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PARATHËNIE
Studimi ynë për shegën e egër filloi në vitin 2011 si pjesë e programit të doktoraturës në
Biologjinë e Ruajtjes. Studimi u bazua në planin e punës të përgatitur dhe miratuar nga
Deparatmenti i Doktoraturave pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Së pari u realizua
njohja me literaturën ekzistuese dhe në vitin 2012 u kryen ekspediatat e para në terren për
verifikimin e përhapjes së shegës së egër.
Gjatë viteve të studimit, ekspedita të ndryshme u realizuan në pjesën veri-perëndimore të vendit
tonë, zonë në të cilën shega e egër shfaq arealin e saj. Ekspeditat janë realizuar në zona të
ndryshme të këtij territori, veçanërisht në zonat skajore të tij, në mënyrë që të krahasohej
biodiversiteti dhe grupimet bimore të arealit të shegës së egër.
Ky studim mbi shegën e egër, do të shërbejë për përcaktimin e territorit ku shega e egër është e
përhapur, për përcaktimin, vlerësimin e biodiversietit bimor në këto zona, si dhe për vlerësimin e
grupimeve bimore të shegës së egër.
Së fundmi, ky material do të jetë i dobishëm për personat që duan të marrin informacion rreth
karakteristikave të përgjithshme të kësaj bime, veçoritë e saj, kultivarët, përhapjen e saj në
vendin tonë, aftësitë kuruese etj.
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HYRJE
Dekadat e fundit, specia e egër Punica granatum L. dhe kultivarët e saj kanë pasur një vëmendje
të veçantë. Në Shqipëri studimi i përhapjes së saj asnjëherë nuk ka qënë i hollësishëm. Ajo është
e përmendur në Florën e Shqipërisë, si dhe në vitin 2012, Prof. Dr. Lefter Xhuveli boton një
studim mbi zbutjen dhe kultivarët e saj në Shqipëri. Të dhëna të tjera nuk ka. Pra, ky studim, në
formën e tij më të plotë, është i pari që realizohet në territorin e Shqipërisë.
Studimi mbi përhapjen e shegës së egër ka filluar në vitin 2011 me grumbullimin e literaturës
dhe në vitin 2012 me realizimin e rilevimeve të para, duke vazhduar në vitin 2013 dhe 2014 me
rilevimet më intensive brenda territorit të Shqipërisë. Gjatë këtyre viteve janë përpiluar listat
floristike të specieve të egra. Në fund të përpilimit të listave floristike është realizuar
inventarizimi i plotë i specieve në programin TURBOVEG dhe më tej është punuar me
programet përpunuese kompjuterike, si JUICE, në mënyrë që të paraqiteshin grupimet bimore të
shegës së ëgër. Diversiteti i pozicionit gjeografik dhe formave të relievit ka ndikuar edhe në
biodiversitetin llojor dhe sistematik, biologjik dhe korologjik të arealit të shegës.
Problematikat më të mëdha të këtij studimi kanë qenë dendësia shumë e madhe e shkurreve në
parcelat e rilevimeve dhe ndikimi antropogjen. Shtrirja e arealit të shegës së egër pothuajse
plotësisht pranë vendbanimeve njerëzore ka bërë që bimësia natyrale të mos jetë krejtësisht e
plotë, veçanërisht kati barishtor. Gjatë viteve të studimit, areali i shegës së egër është dëmtuar
dhe reduktuar së tepërmi. Faktorët kryesorë kanë qënë rikonstruktimi dhe zgjerimi i
infrastrukturës rrugore, krijimi i tokave bujqësore, rikonstruktimi i hidrocentraleve, zgjerimi
urban, etj.
Në këtë studim paraqiten: të dhëna të përgjithshme mbi prejardhjen dhe morfologjinë e shegës,
harta e përhapjes së arealit të shegës së egër në Shqipëri, intinerari i plotë i ekspeditave dhe
kartografimi i tyre, përshkrimi relievit të zonave ku janë kryer ekspeditat së bashku me
koorditatat e tyre, listat floristike të bimëve, analizat e hollësishme të spektrave floristike, si dhe
disa grupime kryesore bimore të arealit të shegës.
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QËLLIMI I STUDIMIT:
Qëllimi i këtij studimi është paraqitja e të dhënave të para në lidhje me përhapjen e arealit, florën
dhe bimësinë e species Punica granatum L. në Shqipëri.

