokrrizore dhe rrjetore. Tektumi përreth bazës së gjembit është me vrima të vogla.
Madhësia e hapësirave rrjetore 1µm. Diametri i kokrrës së pjalmit pa gjemba luhatet nga
30-33 (31) µm.
Tanacetum larvatum (Pant.) Hayek (Tanacetum larvatum (Griseb) Kaintz;
sin. Chrysanthemum larvatum Pant.)
Bimë subendemike e Serbisë e Kosovës, Malit të Zi dhe Shqipërisë.
Kokrrizat e pjalmit janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore dhe me kontur
sferoid. Në pamje polare kanë formë rrethore, ndërsa në pamjen ekuatoriale formë ovale.
Brazdat janë të thella dhe të lëmuara. Mezokalpi luhatet nga 10-16 µm. Pori është me
konture rrethore, me diametër rreth 5 µm. Ekzina është e trashë dhe me skulpturë
gjembore. Gjembat janë me majë, me gjatësi 3 µm dhe gjerësi në bazë 3 µm. Largësia
midis gjembave është 4 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 4-6 µm; ektekzina
është më e trashë se endekzina; ektekzina luhatet nga 3-4 µm, ndërsa endekzina nga 1-2
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µm. Muri është i pajisur me gjemba dhe për më tepër me forma kokrrizore dhe rrjetore.
Tektumi përreth bazës së gjembit është me vrima të vogla. Madhësia e hapësirave rrjetore
është 1 µm. Diametri i kokrrizës pa gjemba luhatet nga 25-28 (26) µm.

a

a

a

b

Figura 3.48. Tanacetum larvatum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip., Tanacet. 53 (1844)
(Chrysanthemum macrophyllum Waldst. & Kit., Pyrethrum macrophyllum Waldst. & Kit.
Willd.).
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcejtë 40 – 100 (-150) cm. Rritet në pyje të zonave
malore. Lulëzimi qershor – shtator (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është
marrë nga Herbari Kombëtar.

a

a

b
b
Figura 3.49. Tanacetum macrophyllum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore dhe me
konture sferoide. Në pamje polare, kokrrizat e pjalmit kanë formë rrethore, në pamje
ekuatoriale ato kanë formë rrethore në ovale. Brazdat janë të thella dhe të lëmuara.
Mezokalpi luhatet nga 10-16 µm. Pori paraqitet me kontur rrethor, me diametër rreth 5 µm.
Ekzina është e trashë dhe me skulpturë gjembore. Gjembat janë me majë, me gjatësi që
luhatet nga 3-4 µm dhe gjerësi në bazë luhatet nga 3-4 µm. Largësia midis gjembave është
3 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është 5 µm. Ektekzina është më e trashë se
endekzina. Ektekzina është 4 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Muri është i pajisur me
gjemba dhe ndërmjet tyre ka forma kokrrizore dhe rrjetore. Tektumi përreth bazës së
gjembit është me vrima të vogla. Madhësia e hapësirave rrjetore është 1 µm. Diametri i
kokrrizave pa gjemba luhatet nga 24-26 (24) µm.
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip., Tanacet. 55 (1844) (Chrysanthemum
parthenium (L.) Bernh., Leucanthemum parthenium (L.) Gren. and Gordon, Pyrenthrum
parthenium (L.) Sm.)
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare me aromë të fortë. Kërcejtë të karenizuar. Rritet në
shkorreta të zonave malore dhe vende shkëmbore. Lulëzimi qershor – korrik (Anonymous,
1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore dhe me
konture sferoide. Në pamje polare kanë formë rrethore, ndërsa në pamjen ekuatoriale kanë
formë ovale. Brazdat janë të thella e të lëmuara. Mezokalpi luhatet nga 10-16 µm. Pori
paraqitet me konture rrethore, me diametër rreth 5 µm. Ekzina është e trashë dhe me
skulpturë gjembore. Gjembat janë me majë. Gjatësia e gjembit është 3 µm dhe gjerësia në
bazë 3 µm. Largësia midis gjembave është 3 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet
nga 4-5 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 3- 4 µm,
ndërsa endekzina është rreth 1 µm. Muri është i pajisur me gjemba, ndërmjet tyre ka forma
kokrrizore dhe rrjetore. Tektumi përreth bazës së gjembit është me vrima të vogla.
Madhësia e hapësirave rrjetore luhatet nga 1-2 µm. Diametri i kokrrizës pa gjemba luhatet
nga 22-24 (23) µm.

a

b

Figura 3.50. Tanacetum parthenium; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Tanacetum vulgare (L.) Sp. Pl. 8944 (1753) (Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.,
non (Lam.) Gaterau, C. tanacetum Karch, non vis., incl. T. aubidertii (Req.) DC.)
Hemikriptofite. Bimë aromatike shumëvjeçare. Kërcejtë 30 – 150 cm. Rritet në anë të
rrugëve, brigjeve të lumenjve dhe vende me lagështirë. Lulëzimi: korrik – shtator
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është marrë nga Herbari Kombëtar.
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b
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b

Figura 3.51. Tanacetum vulgare; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë monade me simetri rrezore, trebrazdore dhe trepore dhe me
konture sferoide. Në pamje polare kanë formë rrethore, ndërsa në pamjen ekuatoriale ato
kanë formë ovale. Brazdat janë të thella dhe të lëmuara. Mezokalpi luhatet nga 10-16 µm.
Pori paraqitet me kontur rrethor, me diametër rreth 5 µm. Ekzina është e trashë dhe me
skulpturë gjembore. Gjembat janë me majë. Gjatësia e gjembit është 3 µm, gjerësia e tij në
bazë rreth 3 µm. Largësia midis gjembave është 2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është
rreth 6 µm. Ektekzina është me e trashë se endekzina. Ektekzina është 5 µm, endekzina
rreth 1 µm. Muri është i pajisur me gjemba, ndërmjet tyre ka forma kokrrizore dhe rrjetore.
Tektumi përreth bazës së gjembit është me vrima të vogla. Madhësia e hapësirave rrjetore
ndryshon nga 1-2 µm. Diametri i kokrrizës pa gjemba luhatet nga 27-30 (28) µm.
3.22. Gjinia Xanthium L. – Rrodhe
Xanthium strumarium L. Sp.Pl. 987 (1753).
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare. Kërcelli 20 – 120 cm. Rritet në rrugë, buzë kanaleve,
ara, vende djerr etj. Lulëzon korrik – tetor (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim
është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë tre brazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 26-27
(26.5) µm, dhe diametri ekuatorial nga 26-27 (26.5) µm. Në pamje polare kanë formë
rrethore trekëndore dhe në pamje ekuatoriale ato janë ovale në sferoide. Forma sipas
konturit e kokrrizave është prolate sferoide se sferoide e zgjtur (P/E = 1.00-1.04). Ekzina
është e trashë dhe me skulpturë mikrogjëmbore. Gjembat janë shumë të vegjël e me
dendësi të madhe në sipërfaqe.
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Trashësia e ekzinës luhatet nga 3-4 (3.5) µm. Ektekzina herë paraqitet e njëjtë me
endekzinën dhe herë më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 1.5-2 µm, ndërsa
endekzina luhatet nga 1-1.5 µm. Brazdat dhe pori janë të padallueshme qartë. Mezokalpi
luhatet nga 19-20 (19.5) µm.

a

b

b

Figura 3.52. Xanthium strumarium; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.23. Gjinia Xeranthemum L. – Kserantemë
Xeranthum annuum L. Sp. Pl. 857 (1753).