Objektivat e studimit:


Të paraqesë të dhënat mbi përhapjen e shegës së egër në territorin e vendit tonë.



Të analizojë të dhënat e bimësisë për paraqitjen e spektrave sistematik, biologjik e
korologjik dhe identifikimin e florës së kërcënuar.



Të paraqesë bimët me vlerë praktike që përmban ky areal.



Të identifikojë grupimet bimore të arealit të shegës sipas klasifikimit të sistemeve, si
NATURA 2000, EUNIS dhe Palaearctic nëpërmjet përdorimit të metodave komjuterike
si TURBOVEG dhe JUICE.
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KAPITULLI I
ASPEKTE TË PËRGJITHSHME MBI SPECIEN PUNICA GRANATUM L.
DHE AREALIN E SAJ
1.1 Karakteristika mbi specien Punica granatum L. (Shega e egër)
1.1.1 Taksonomia
Shega e egër i përket gjinisë Punica, e cila përfaqsohet nga dy specie: Punica granatum L. dhe
Punica protopunica Balf. f. Sipas klasifikimit të Karl Lineut (1758) ajo i përkiste familjes
Punicaceae, ndërkohë vitet e fundit analizat molekulare filogjenetike e kanë përfshirë gjininë
Punica në familjen Lythraceae (Huang and Shi, 2002). Tabela e mëposhtme paraqet pozicionin
taksonomik të shegës në egër.

Tabela 1.1 Klasifikimi shkencor i species Punica granatum L.
Mbretëria

Plantae

Ndarja

Spermatophyta

Klasa

Magnoliopsidae

Mbirendi

Rosanae

Rendi

Myrtales

Familja

Punicaceae (Lythraceae)i

Gjinia

Punica

Specia

Punica granatum
i- (Huang and Shi, 2002).

Specia tjetër i gjinisë Punica, Punica protopunica Balf. f., eshtë një bimë endemike e ishullit
Sokotra, në Jemen (Guarino et al.,1990). Lulja e saj në ndryshim me specien Punica granatum
është rozë dhe fruti i saj është më pak i ëmbël. Sipas listës së bimëve të kërcënuara të IUCN
(2014), Punica protopunica ka statusin vulnerabël.
Disa autorë e klasifikojnë edhe shegën e egër zbukuruese xhuxhe (Punica granatum var. nana
Pers., ose Punica nana L.) si specie më vehte (Malgarejo dhe Martinez , 1992).

1
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1.1.2 Origjina e shegës dhe përhapja e saj
Shega është një ndër frutet më të lashta. Emri i saj për mendet në Kur’an dhe në Bibël. Shega ka
qënë simbol i fertilitetit nga kuturat e antikitetit egjiptian, grek dhe romak. Shkrimtari grek,
Homeri, ka shkruar se shega rritej në Sirakuzë, në ishullin e Siçilisë. Edhe libri i shenjtë i
hebrejve përmend shpeshherë shegën, ndërsa imazhet e saja gjenden të gdhendura në skulpturat
prej guri në tempullin e Solomonit në Jeruzalem (Izrael) ndërtimi i së cilit daton nga mesi i
shekulli të 10-të para erës së re (Stevens 2006).
Mendime të shumta ka pasur për origjinën e saktë të prejardhjes së saj dhe të gjitha përmblidhen
në territorin e vjetër të Persisë. Ndër mendimet më të sakta që janë dhënë, janë ato të shkëncëtarit
rus Vavilov. Sipas tij, qëndra e origjinës së shegës është Qendra IV (shih hartën), lindja e afërt, e
cila përfshinë Azinë e vogël, Transkaukazin, Iranin dhe zonat malore të Turkmenistanit
(Sánchez-Monge, 1974).