b
a

b
a
Figura 3.53. Xeranthum annuum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare. Kërcelli 25 – 75 cm. Në vende të thata me bar e
gurishtore. Lulëzimi qershor – gusht. Bimë mjekësore (Anonymous, 1988-2000). Materiali
për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 34-40
(35.45) µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 34-41 (36) µm. Në pamje polare kanë
formë rrethore trethelore, ndërsa në pamje ekuatoriale formë ovale në sferoide. Forma
sipas konturit është oblate sferoide sferoide e shtypur (P/E= 0.94-1.00). Ekzina është e
trashë dhe me skulpturë gjembore. Gjembat janë më të gjera se të gjatë. Gjatësia e gjembit
luhatet nga 3-4 µm, ndërsa gjerësia e gjembit në bazë luhatet nga 5-6 µm. Largësia midis
gjëmbave luhatet 1-2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 4-5.2 µm. Ektekzina
është shumë më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 3-4.2 µm, ndërsa endekzina
luhatet nga 1-1.5 µm. Në ektekzinë vihet re dhe prania e kolumelave. Mezokalpi luhatet
nga 19-24 (21.6) µm.
Xeranthum inapertum (L.) Miller, Gord. Dict. Ed. 8. No. 2 (1768).
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare. Kërcelli 10 – 40 cm. Në vende të thata me bar,
gurishtore etj. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim
është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 34-39 (36.1)
µm, ndërsa diametri ekuatorial 32-39 (35.4) µm. Në pamje polare kanë formë rrethore
trethelore, ndërsa në pamje ekuatoriale kanë formë ovale në sferoide. Forma e kokrrave të
pjalmi sipas konturit është sferoide (P/E= 0.97-1.08). Ekzina është e trashë dhe me
skulpturë gjembore. Gjembat janë më të gjerë se të gjatë, me gjatësi që luhatet nga 3-3.5
µm, ndërsa gjerësia në bazë nga 4-6 µm. Largësia midis gjëmbave luhatet nga 1-2.5 µm.
Trashësia e ekzinës së kokrrizave pa gjëmba luhatet nga 4-5 µm. Ektekzina është shumë
më e trashë se endekzina. Ektekzina është 2.5-4 (3.5) µm, ndërsa endekzina 1-1.5 µm.
Në ektekzinë vihet re edhe prania e kolumelave. Mezokalpi luhatet nga 18-21 (19) µm.

b

a

a
a
Figura 3.54. Xeranthum inapertum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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3.24. Gjinia Crepis L. - Shmangë
Crepis albanica (Jav.) Babcock, Univ. Calif. Publ. Bot. 22:468 (1947) (sin. C. baldaccii
subsp. albanica Jav.)
Hemikriptofite. Bimë shumëvjeçare. Kërcej 3 – 4, 35 cm. Në të çarat e shkëmbinjve
gëlqerorë të shqipërisë të veriut. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000); bën
pjesë në Listën e Kuqe të Florës së Egër të Shqipërisë (2013). Materiali për studim është
nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë tre brazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 32-35
(33.65) µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 33-37 (35.2) µm. Në pamje polare kanë
formë rrethore në hekzagonale, ndërsa në pamje ekuatoriale formë ovale në sferoide.
Forma e kokrrizave sipas konturit është oblate sferoide ose sferoide e shtypur (P/E= 0.941.00). Ekzina është e trashë dhe me skulpturë gjembore të tipit echinolophate (fenestrate).
Gjembat e kreshtës janë të hollë dhe duken si gjilpëra. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-2.5
µm, gjerësia luhatet nga 1-1.5 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 0.5-1 µm.
Trashësia e ekzinës pa gjembat luhatet nga 3-4 µm. Ektekzina është më e trashë se
endekzina. Ektekzina luhatet nga 2-3 µm, ndërsa endekzina është rreth 1 µm. Pori paraqitet
me konture rrethore, me diametër 6-7 µm. Mezokalpi luhatet nga 15-20 µm.

b
a

b
a
Figura 3.55. Crepis albanica; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Crepis dicsoridis L., Sp. Pl. ed. 2, 1133 (1763).
Hemikriptofite. Bimë njëvjeçare ose dyvjeçare. Kërcejtë 10 – 60 cm. Në vende me bar.
Lulëzimi maj – korrik (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari
Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 28-30
(28.8) µm, ndërsa diametri ekuatorial 29-31 (29.7) µm. Në pamje polare kokrrizat kanë
formë rrethore në hekzagonale, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë ovale në
sferoide. Forma sipas konturit është oblate sferoide ose sferoide e shtypur (P/E= 0.941.00). Ekzina është e trashë e me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e
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kreshtës janë të holla dhe me majë si gjilpëra. Gjatësia e gjembit është rreth 2 µm, ndërsa
gjerësia e tij është rreth 1 µm. Largësia midis gjembave është rreth 1 µm. Trashësia e
ekzinës pa gjemba luhatet nga 3-4 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina.
Ektekzina luhatet nga 2-3 µm, ndërsa endekzina nga 0.5-1 µm. Në ektekzinë vihet re
prania e kolumelave. Pori paraqitet me konture rrethore, me diametër nga 4-6 (5.1) µm.
Mezokalpi i kokrrizave luhatet nga 13-15 (14) µm.
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Figura 3.56. Crepis dicsoridis; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Crepis foetida L., Sp. Pl. 807 (1753).
Terofite. Kërcejtë 10 – 50 cm. Në vende të punuara e gërmadha. Lulëzimi qershor – korrik
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 30-35 (33)
µm, ndërsa diametri ekuatorial 29-33 (31) µm. Në pamje polare kanë formë rrethore në
gjashtëkëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale kanë formë ovale në sferoide. Forma sipas
konturit kokrriza është oblate sferoide ose sferoide e shtypur (P/E= 0.94-1.00). Ekzina
është e trashë dhe me skulpturë gjëmbore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës
janë të holla dhe me majë si gjilpëra. Gjatësia e gjembit është rreth 2 µm, ndërsa gjerësia e
tij është rreth 1 µm. Largësia midis gjembave është rreth 1 µm. Trashësia e ekzinës pa
gjemba luhatet nga 3-4 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet
nga 2-3 µm, ndërsa endekzina nga 0.5-1 µm. Në ektekzinë vihet re prania e kolumelave.
Pori paraqitet me konture rrethore, me diametër nga 4-6 (5) µm. Mezokalpi i kokrrizave
luhatet nga 13-15 (14) µm.
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Figura 3.57. Crepis foetida; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Crepis neglecta L., Mantissa 107 (1767)
Terofite. Bimë njëvjeçare. Kërcitë 10 – 50 cm. Në vende me bar e livadhe. Lulëzimi maj –
gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.

b
a

Figura 3.58. Crepis neglecta; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 26-29 (27)
µm, diametri ekuatorial luhatet nga 26-28 (27) µm. Në pamje polare kokrrizat kanë formë
rrethore në gjashtëkëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë ovale në sferoide.
Forma sipas konturit e kokrrizave është oblate sferoide ose sferoide e shtypur (P/E= 0.941.00).
Ekzina është e trashë dhe me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e
kreshtës janë të holla dhe me majë si gjilpëra. Gjatësia e gjembit është rreth 2 µm, ndërsa
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gjerësia e tij është rreth 1 µm. Largësia midis gjembave është rreth 1 µm. Trashësia e
ekzinës së kokrrizave pa gjemba luhatet nga 3-4 µm. Ektekzina është më e trashë se
endekzina. Ektekzina luhatet nga 2-3 µm, ndërsa endekzina nga 0.5-1 µm.Në ektekzinë
vihet re prania e kolumelave. Pori paraqitet me konture rrethore, me diametër nga 4-6 (5)
µm. Mezokalpi i kokrrizave luhatet nga 13-15 (14) µm.
3.25. Gjinia Hieracium L. - Këmashën - Përfshirë Nëngjininë Pilosella (Hill) S. F. Gray.
Hieracium hoppeanum Schultes, Österreichs. Fl. Ed. 2,2:428 (1814)
(=Pilosella hoppeana (Schult.) F.W.Schultz & Sch.Bip;
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-104901).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Stolone disa, shumë të shkurtër, të trashë,
me gjethe mbuluese të gjera. Gjethet e rozetës 10 – 15 x 50 – 30 mm. Në kullota subalpine
dhe alpine. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është
nga Herbari Kombëtar.
Kokrrat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i kokrrave të pjalmit luhatet nga
24-25µm (24.8µm). Diametri ekuatorial i tyre luhatet nga 25-26µm (25.4µm). Në pamjen
polare dhe në pamjen ekuatoriale ato kanë një formë sferike. Forma sipas konturit e
kokrrizave të pjalmit është oblate sferoidale (P/E = 0.96-1.00). Ekzina është me skulpturë
gjembore e tipit echinolophate (fenestrate) ose me gropëza. Gjembat e kreshtës janë të
vegjël dhe majëmprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-2.5 µm, gjerësia e tij në bazë
është 1µm. Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 1-1.5 µm.Trashësia e ekzinës pa
gjemba është 3µm. Ektekzina është pak më e trashë se endekzina. Ektekzina është 2 µm,
ndërsa endekzina është 1µm. Mezokalpi i kokrrizave të pjalmit luhatet nga 10-11 µm.
Pori paraqitet me konture rrethore. Diametri i tij luhatet nga 4-5 µm.
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Figura 3.59. Hieracium hoppeanum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Hieracium praealtum Will.ex Gochnat, Tent. Pl. Cich. 17 (1808).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Pa ose me stolone të shkurtër apo të gjatë e
me gjethe dhe nganjëherë me një kaptinëz në majë. Gjethet e rozetës 30 – 180 x 5 – 12
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(-20) mm. Në kullota kryesisht të zonave subalpine dhe alpine. Lulëzimi maj – gusht
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
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Figura 3.60. Hieracium praealtum; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 26-31 (28)
µm, diametri ekuatorial luhatet nga 26-30 (28.5) µm. Në pozicion polar kanë formë
gjashtëkëndore, ndërsa në pozicion ekuatorial ato kanë formë ovale në rrethore. Forma
sipas konturit është oblate sferoide ose sferoide e shtypur në sferoide. Ekzina është e trashë
dhe me skulpture gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të hollë
dhe majëmprehtë.
Gjatësia e gjembit është rreth 2 µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë luhatet nga 1-1.5 µm.
Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 0.5-1 µm. Trashësia e ekzinës së kokrrizave
pa gjemba luhatet nga 3-4 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet
nga 2.5-3 µm, ndërsa endekzina luhatet nga 1-1.5 µm. Pori paraqitet me konture rrethore,
me diametër 5-6 µm. Mezokalpi i kokrrizave luhatet nga 13-15 (14) µm.
Hieracium waldsteinii Tausch
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcelli 25 – 50 cm. Në kullota shkëmbore
me lagështirë të zonave malore (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga
Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 27-34 (29.5)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 29-34 (30.5) µm. Në pamje polare kokrrizat
duken në formë gjashtëkëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato duken në formë ovale në
sferoide. Sipas konturit forma e kokrrizave është oblate sferoide ose sferoide e shtypur në
sferoide (P/E = 0.91-1.05).
Ekzina paraqitet e trashë e me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e
kreshtës janë majëmprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm, ndërsa gjerësia e tij
luhatet nga 1.3-2 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 1-1.5 µm. Trashësia e ekzinës
pa gjemba luhatet nga 2.6-3.5 (3) µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina
luhatet nga 1.6-2.5 µm, ndërsa endekzina është rreth 1 µm. Në ektekzinë vihet re edhe
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prania e kolumelave. Pori paraqitet me konture rrethore, me diametër rreth 5.5 µm.
Mezokalpi i kokrrizave luhatet nga 14-18.5 µm.
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Figura 3.61. Hieracium waldsteinii; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.26. Gjinia Leontodon L. – Dhëmbëluan
Leontodon crispus Vill. , Prosp. Pl. Dauph. 34 (1799).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcej 1 – 6, 7 – 40 cm. Në vende të thata
me bar etj. Lulëzimi prill – korrik (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga
Herbari Kombëtar.

a

a
Figura 3.62. Leontodon crispus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar dhe diametri ekuatorial i
tyre luhatet nga 32-35 (33.4) µm. Në pamje polare ato duken rrethore në gjashtëkëndore,
ndërsa në pamje ekuatoriale ato duken në formë ovale në rrethore. Sipas konturit forma e
kokrrizave është sferoide (P/E= 0.94-1.06). Ekzina është e trashë dhe me skulpturë
gjembore e tipit echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të vegjël, të hollë dhe
majëmprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-2.5 µm, ndërsa gjerësia e tij luhatet nga
1-2 µm. Largësia midis gjembave është rreth 1 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet
nga 2.5-4 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 1.5-3 µm,
ndërsa endekzina është rreth 1 µm. Pori paraqitet me konture rrethore. Diametri i tij luhatet
nga 5-7 (5.9) µm. Mezokalpi i kokrrizave luhatet nga 13-17 (15.7) µm.
3.27. Gjinia Mycelis Cass.- Micel
Mycelis muralis (L.) Dumort., Fl. Belg. 60 (1827) (=Lactuca muralis (L.) Gaertner).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë e degëzuar 20 – 100 cm. Rritet në
pyje me lagështirë, vende shkëmbore të lagështa e të freskëta. Lulëzimi korrik – gusht
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është marrë nga Herbari Kombëtar.
Kokrrat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 33-37 (34.5) µm,
ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 33-36 (34.5)µm. Forma e kokrrizave të pjalmit sipas
konturit është sferoidale (P/E = 0.97-1.06). Ekzina e kokrrave të pjalmit është e trashë e
me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të hollë dhe
majëmprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3µm. Gjerësia e tij në bazë luhatet nga 11.5µm. Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 0.5-1µm. Trashësia e ekzinës pa
gjemba nga 4-5 µm. Ektekzina është shumë më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet
nga 3-4 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet re prania e kolumelave.
Mezokalpi luhatet nga 16-20 µm. Pori paraqitet në formë eliptike në sferike, me gjatësi që
luhatet nga 7-9 µm, ndërsa gjerësia nga 6-8 µm.
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b
a
Figura 3.63. Mycelis muralis; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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3.28. Gjinia Picris L. - Cifur
Picris echioides L., Sp. Pl. 792 (1753) (Helminitia echioides (L.) Gaertner).
Hemikriptofite. Bimë njëvjeçare ose dyvjeçare. Kërcejtë 30 - 90 cm. Në djerrishte e vende
të punuara. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është
nga Herbari Kombëtar.
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Figura 3.64. Picris echioides; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 33-36 (34.7)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 34-38 (35.4) µm. Në pamje polare kokrrizat
duken rrethore trekëndore, ndërsa në pamje polare ato duken në formë ovale sferoide.
Forma sipas konturit është oblate sferoide ose sferoide e shtypr (P/E=0.94-1.00). Ekzina
është e trashë e me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë
të hollë dhe majëmprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm, ndërsa gjerësia e tij nga
1-2 µm. Largësia midis gjembave nga 0.5-1 µm. Trashësia e ekzinës luhatet nga 3-4 µm.
Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 2-3 µm, ndërsa endekzina
është rreth 1 µm. Në ektekzinë vihet re dhe prania e kolumelave. Pori paraqitet me konture
rrethore. Diametri i tij luhatet nga 5.2-7 µm. Mezokalpi i kokrrizave të pjalmit luhatet nga
14-19 (17) µm.
Picris hieracioides L., Sp. Pl. 792 (1753).
Hemikriptofite. Bimë dyvjeçare deri shumëvjeçare. Kërcejtë 15 - 100 cm. Në gjerdhe, buzë
rrugësh dhe arash. Lulëzimi qershor – shtator (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është marrë nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 30-32 (31.2)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 30-34 (32.2) µm. Në pamje polare kanë formë
rrethore trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale kanë formë rrethore. Forma sipas konturit
është oblate sferoide ose sferoide e shtypr (P/E = 0.94-1.00). Ekzina është e trashë dhe me
skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të hollë e me majë
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të mprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-2.5 µm, ndërsa gjerësia e tij luhatet nga
1-1.5 µm. Largësia midis gjembave është rreth 1 µm.Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet
nga 2.5-4 (3.3) µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga
1.5-3 (2.3) µm, ndërsa endekzina është rreth 1 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme, ndërsa
pori paraqitet me konture rrethore. Diametri i tij luhatet nga 6-7 µm. Mezokalpi luhatet nga
14-17 (15.1) µm.