Figura. 1.1 Qendrat e origjinës dhe diversitetit të bimëve
të kultivuara, sipas Vavilov (Sánchez-Monge 1974).
Shega e egër u përhap në Azinë qendrore dhe Azinë jugore, nga Indija në Iran, shekullin e parë të
erës së re dhe në 1416 u bë raportimi i parë i saj si bimë e kultivuar. Ajo u kultivua gjerësisht në
të gjithë Indinë, edhe në zonat e thata të Azisë juglidore, në Malajzi, në Indinë lindore dhe
Afrikën tropikale. Vendet më të rëndësishme të rajonit janë Egjipti, Kina, Pakistani,
Bangladeshi, Irani, Iraku, Indija, Burma dhe Arabia Saudite (Russo et al., 2012).
Në Shqipëri shega është mijëra vjeçare. Gjurmët më të vjetra në trojet tona janë gjetur në Butrint
si element dekorativ i mozaikëve dhe datojnë në shekullin e IV para erës së re. Në shumë punime
popullore, si gdhëndjet në dru apo endjet, lulja e shegës është përdorur si element zbukurimi që
në lashtësi (Xhuveli 2012).
2
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1.1.3 Cikli jetësor i species
Shega e egër është një shkurre ose dru i vogël, me gjatësi nga 3-8 m, rrallë 10 metër; me kërcell
drunor; bisqet e reja janë me kënde dhe gjemba. Kërcelli është shpeshherë i përdredhur. Gjethet
janë të rënshme, vezake të përmbysura ose të zgjatura, 2-8 mm të gjata, 6-12 mm të gjëra, të
thjeshta, të plota, me bisht të shkurtër, të forta, pa push, me majë të mprehtë, me nervurë të mesit
shumë të dallueshme, me ngjyrë të gjelbër të shkëlqyeshme në faqen e sipërme dhe më të hapta
në faqen e poshtme. Në vendin tonë rënia e gjetheve ndodh në Dhjetor; gjethet e reja të
kuqrremta dalin në mes të Marsit.
Shega e egër ka dy lloje lulesh tek e njejta bimë; dukuri e njohur në gjuhën angleze si
“andromonoecy”. Lloji i i parë është lulja dyseksore, me pjesët femërore dhe mashkullore të
zhvilluara. Lloji i dytë është lulja “mashkullore” me pjesët mashkullore tërëshisht të zhvilluara,
por pjesët femërore në të shumtën e rasteve të degjeneruara dhe për këtë arsye frutifikimi nga
këto lule nuk është i mundurt (Holland et al., 2009; Shulmanet al., 1984). Chaudhari and Desai
(1993) i klasifikojnë lulet e shegës ne tre tipe: mashkullore, hermafrodite (dyseksore) dhe të
ndërmjetme.
Lulet dyseksore janë në ngjyrë të kuqe-portokalli, me diametër deri në 3 cm, të rregullta, të
vetmuara ose te grupuara nga 2-6, me 3 der në 7 petla, me kupë të qëndrueshme në formë
këmbane. Thekët janë të shumtë. Çelin në Qershor- Korrik, kurse lulet mashkullore kanë tipare
të ngjashme me ato dyseksore, por shfaqen Korrik dhe në fund të vjeshtës, në Nëntor.
Përqindja e luleve mashkullore tek shega është domethënëse, rreth 70% (Wetzstein 2011). Edhe
pse kjo dukuri nuk është e rëndësishme në frutifikim, ajo është një mënyrë e përhapjes së
gjeneve nëpërmjet përhapjes së poleneve (Herlihy and Eckert, 2002; Tanurdzic and Banks,
2004).
Frutet janë rrushqe të mëdha, me diametër deri në 8 cm, të mbështjella nga një lëvozhgë e
lëkurtë. Frutifikimi fillon që në Gusht dhe vazhdon deri në fund të Shtatorit; në disa zona edhe
deri në fund të Tetorit.
Druri është i bardhë, i imët, homogjen dhe i rëndë. Rritet ngadalë. Shumohet me farë, lastarë
rrënjorë, kalema dhe me shartim. Fillon të frutifukojë që nga mosha 3-4 vjecare. Jeton deri në
200 vjet.
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Figura 1.2 Lulja e shegës së egër. (Foto A. Koçi)

Figura 1.3 Shega e egër gjatë lulëzimit (Foto A. Koçi)
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Figura 1.4 Popullim i shegës së egër në Rrjoll, Velipojë (Foto A. Koçi)