a

a

b

b

Figura 3.65. Picris hieracioides; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.29. Gjinia Prenanthes L – Prenante
Prenanthes purpurea L., Sp. Pl., 797 (1753).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë 25 – 150 (-250) cm. Rritet në
pyje, kryesisht të zonave malore. Lulëzimi qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000).
Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë tre brazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 40-45 (41.8) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 40-45 (41.4) µm. Forma sipas konturit është sferoide
(P/E 0.95-1.07). Ekzina është e trashë, me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate).
Gjembat e kreshtës janë të hollë, të gjatë dhe duken si gjilpëra. Gjatësia e gjembit luhatet
nga 3-4 µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë luhatet nga 1-2 µm. Largësia midis gjembave në
bazë luhatet nga 1-1.5 µm.
Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 4-5.5 µm. Ektekzina është shumë më e trashë se
endekzina. Ektekzina luhatet nga 3-4.5 µm, endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet re
dhe prania e kolumelave. Brazdat nuk janë të dallueshme për shkak të formacioneve të
skulpturës së ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 18-21 (19.7) µm. Diametri i porit luhatet nga
8-10 µm.
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Figura 3.66. Prenanthes purpurea; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.30. Gjinia Rhagadiolus Scob – Ragadiole.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 354 (1791).
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare. Kërcelli 7 -40 cm. Rritet në vende të punuara,
djerrishte, gjerdhe etj. Lulëzimi mars – maj (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim
është nga Herbari Kombëtar.

a

a
Figura 3.67. Rhagadiolus stellatus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 29-32 (30) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 28-33 (30) µm. Forma e kokrrizave sipas konturit paraqitet
rrethore, si në pamje polare ashtu dhe në pamjen ekuatoriale (P/E =0.97-1.03). Ekzina
është me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të hollë
dhe me majë. Gjatësia e gjembave luhatet nga 2-3 µm. Gjerësia e tyre në bazë luhatet nga
1-1.5 µm. Largësia midis gjembave luhatet nga 1-2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba
luhatet nga 2.5-3 µm. Ektekzina është pak më e trashë se endekzina. Ektekzina është 2 µm,
ndërsa endekzina është 1 µm. Përmasat e brazdave nuk dallohen për shkak të strukturës së
ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 16-18 µm. Diametri i porit shkon deri në 5 µm.
3.31. Gjinia Scorzonera L. – Skorzonerë
Scorzonera mollis Bieb. Fl. Taur. – Cauc. 3:522 (përshirë S.rumelica Velen).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë 5 – 30 cm. Rritet në vende të thata
shkëmbore etj. Lulëzon prill – qershor (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim
është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë tre brazdore trepore. Boshti polar luhatet nga 44-49 (45.9) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 44-49 (46.5) µm. Në pamjen polare kokrrizat duken oblate
ose të shtypura në sferoide, ndërsa në pamjen ekuatoriale shfaqen sferoide. Forma e
kokrrizave sipas konturit është në sferoide (P/E= 0.94-1.04).
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Figura 3.68. Scorzonera mollis; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Ekzina është e trashë me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Në ekzinë përveç
gjembave vihet re edhe prania e disa formacioneve të tjera në formë vrimash, të cilat janë
më të vogla se 1 µm. Pra ekzina ka dhe një skulpturë perforate, përveç kreshtës gjembore.
Gjembat janë të hollë e me majë të mprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 3-4 µm.
Gjerësia e tij në bazë luhatet nga 1.5-2 µm. Largësia midis gjembave në bazë është 1 µm.
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Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 5-6 µm. Ektekzina është shumë më e trashë se
endekzina. Ektekzina luhatet nga 4-5 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Në ektekzinë vihet
re edhe prania e disa formacioneve të veçanta të quajtur kolumela. Brazdat dhe pori nuk
janë të dallueshme prej strukturës së ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 24-28 (25.1) µm.
Scorzonera purpurea L. , Sp. Pl. 791 (1753).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcelli 10 – 70 cm. Rritet në vende të
thata me bar, gurishte etj. Lulëzon qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është nga Herbari Kombëtar
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore me trepore. Boshti polar luhatet nga 45-48 (46.1) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 45-48 (45.9) µm. Forma e kokrrizave sipas konturit është
sferoide (P/E= 0.98-1.02). Ekzina është relativisht e trashë me skulpturë gjembore
echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës shpesh here janë të vegjël dhe konik.
Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm. Gjerësia e gjëmbit në bazë luhatet nga 1-2 µm.
Largësia midis gjembave në bazë luhatet nga 1-2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjëmbave
luhatet nga 4-5 µm. Ektekzina është më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga
3-4 µm, ndërsa endekzina është 1 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme qartë për arsye të
formacioneve skulpturore të ekzinës. Mezokalpi luhatet nga 23-26 (24.7) µm.
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Figura 3.69. Scorzonera purpurea; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Scorzonera doria Degen et Bald., Öster. Bot. Zeitschr. 46:417 (1896).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcejtë 10 - 45 cm. Rritet në vende të
thata shkëmbore. Lulëzon qershor – gusht (Anonymous, 1988-2000); bën pjesë në Listën e
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Kuqe të Florës së Egër të Shqipërisë (2013). Materiali për studim është nga Herbari
Kombëtar.
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Figura 3.70. Scorzonera doria; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore tre porëshe. Boshti polar luhatet nga 38-42 (40) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 38-42 (40) µm. Forma e kokrrizave sipas konturit është
sferoide (P/E= 0.95-1.05). Ekzina është e trashë me skulpturë gjembore echinolophate
(fenestrate). Përveç kreshtës gjembore, në ekzinë ka edhe një strukturë perforate ose vrima
më të vogla se 1 µm. Gjembat janë të hollë, të gjatë e me majë të hollë. Gjatësia e gjembit
është 3 µm, ndërsa gjerësia e tij në bazë luhatet nga 1-2 µm. Largësia midis gjembave në
bazë luhatet nga 1.5-2 µm. Trashësia e ekzinës pa gjembave luhatet nga 4-5 µm. Ektekzina
është shumë më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 3-4 µm, ndërsa endekzina
është 1 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme qartë. Gjatësia e porit shkon deri në 7 µm dhe
gjerësia e tij deri në 5 µm. Mezokalpi luhatet nga 19-22 (20) µm.