Figura1.5 Fruti i shegës së egër. (Foto A. Koçi)
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1.1.4 Përmbajtja kimike
Shega e egër ka potencial të lartë antioksidues, si pasojë e përmbajtjeve në nivele të larta të
përbërjeve fenolike, flavonoideve dhe antocianinave, të cilat janë të pranishme tek fruti i saj.
Lëngu i shegës së egër përmban acid citrik dhe citrat sodiumi, të cilët përdoren për qëllime
farmaceutike Morton (1987). Fruti i shegës së egër përmban 12% të vlerës ditore të vitamins C
dhe 16% të vlerës ditore të vitaminës K për 100g. Ajo përmban gjithashtu proteina, karbohidrate,
yndyrna, minerale si dhe vitaminat A dhe B. Farat e frutit janë një burim shumë i mirë i fibrave
ushqimore. Vaji i farave përmban acid punik (65.3%), acid palmitk (4.8%), acid stearik (2.3%),
acid oleik (6.3%) dhe acid linoleik (6.6%) Schubert et. al., (1999). Lëngu dhe farat përmbajnë
edhe hormone si estronet (Heftmann et, al. 1966; Kho et, al. 2010). Ngjyra e kuqe e lëngut të
shegës i dedikohet antocianinave; ndër to mund të përmendim delfinidinën, cianidinën. Ato
zakonisht e rritin sasinë e tyre gjatë vjeljes së frutave Hernández et. al., (1999). Rrenjët dhe
lëvorja e shegës përmbajnë tanina (20-22%) dhe alkaloide (0.5-1%) (Shah et, al. 2012)
1.1.5 Përdorimet e shegës
Shega e egër është bimë e vlefshme falë karakteristikave të saj. Që në lashtësi ajo ka qënë e
vlerësuar për frutin dhe lëngun e saj. Si bimë ajo parqet vlera të larta ekologjike dhe ekonomike.
Përpunimi dhe tregtimi i saj paraqet vlera tregëtare të konsiderueshme. Ajo përdoret si bimë
zbukuruese në parqe, sidomos varieteti xhuxh i saj.
Dy dekadat e fundit, shega e egër ka qënë subjekt i kërkimeve të shumta rreth shëndetit njerëzor.
Përmbajtja e përbërjeve të veçanta kimike ka bërë që shega e egër të ketë përdorim të gjërë në
mjekësi, veçanërisht në mjekësinë popullore. Lëngu i shegës dhe produketet e tjera bimore
tregojnë efikasistet kundër një rangu të madh sëmundjesh, duke përfshirë kancerin, sëmundjet
koronare të zemrës, arterioskerozës, hiperkolesteroleminë, hiperlipideminë, hipertensionin, HIV,
sëmundjet ngjitëse, plakjen dhe sëmundjet e trurit (Wetzstein et al. 2011)
Lëngu i përgatitur nga gjethet e freskëta dhe frutat e reja jepen në raste dizanterie. Lëvorja e grirë
e rrënjëve jepet për nxjerrjen e krimbave të rrumbullakët (Dastur, 1962; Shah et, al. 2012).
Sipas Kirtikar and Basu (1935) fruti i paqëruar dhe lulet mund të përdoren në rast diarreje të
theksuar.
Frutet e qeruara janë tonifikues, laksativ dhe furrnizues të mirë të gjakut. Ato përdoren edhe për
dhimbje fyti e syri, sëmundje të trurit dhe probleme frymëmarrjeje.
1.1.6 Etimologjia
Emri Punica granatum ka origjinë të vjetër (Carl Linnaeus 1753). Në gjuhën latinë të vjetër ajo
njihet si malum punicum, ose malum granatum (gjithashtu edhe melogranatum). Në këto emra
malum do të thotë mollë, granatum rrjedh nga granum që do të thotë grurë duke aluduar farat e
shumta të grurit. Në antikitet njihej si molla e “Kartagjenës”. Kartagjena ka ekzistuar rreth 3000
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vite më përpara dhe ka qënë qëndra e Perandorisë së Kartagjenës, në Azinë e vogël, rreth 1000
vjet para erës së re (Quattrocchi 2000).
Emri i species Punica granatum në shqip shegë, e ka prejardhjen e lashtë, që në kohën e Ilirëve,
gjatë mijëvjecarëve III dhe II para erës së re (Xhuveli 2012).

Tabela 1.2 Emrat e shegës së egër në gjuhë të ndryshme
Gjuha

Emërimi

Latine Shkencore

Punica granatum L.

Latinisht klasike

Mālum grānātus

Anglisht

Pomegranate

Frengjisht

Grenade

Italisht

Melagrana

Gjermanisht

Granatapfel

Spanjisht

Granada

Gjuhë arabe

Arhumani

Gjuhë indiane

Dadima

Gjuhë shqipe

Shegë

1.1.7 Varietetet e zbutura të shegës në Shqipëri
Shqipëria, ndër vite është konsideruar si vendi i zbutjes së shegës, dukë qënë se prania e species
së egër është vërejtur përgjatë të gjithë bregdetit Adriatik dhe Jonian. Një diversitet i
konsiderueshëm fenotipik është vërenjtur në vendin tonë. Varieteti më i njohur në Shqipëri është
i ashtuquajturi Devedishe. Të tjera varietete po aq të rëndësishme janë Shtatore, Shijon dhe I
Vonë. Varieteti Devedishe kultivohet kryesisht në zonat kodrinore qëndrore dhe jugore të vendit
tonë. Ky varietet ka frutin e madh me maturim të hershëm, i cili fillon që në Korrik. Varieteti
Shtatore ka frutin me shije të hidhur, përmasa mesatare dhe kultivohet në zonat bregdetare
veriore. Varieteti Shijon ka frutin me shije të ëmbël dhe përmasa mesatare, i cili piqet që nga
mesi i muajit Gusht deri në Shtator. Varieteti I Vonë, i cili lokalizohet në një zonë të ngushtë nga
Tirana deri në Krujë, piqet nga fundi i muajit Tetor dhe gjatë Nëntorit. Ky varietet ka fruta të
mëdhenj me pak ëmbëlsi dhe farat e tyre kanë ngjyrë të verdhë. Variete të tjera emërtohen sipas
zonave ekologjike ku ato kultivohen, psh: shega e Beratit, Mallakastrës etj. (Xhuveli 2012).
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1.2 Karakteristika të përgjithshme të arealit të shegës së egër
1.2.1 Faktorët ekologjik kryesor
Rritja e bimëve dhe përhapja e tyre është e kushtëzuar nga mjedisi. Faktorët kufizues mjedisorë
janë përgjegjës për përhapjen gjeografike të bimëve, prandaj është e rëndësishme njohja e tyre.
Analiza e faktorëve ekologjikë shërben për të vlerësuar aspektet që lidhen me konceptin e
cilësisë natyrore të një ekosistemi, për të njohur më mirë vlerat natyrore të një ekosistemi për të
mundësuar ruajtjen e tyre dhe parashikimin e ndikimeve të aktivitetit njerëzor në cilësinë e
mjedisit. Studimi faktorëve ekologjikë do të tregojë rolin dhe rëndësinë që kanë ekosistemet në
ruajtjen e vlerave natyrore në territoret ku ato shtrihen.
a) Faktorët klimatik
Në tërësinë e kushteve ekologjike faktorët klimatikë luajnë rol mjaft të rëndësishëm. Regjimet
klimatike ndikojnë në shpërndarjen gjeografike të bimësisë. Klima është rezultantja e të gjitha
situatave të motit dhe përbën gjendjen mesatare të atmosferës në një vend të dhënë (Zorba 2005).
Në kuadrin e faktorëve klimatikë, vlen të përmendim ata faktorë të cilët veprojnë në mënyrë
domethënëse mbi bimësinë dhe konkretisht: temperaturat dhe reshjet. Ashtu si temperaturat edhe
reshjet konsiderohen si një faktor përcaktues në përhapjen e bimësisë mbi sipërfaqen e tokës.
Reshjet sigurojnë një rezervë ujore për bimët, e cila është e domosdoshme për zhvillimin e
proceseve fiziologjike e jetësore të bimëve. Gjithashtu, reshjet luajnë një rol të rëndësishëm në
proçesin morfologjik, veçanërisht shpërndarja e tyre e çrregullt gjatë vitit, e cila është tipike për
klimën mesdhetare.
Areali i shegës së egër është i kufizuar. Relievi fushoro-kodrinor kushtëzon në përgjithësi një
farë uniformiteti ne kushtet klimaterike të këtij areali. Pothuajse i gjithë areali gjendet fuqishëm
nën ndikimin e Adriatikut. Ndikimi i tij shprehet në grupimet bimore të formacioneve të
shkurreve mesdhetare, ku bën pjesë edhe shega e egër.
Në përgjithësi, shega e egër është një bimë tepër e adaptueshme dhe jeton nga rajonet e
temperuara deri në ato tropikale (Johnson 2002). Ajo preferon të rritet nën kushtet e një klime të
butë, gjysëm të thatë, të temperuar, deri në klimën subtropikale. Shega e egër konsiderohet një
bimë e shkëlqyeshme edhe për rritjen në zonat e thata për rrezistencën e saj ndaj thatësirës
(Mars 2000). Ajo është një bimë e cila ka një përshtatshmëri të gjërë klimatike. Ka nevojë për
verë të nxehtë, për maturimin e fruteve dhe dimër të moderuar për mbijetesë. Kjo bimë mund të
mbijetojë në vende më shumë diell dhe pak ujë, edhe pse ujitja deri në thellësi të sistemit rrënjor
e ndihmon atë të në zhvillimin e frutifikimit dhe në reduktimin e gjëmbave. Në një dimër të
ashpër mbijetesa mund të arrihet edhe deri në -11°C dhe për disa kultivarë më rrezistentë edhe
deri në -14°C. Toleranca e shegës ndaj temperaturave të larta mund të arrijë deri në 29°C për
120 ditë në vit (Westerfield 2014).
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b) Faktorët edafik
Toka është një nga komponentët më të rëndësishëm të natyrës. Mbulesa tokësore e Shqipërisë
është shumë e larmishme si nga cilësitë morfologjike, ashtu edhe nga ato kimike, fizike dhe
minerale. Në këtë drejtim rolin kryesor e luajnë klima, bimësia, shkëmbi mëmë, relievi, etj
(Kabo M. et al. 1990). Në vendin tonë, tokat në të cilat rritet shega e egër përfaqsohen kryesisht
nga tokat e hirta kafe dhe të kafenjta. Tokat e hirta kafe janë të përhapura në zonën me klimë
mesdhetare fushore dhe mesdhetare kodrinore, në të cilat rritet bimësi e pasur e tipit të shkurreve
medhetare, por edhe mjaft drurë si frashëri, dushku etj. Në këto zona, përhapje të madhe kanë
shkurret gjethegjëra. Tokat e kafenjta zënë pjesën më të madhe të territorit të arealit verior të
shegës së egër, duke filluar nga Kopliku deri në Bajzë (Hoti M. 1990). Këto toka janë të
kushtëzuara nga faktorë litologjik, klimatikë e lartësia e vogël mbi nivelin e detit. Janë toka të
thata që kanë nevojë për ujitje të shpeshtë. Ato kanë shtrirje rrëzë kodrave të gjithë zonave
veriore të arealit. Sigurisht, ka rëndësi vendosja e tyre mbi shkëmbin mëmë, bazamentin gëlqeror
(Kabo M. et al. 1991).
Shega bën pjesë në vegjetacionin e shkurreve mesdhetare, gjetherënëse, kserofitike, që rritet në
terrene karstike. Në përgjithësi shega jeton më të mirë në tokë të mirë-drenazhuar të shkrifët, por
lulëzon edhe në tokë pjellore gëlqerore ose acide, si dhe zhavorr shkëmbor. Shega mund të rritet
në tokat e thata kserofitike, madje mund të përshtatet edhe në toka alkaline. Limitet e tolerancesë
për aciditetin janë nga pH 5.5 deri në 7.2, ndërsa për salinitetin nga 2000 deri në 2500 ppm kripë
(Westerfield 2014).