3.32. Gjinia Scolymus L. - Rrëkuall
Scolymus hispanicus L.
Hemikriptofite. Bimë barishtore dy ose shumëvjeçare. Kërcejtë 20 – 80 cm. Rritet në
vende të thata me gurë, në toka të papunuara, në gërmadha etj. Lulëzimi: qershor – shtator
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është marrë i freskët në rajonin e Elbasanit.
Kokrrizat e pjalmit jane trepore me konture ovale sferoide. Boshti polar i kokrrizës luhatet
nga 45-56 (50.5) µm, ndërsa diametri euatorial 45-55 (50.1) µm. Ekzina është e trashë dhe
me skulpturë gjembore e tipit echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të hollë
dhe duken si gjilpëra. Trashësia e ekzinës me gjemba luhatet nga 9-10µm dhe pa gjemba
rreth 7 µm. Ektekzina është 7.6 µm, mesekzina është 1 µm dhe endekzina 1-2 µm. Gjatësia
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e gjembit luhatet nga 2-3 µm, ndërsa gjerësia në bazë e gjembit luhatet nga 1.5-2 µm.
Poret nuk dallohen qartë për arsye të formacioneve skulpturore të ekzinës.
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Figura 3.71. Scolymus hispanicus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

3.33. Gjinia Sonchus L. – Rrëshyell
Sonchus asper (L.) Hill., Herb., Brit. 1:47 (1769)
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Figura 3.72. Sonchus asper; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Terofite/Hemikriptofite. Bimë barishtore një ose dyvjeçare. Kërcelli 10 – 120 (-200) cm.
Rritet në toka të punuara e vende djerrë, mure etj. Lulëzimi: mars – tetor. Bimë ushqimore
dhe mjaltëse e mire (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është marrë i freskët në
rajonin e Elbasanit.
Kokrrizat e pjalmit janë 3 brazdore 3 porëshe me konture ovale sferoide. Gjatësia e
kokrrizës luhatet nga 30-33 (31.5) µm, gjerësia nga 31-34 (32) µm. Ekzina është e trashë e
me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të qartë.
Trashësia e ekzinës me gjemba luhatet nga 5-7 µm, trashësia e saj pa gjemba është 3-5 µm.
Ektekzina luhatet nga 3-4 µm, mesekzina është 1 µm, endekzina luhatet nga 1-2 µm.
Gjatësia e gjembit është 2 µm, ndërsa gjerësia në bazë e gjembit luhatet nga 1-1.5 µm.
Brazdat nuk dallohen qartë për arsye të elementëve skulpturore të ekzinës, ndërsa pori i
vrojtuar në pozicionin ekuatorial paraqitet rrethor dhe diametri i tij shkon 3 µm.
Sonchus arvensis L., Sp. Pl. 793 (1753) subsp uliginosus (Bieb.) nymyn, Consp. 433
(1879) (S. uliginosus Bieb.)
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Kërcelli 30 - 150 cm. Rritet në vende me
bar, toka të punuara, buzë rrugëve etj. Lulëzimi: qershor – shtator. Bar i keq i kulturave
bujqësore dhe mjaltëse e mirë (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është marrë i
freskët në rajonin e Elbasanit.
Kokrrizat e pjalmit janë tre brazdore me trepore me konture ovale sferoide. Gjatësia e
kokrrizave luhatet nga 30-35 (33) µm, ndërsa gjerësia nga 31-35 (32.5) µm. Ekzina është e
trashë me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate).

a

a

b
b
Figura 3.73. Sonchus arvensis; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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Gjembat e kreshtës janë të qartë. Trashësia e ekzinës me gjemba luhatet nga 6-7 µm,
ndërsa ajo pa gjemba luhatet nga 4-5 µm. Ektekzina është më e trashë se dy shtresat e tjera.
Ektekzina luhatet nga 4-5 µm, mesekzina është 1µm dhe endekzina është 1 µm. Gjatësia e
gjembit shkon deri ne 2 µm, ndërsa gjerësia e gjembit në bazë shkon deri në 1 µm. Brazdat
nuk dallohen qartë për arsye të formacioneve skulpturore të ekzinës, ndërsa pori i parë në
pozicionin ekuatorial paraqitet rrethor e me diametër 3 µm.
Sonchus maritimus L.
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare me rizomë. Kërcelli 15 - 60 cm. Në toka të
kripura me lagështirë. Lulëzimi Qershor – shtator (Anonymous, 1988-2000). Materiali për
studim është marrë nga Herbari Kombëtar.
Ekzina paraqitet e trashë e me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e
kreshtës janë të gjatë dhe majemprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3µm, ndërsa
gjerësia e tij në bazë luhatet nga 1.5-2µm. Largësia midis gjembave është rreth 1µm.
Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 4-5.2 µm. Ektekzina është shumë më e trashë se
endekzina. Ektekzina luhatet nga 3-4 µm, ndërsa endekzina luhatet nga 1-1.5 µm.
Në ektekzinë vihet re edhe prania e kolumelave. Pori paraqitet me konture rrethore.
Diametri i tij luhatet nga 5.2-6 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme qartë. Mezokalpi
luhatet nga 16-20 (18.1) µm.

b

a

b
a
Figura 3.74. Sonchus maritimus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Sonchus oleraceus L.
Terofite/Hemikriptofite. Bimë barishtore një ose dyvjeçare. Kërcelli 10 - 140 cm. Në toka
të punuara e vende djerrë. Lulëzimi mars – tetor. Bimë mjaltëse dhe bar i keq i kulturave
bujqësore (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
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Figura 3.75. Sonchus oleraceus; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit jane trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 30-33
(31.4) µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 30-34 (31.6) µm. Në pamje polare
kokrrizat kanë formë rrethore në gjashtëkëndore, në pamje ekuatoriale ato kanë formë
ovale në sferoide. Forma sipas konturit është sferoide (P/E = 0.91-1.07). Ekzina është e
trashë me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë
relativisht të mëdha. Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-2.5 µm, gjerësia e tij luhatet nga
1-2 µm.Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 2.5-3 µm. Ektekzina është pak më e
trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 1.5-2 µm, endekzina është rreth 1 µm.
Në ektekzinë vihet re dhe prania e kolumelave. Brazdat nuk janë të dallueshme qartë.
Pori paraqitet me konture rrethore. Diametri i tij luhatet nga 5-6 µm. Mezokalpi luhatet nga
14-19 µm (15.8 µm).
3.34. Gjinia Tolpis Adanson – Tolp
Tolpis virgata Bertol., op. Cit. 15 (1803) (T. altissima Pers.).
Hemikriptofite. Bimë barishtore dy ose shumëvjeçare, disi pushlore. Kërcejtë 30 -100 cm.
Rritet në vende të thata me bar ose ranore. Lulëzimi maj – korrik (Anonymous,
1988-2000). Materiali për studim është nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar i tyre luhatet nga 21-25 (23)
µm, ndërsa diametri ekuatorial luhatet nga 22-25 (24) µm. Në pamje polare kokrrizat kanë
formë rrethore trekëndore, ndërsa në pamje ekuatoriale ato kanë formë rrethore. Forma
sipas konturit është sferoide (P/E = 0.91-1.04). Ekzina është me skulpturë gjembore
echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të vegjël. Gjatësia e gjembit dhe
gjerësia e tij luhatet nga 1-2 µm. Largësia midis gjembave është 1-1.5 µm. Trashësia e
ekzinës pa gjemba është rreth 2 µm. Ektekzina dhe endekzina janë të barabarta dhe rreth 1
µm. Brazdat nuk janë të dallueshme artë dhe diametri i porit luhatet nga 4.9-6 µm.
Mezokalpi luhatet nga 12-16 (13.8) µm.