Figura 1.6 Toka shkëmbore (Foto A. Koçi)
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1.2.2 Të dhëna gjeografike e klimaterike të zonave studimore të arealit të shegës
a) Qarku Shkodër
Ky qark përfshin rrethet Shkodër, Malësi e Madhe dhe Pukë. Territori që përfshinë rrethet
Shkodër dhe Malësi e Madhe shtrihet në Shqipërinë veriore, kryesisht në Alpet Shqipëtare (verilindje), në Ultësirën Përëndimore (jug-perëndim) dhe në Krahinën Malore Qendrore (pjesa
juglindore e territorit). Ka një sipërfaqe prej 2528 km2. Mbizotëron relievi malor e pjesërisht
kodrinor e fushor. Fushat shtrihen në perëndim e jugperëndim, zënë 10,4% të sipërfaqes.
Dallohen dy zona kryesore fushore, ajo e Mbishkodrës (rrethi Malësi e Madhe) dhe e
Nënshkodrës (rrethi Shkodër). Luginat kryesore janë: e Shalës, e Kirit, e Përroit të Thatë dhe e
Cemit. Lumejtë janë: Rrjedha e poshtme e Drinit, Buna (i vetmi lumë i lundrueshëm), Kiri, Cemi
i Vermoshit, Cemi i Shalës, Përroi i Thatë dhe disa përrenj. Klima është mesdhetare fushore,
kodrinore, pjesërisht paramalore dhe malore. Temperatura mesatare vjetore është 15,3°C,
mesatarja e muajit më të ftohtë është –3,3°C dhe më të ngrohtë 36°C. Sasia mesatare vjetore e
rreshjeve 2000 mm, më e madhja e të gjithë vendit, kryesisht gjatë vjeshtës e dimrit. Erërat më
karakteristike janë murlani e veriu, të ftohta e të thata, shiroku, e ngrohtë e me lagështi. Malësia
e Madhe si krahinë vazhdon edhe jashtë kufirit shtetëror në trojet e banuara prej shqipëtarëve ne
Mal të Zi (Hot, Grudë, Triepsh, Kuç, etj).