81

Dauti A.(2016): Studimi palinologjik i përfaqësuesve më kryesorë të Familjes Compositae (Asteraceae)

a

b

a

b

Figura 3.76. Tolpis virgata; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip. (1861) Schultz, C.H. "Bipontinus" 1861: Bonplandia 9:
173. (https://species.wikimedia.org/wiki/Tolpis_staticifolia)
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare, gati të shogëta, me rizomë. Kërcelli 10 – 15
cm. Në vende të thata gëlqerore, kryesisht në zonat malore. Lulëzimi qershor – gusht
(Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim është marrë nga Herbari Kombëtar.
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Figura 3.77. Tolpis staticifolia; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe tre pore. Boshti polar i tyre luhatet nga 24-27
(25.2) µm dhe diametri ekuatorial nga 24-27 (25.5) µm. Në pamje polare kokrrizat kanë
formë rrethore trekëndore, në pamje ekuatoriale ato kanë formë rrethore. Forma sipas
konturit është sferoide (P/E = 0.96-1.04). Ekzina është me skulpturë gjembore
echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të hollë dhe me maje të mprehtë.
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Gjatësia e gjembit luhatet nga 2-3 µm, gjerësia e tij luhatet nga 1-2 µm. Largësia midis
gjembave është rreth 1 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba është rreth 2 µm. Ektekzina dhe
endekzina janë të barabarta. Ato janë rreth 1 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme qartë,
ndërsa pori paraqitet me konture rrethore, me diametër 4.5-6 µm. Mezokalpi luhatet nga
14-15 µm.
3.35. Gjinia Taraxacum Weber – Luleshurdhe.
Taraxacum gasparrinii Tineo ex Lojac., Fl. Sic. 2 (1) : 201 (1902).
Hemikriptofite. Bimë barishtore shumëvjeçare. Gjatësia 3 -10 (-15) cm. Rritet në kullota
malore të thata. Lulëzimi maj – qershor (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim
është marrë nga Herbari Kombëtar.
Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore trepore. Boshti polar luhatet nga 23-29 (26.5) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 25-30 (27.8) µm. Në pamjen polare kokrrizat kanë formë
hekzagonale, ndërsa në pamjen ekuatoriale formë sferike. Sipas konturit, forma e
kokrrizave të pjalmit është oblate sferoide ose sferoide e shypur në sferoide
(P/E= 0.87-1.08). Ekzina është me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat
e kreshtës janë të vegjël e majëmprehtë. Gjatësia e gjembit luhatet nga 1.5-2 µm. Gjerësia
e gjembit në bazë luhatet nga 1-1.5 µm. Largësia midis gjembave në bazë 1 µm. Trashësia
e ekzinës me gjemba luhatet nga 5-6 µm, ndërsa ajo pa gjemba luhatet nga 3.5-4 µm.
Ektekzina është shumë më e trashë se endekzina. Ektekzina luhatet nga 4- 5 µm, ndërsa
endekzina është 1 µm. Diametri i porit luhatet nga 5-6 µm.
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Figura 3.78. Taraxacum gasparrinii; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.
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3.36. Gjinia Urospermum Scop. – Rrëshelli i egër
Urospermum picroides (L).Scop. ex F. W. Schimdt, op. cit. 275 (1975)
Terofite. Bimë barishtore njëvjeçare. Kërcejtë 30 -45 cm. Rritet në toka të punuara, në
vende djerrë etj. Lulëzimi mars – korrik (Anonymous, 1988-2000). Materiali për studim
është marrë nga Herbari Kombëtar.

b

a

b
a
Figura 3.79. Urospermum picroides; pjalmi: a. pamje polare; b. pamje ekuatoriale.

Kokrrizat e pjalmit janë trebrazdore dhe trepore. Boshti polar luhatet nga 30-35 (31.4) µm.
Diametri ekuatorial luhatet nga 30-36 (33.2) µm. Forma e kokrrizave sipas konturit
paraqitet oblate sferoide (P/E= 0.88-1.00). Ekzina është e trashë dhe me skulpturë
gjembore echinolophate (fenestrate). Gjembat e kreshtës janë të hollë dhe me majë të
mprehtë. Gjatësia e gjembit është 2 µm. Gjerësia e tij në bazë është 1 µm. Largësia midis
gjembave është 1-1.5 µm. Trashësia e ekzinës pa gjemba luhatet nga 3-4 µm. Ektekzina
është më e trashë se endekzina dhe qëndrojnë në raportin 3:1. Ektekzina është 3 µm, ndërsa
endekzina është 1 µm. Brazdat nuk janë të dallueshme për shkak të strukturës së ekzinës.
Mezokalpi luhatet nga 13-19 µm. Diametri i porit luhatet nga 6-7 µm.
3.37. Diskutime
Nga analiza mikroskopike e tipareve palinomorfologjike është vënë re larmi e madhe
ndërmjet përfaqësuesve të familjes Asteraceae (Compositae) të marrë në studim.
Tipar dallues i morfologjisë pjalmore të vrojtuar është ekzina e trashë, në shumicën e
rasteve e pajisur me gjemba, që i bëjnë këto grimca mjaft rezistente ndaj përpunimit kimik
dhe të ruhen mirë si fosile.
Përsa i përket tiparit aperturë (çarje), pjalmet e studiuara janë tre brazdore me trepore dhe
trepore (Scolymus hispanicus).
Këtu mund të veçojmë tre grupe të mëdha bimore, pjalmet e të cilave kanë veçori të
theksuar palinomorfologjike, të klasifikuar si më poshtë:
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A. Ekzina e kokrrizave të pjalmit me skulpturë gjembore, por pa kreshtë.
B. Ekzina e kokrrizave të pjalmit me skulpturë pa gjemba ose me mikrogjembëza.
C. Ekzina e kokrrizave të pjalmit me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate), me
kreshta gjembore.
Në grupin A, me kokrriza pjalmore me ekzinë gjembore, por pa kreshtë, bëjnë pjesë 19
gjini me 47 përfaqësues të bimëve në studim, të cilët listohen në tabelën 3.1.
Tabela 3.1. Grupimi i llojeve bimore me kokrriza pjalmore me ekzinë me skulpturë gjëmbore, pa
kreshtë.
Senecio squalidus
Erigeron alpinus
Senecio nemorensis
Achillea abrotanoides
Erigeron glabratus
Senecio papposus
Achillea ageratifolia
Eupatorium canabinum
Senecio paludosus
Achillea clavennae
Galatella albanica
Senecio othonnae
Achillea chrysocoma
Matricaria trichophylla
Senecio thapsoides
Anthemis altissima
Matricaria caucasica
Staehelina uniflosculosa
Notobasis syriaca
Anthemis orientalis
Tanacetum albanicum
Otanthus maritimus
(A. cretica)
Tanacetum corymbosum
Pallenis spinosa
Anthemis carpatica
Tanacetum larvatum
Petasites doerfleri
Anthemis chia
Tanacetum macrophyllum
Petasites hybridus
Anthemis tomentosa
Tanacetum parthenium
Picnomon acarna
Anthemis triumfetti
Tanacetum vulgare
Pulicaria dysenterica
Chamaemelum mixtum
Xeranthum annuum
Pulicaria odora
Coleostephus myconis
Xeranthum inapertum
Pulicaria vulgaris
Doronicum austriacum
Senecio aquaticus
Doronicum columnae
Senecio jacobaea
Erigeron acer

Brenda këtij grupimi vërehen veçori në mënyrën e ndërtimit të gjembave, në gjatësinë e
tyre, në gjerësinë e tyre në bazë, nëse bashkohen në bazë apo jo, etj. Gjinitë si:
Notobasis, Picnomon, Staehelina veçohen nga tipari gjemba shumë të mëdhej, të cilët
bashkohen në bazën e tyre dhe i japin pjalmit një skulpturë të ngjeshur. Gjatë vrojtimit
mikroskopik të këtyre pjalmeve është e vështirë të dallohen karakteristikat e tjera të
ekzinës. Tipari gjemba të mëdhenj është i pranishëm edhe tek gjinia Doronicum (§ 3.8;
Fig. 3.19 dhe 3.20), por ndryshon nga tre gjinitë e mësipërme sepse gjembat nuk
bashkohen në bazë. Gjatë vrojtimit të pjalmeve të tyre në mikroskopin me dritë dallohen
edhe karakteristikat e tjera të ekzinës.
Në disa gjini të grupit A strukturat e kolumelave të ekzinës janë zhvilluar aq shumë sa
që formojnë një ektekzinë 2-4 herë më të trashë se endekzina. Këtë e gjejmë tek pjalmet
e përfaqësuesve të gjinive: Achillea, Anthemis, Chamaemelum, Coleostephus,
Matricaria, Otanthus, Tanacetum, Xeranthum.
Veçori tjetër dalluese brenda këtij grupimi është edhe shoqërimi i skulpturës gjembore
me elementë të tjerë të strukturës së ekzinë si: rrjetëza, gropëza etj. Tek gjinia
Matricaria ndërmjet gjëmbave ka gjëmbëza të vegjël (§ 3.12; Fig. 3.26 dhe 3.27).
Ndërsa tek gjinia Tanacetum ndërmjet gjëmbave dallohet një ekzinë rrjetore, e cila ka
prirje të shtrihet dhe të arrijë në afërsi të majës së gjembit (§ 3.21; Fig. 3.46 deri 3.51).
Sidomos tek Tanacetum albanicum (Margraf) vërehet se celulat e rrjetës janë rreth dy
herë më të mëdha se ato të përfaqësuesve të tjerë të kësaj gjinie.
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Në grupimin B me grimca pjalmore me ekzinë jo gjembore apo me mikrogjembëza pak
të dallueshme bëjnë pjesë pak gjini, si: Artemisia, Centaurea, Xanthium, me 6 lloje
gjithsej: Artemisia alba, Artemisia annua, Artemisia scoparica, Centaurea solstitialis,
Centaurea jacea, Xanthium strumarium.
Edhe brenda këtij grupimi ka disa veçori palinologjike dalluese. Tek gjinitë Artemisia
(§ 3.3; Fig. 3.11 deri 3.13) dhe Centaurea (§ 3.5; Fig. 3.15 dhe 3.16) skulptura e ekzinës
është kokrrizore deri në mikrogjembore. Struktura e ekzinës së tyre shoqërohet me
kolumela të zhvilluara mirë, të cilat e bëjnë ektekzinën të jetë mbi dy herë më e trashë
se endekzina. Ky tipar i kolumelave e bën të dallueshme këto dy gjini nga Xanthium
(§ 3.22; Fig. 3.52).
Në grupimin C të pjalmit me ekzinë me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate),
më kreshtë gjembore, bëjnë pjesë 13 gjini me 25 përfaqësues bimorë në studim të
renditur në tabelën 3.2. Këto janë lloje të Nënfamiljes Liguliflorae
Tabela 3.2. Grupimi i bimëve me kokrriza pjalmore me ekzinë me skulpturë gjembore,
echinolophate (fenestrate), me kreshta gjembore.
Crepis albanica
Crepis dicsoridis
Crepis foetida
Crepis neglecta
Hieracium hoppeanum
Hieracium praealtum
Hieracium waldsteinii
Leontodon crispus
Mycelis muralis

Picris echioides
Picris hieracioides
Prenanthes purpurea
Rhagadiolus stellatus
Scorzonera mollis
Scorzonera purpurea
Scorzonera doria
Scolymus hispanicus
Sonchus asper

Sonchus arvensis
Sonchus maritimus
Sonchus oleraceus
Tolpis virgata
Tolpis staticifolia
Taraxacum gasparrinii
Urospermum picroides

Mbështetur në tiparin e ekzinës gjembore, echinolophate (fenestrate), të përfaqësuesve
në studim vërehen disa veçori dalluese, të lidhura me organizimin e kreshtave, me
trashësinë e tyre, me madhësinë dhe organizimin e gjembave të saj. Përgjithësisht tiparet
e ekzinës gjembore echinolophate (fenestrate) janë të veçanta për këtë grupim të
përfaqësuesve të familjes Asteraceae në studim.
Nga tipari gjatësi e gjembëzave të kreshtës dallohen gjinitë Prenanthes dhe Scorzonera,
të cilat i kanë gjembëzat rreth dy herë më të gjata se të gjinive të tjera të këtij grupimi
(përkatësisht: § 3.29; Fig. 3.66; dhe § 3.31; Fig. 3.68 deri 3.70). Gjinia Scorzonera
dallohet nga gjinitë e tjera nga kreshta e ekzinës, e cila është echinolophate dhe
perforate. Gjinitë Picris, Scolymus, Tolpis, Urospermum kanë kreshtë të trashë që
vështirëson vrojtimin mikroskopik të poreve dhe brazdave.
Tiparet palinomorfologjike të këtyre llojeve të familjes Asteraceae që i bëjnë të
dallueshme nga ato të familjeve të tjera janë:

− Prania e ekzinës gjëmbore echinolophate (fenestrate).
− Zhvillimi i dukshëm i strukturave të kolumelave të ekzinës që e bëjnë ektekzinën
2-4 herë më të trashë se endekzina.
Gjatë këtij studimi rezulton se: Nga krahasimi i tipareve palinomorfologjike të Galatella
albanica Degen (Aster albanicus Degen) të marra nga vendbanimet e Divjakës,
Shkopetit dhe Librazhdit nuk ka diferenca të dallueshme.
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Në një studim mbi organogjenezën in vitro të Aster albanicus Degen, Qendro shprehet
që kjo specie përbëhet nga dy subspecie, Aster albanicus Degen: subsp. paparistoi
Qosja, që rritet në zonat ranore të bregdetit Adriatik në pyjet e pishës dhe
Aster albanicus albanicus që rritet në shkëmbinj serpentinorë dhe ndodhet e përhapur në
Bosnjë dhe në Kosovë (Qendro, 2015).
Nga studimi ynë rezulton se ndryshimet palinologjike ndërmjet këtyre tre vendbanimeve
janë aq të vogla sa duhen konsideruar si ndikim i faktori ekologjik. Mbase ndikimi i
përbërjes së tokës midis asaj ranore dhe me lagështirë në Divjakë dhe asaj shkëmbore
serpentinore e ultrabazike në Librazhd dhe Shkopet ka krijuar dy tipa ekologjikë
(Dauti, 2015).
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Në këtë punim jepen të dhëna palinomorfe, shoqëruar fotografi mikroskopike cilësore,
për 79 lloje bimore, përfaqësues të familjes Asteraceae, një prej familjeve më të
rëndësishme të florës shqiptare. Disa nga bimët në studim kanë rëndësi ekonomike,
kurse të tjera janë të rralla apo kërcënuara, dhe bëjnë bëjnë pjesë në Listën e Kuqe të
Florës së Egër të Shqipërisë (2013). Shumica e llojeve janë nga Herbari Kombëtar dhe
një pjesë të mbledhura nga terreni. Ky informacion jepet për herë të parë për Shqipërinë
për gjithë llojet në studim, kurse për shumicën e llojeve ai duket se është informacion i
ri edhe për literaturën palinologjike botërore.

− Tipar dallues i morfologjisë pjalmore të vrojtuar është ekzina e trashë, në shumicën
e rasteve e pajisur me gjemba. Prej kësaj, këto grimca janë mjaft rezistente ndaj
përpunimit kimik dhe ruhen mirë si mikrofosile, me përdorime të rëndësishme
praktike.
− Përsa i përket tiparit aperturë (çarje) vërehet se: pjalmet e llojeve bimore të marrë në
studim janë kryesisht trebrazdore treporëshe, por dhe trepore (Scolymus hispanicus).
− Brenda këtyre përfaqësuesve bimorë dallohen tre grupime përsa i përket
morfologjisë së ekzinës: me skulpturë gjembore dhe me kolumela, por pa kreshta;
pa gjemba ose me mikrogjembëza pak të dallueshme; me skulpturë gjembore
echinolophate (fenestrate), me kreshta gjembore.
− Tipari pjalmor që i dallon nga këta përfaqësues të familjes Asteraceae nga ato të
familjeve të tjera është prania e ekzinës gjembore echinolophate (fenestrate),
e pranishme në 13 gjini me 25 lloje;
− Tipar tjetër dallues është zhvillimi i dukshëm i strukturave të kolumelave të ekzinës;
shtresa e ektekzinës është parë të jetë 2-4 herë më të trashë se endekzina te
përfaqësues të 8 gjinive (Achillea, Anthemis, Chamaemelum, Coleostephus,
Matricaria, Otanthus, Tanacetum, Xeranthum).
− Celulat e rrjetës Tanacetum albanicum janë rreth dy herë më të mëdha se ato të
përfaqësuesve të tjerë të kësaj gjinie.
− Nga krahasimi i tipareve palinomorfologjike të Galatella albanica Degen
(Aster albanicus Degen) të marra nga vendbanimet e Divjakës, Shkopetit dhe
Librazhdit rezulton se nuk ka diferenca të dallueshme. Ne mendojme se këto
diferenca janë të lidhura me ndikimin e faktorëve ekologjikë që kanë çuar në
formimin e dy tipave ekologjikë. Në tipin ekologjik të Divjakës dhe në tipin
ekologjik Shkopet e Librazhd.
− Këto të dhëna palinomorfe ndihmojnë në njohjen më mirë të grimcave pjalmore të
bimëve të florës shqiptare në terrene të ndryshme, si në tokë, mjaltë dhe në ajër,
me përdorime në taksonomi bimore, paleoekologji shtresash, melisopalinologji,
alergologji etj.
− Këshillojmë që këto studime të shtrihen dhe thellohen më tej në grupe të tjera
bimore të florës së vendit, duke u paraprirë kërkesave në përdorimet praktike në këtë
fushë.
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Përmbledhje
Në këtë punim jepen të dhëna pjalmore palinomorfe, shoqëruar me fotografi mikroskopike, për 79 lloje
bimore, përfaqësues të familjes Asteraceae (Compositae), një prej familjeve më të rëndësishme të florës
shqiptare. Përgatitja e preparateve mikroskopike dhe vlerësimi i tyre është bërë me mikroskopin Motic B1
dhe Motic BA310 (me objektiv 100x), pranë Universitetit ´A. Xhuvani´, Elbasan. Disa nga bimët kanë
rëndësi ekonomike, kurse të tjera janë të rralla apo kërcënuara. Shumica e llojeve janë nga Herbari Kombëtar
dhe një pjesë të mbledhura nga terreni. Ky informacion jepet për herë të parë për Shqipërinë për gjithë llojet
në studim, kurse për shumicën e llojeve ai duket se është informacion i ri edhe për literaturën palinologjike
botërore.
Tipar dallues i morfologjisë pjalmore të vrojtuar është ekzina e trashë, në shumicën e rasteve e pajisur me
gjemba. Prej kësaj, këto grimca pjalmore janë mjaft rezistente ndaj përpunimit kimik dhe ruhen mirë si
mikrofosile, me përdorime të rëndësishme praktike. Brenda këtyre përfaqësuesve bimorë dallohen tre
grupime përsa i përket morfologjisë së ekzinës: me skulpturë gjembore dhe me kolumela, por pa kreshta; pa
gjemba ose me mikrogjembëza pak të dallueshme; me skulpturë gjembore echinolophate (fenestrate), më
kreshta gjembore. Tipari pjalmor që i dallon këta përfaqësues të familjes Asteraceae nga ata të familjeve të
tjera është prania e ekzinës gjembore echinolophate (fenestrate), e pranishme në 25 lloje të 13 gjinive; tipar
tjetër dallues është zhvillimi i dukshëm i strukturave të kolumelave të ekzinës; shtresa e ektekzinës është
parë të jetë 2-4 herë më të trashë se endekzina te përfaqësues të 8 gjinive (Achillea, Anthemis,
Chamaemelum, Coleostephus, Matricaria, Otanthus, Tanacetum, Xeranthum).
Këto të dhëna palinomorfe ndihmojnë në njohjen më mirë të grimcave pjalmore të bimëve të florës shqiptare,
të pranishme në terrene të ndryshme, si në tokë, mjaltë dhe në ajër, me përdorime në taksonomi bimore,
paleoekologji shtresash, melisopalinologji, alergologji etj. Këshillojmë që këto studime të shtrihen dhe
thellohen më tej në grupe të tjera të florës së vendit, duke u paraprirë kërkesave në përdorimet praktike në
këtë fushë.
Fjalëkyçe: Palinologji, Asteraceae (Compositae), flora shqiptare, morfologji pjalmore.
Abstract
Pollen palynomorphic data are reported in this study, based on microphotographs, for 79 plant species,
representative of Asteraceae (Compositae), among the most important families of Albanian flora. Pollen
samples were taken mostly from the plants in National Herbarium, Tirana University, and few of them from
fresh flowers. Microscopic slides and their examination were carried on using an optical microscope Motic
B1 and Motic BA310 (objective 100x) beside University of Elbasani ´A. Xhuvani´, Albania. Some of the
species are of economic importance and some are rare or endangered. The whole data are given for the first
time in Albania, and for most of species it seems for the first time for the worldwide palinologic literature.
The thick exine layer mostly with spines was the special feature of pollen morphology observed. Therefore,
pollen grains are resistant to the chemical treatment and can be well conserved as microfossils, with several
practical uses. Three different groups were distinguished, related with the exine morphology: spiny sculpture
and columella, but without crests; without spines, or with microspines not easy distinct; with spiny
echinolophate (fenestrate) sculptures, with spiny crests. Spiny exine echinolophate (fenestrate), observed in
25 species shared in 13 genera, distinguish this group of Asteraceae with plants from other families;
developed presence of exine columellae was another distinct feature; it was observed that ectexine layer was
2-4 times thicker of endexine, in species from 8 genera (Achillea, Anthemis, Chamaemelum, Coleostephus,
Matricaria, Otanthus, Tanacetum, Xeranthum).
The palynomorphic data may help on better knowledge of pollen grains of species from Albanian flora,
present in different environments, as in earth, honey and air, with uses in plant taxonomy, layer
palaeoecology, melissopalynology, allergology, etc. It is recommended the palynological studies to continue
further with other groups of Albanian flora, in line with practical needs in this field.
Keywords: Palynology, Compositae (Asteraceae), Albanian flora, pollen morphology.