b) Rrethi i Lezhës
Pjesa me e madhe e territorit te Lezhës futet ne klimën e zonës mesdhetare fushore. Deti Adriatik
ndikon pozitivisht në ngrohjen e klimës. Rrethi i Lezhës karakterizohet nga vera e nxehtë dhe e
thatë, dimër i butë dhe i lagësht ne pjesën e ulët dhe qytet, ndërsa dimër të lagësht dhe te ftohtë
në zonën malore. Temperatura mesatare vjetore për rrethin është 15° C, mesatarja e Janarit 7 °C,
ndërsa mesatarja e Korrikut 24°C. Në Lezhë temperatura maksimale e rregjistruar është 39°C
(me 18.07.1973) dhe temperatura minimale e rregjistruar ka arritur në –10°C (me 24.01.1963).
Bien mesatarisht 1700 mm reshje në vit.
Lezha është një rreth me veçori relievi të ndryshueshme, me gjithë territorin e kufizuar. Larmia e
formave te relievit ka të bëjë me ndërtimin gjeologjik, si nga përberja e shkëmbinjeve ashtu dhe
nga mënyra e vendosjes së tyre ose struktura gjeologjike në pjesen kodrinore-malore dhe në atë
të mirfilltë fushore.
c) Komuna Milot
Territori i Komunës është i ndryshëm; në pjesën perëndimore ëshë fushor me kuotë të ulët mbi
nivelin e detit dhe në pjesën lindore është kodrinor–malor në të gjithë zonën e fshatrave të
malësisë në një kuotë deri në 700 metra mbi nivelin e detit në lindje të saj. Zona fushore
përfshinë Qytetin e Milotit, fshatrat Fushë Milot, Shullaz, Prozhme e lagjen Malbardhë Fushë.
Zona kodrinore përfshin fshatrat Delbnisht, Shkopet e Ferrë Shkopet, lagjet Malbardhë Kodër
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dhe Shullaz Kodër. Zona malore përfshin fshatrat Selitë, Gërnac, Vinjollë, Gallatë, Skuraj. Zona
përshkohet nga lumi Mat, i cili ka një gjatësi 115 km, sipërfaqe të pellgut ujëmbledhës 2441 km2
dhe lartësi mesatare 746 m dhe buron në Kaptinën e Martaneshit. Në fshatin Skuraj, në vendin e
quajtur Lime, lumi i Matit bashkohet me lumin e Fanit dhe në një gjatësi prej 16 km duke filluar
nga diga e hidrocentralit të Shkopetit përshkon territorin e Komunës. Në territorin e Komunës
mbizotëron klima mesdhetare, ka një siperfaqe prej 138 km2 bregdetare, ka fusha pjellore, ka
kodrina të ulëta, ka vargmale me lartësi mbi 700 m mbi nivelin e detit, ka pyje të dendur. Klima
mesdhetare me verë të nxehtë e të thatë e dimër të butë e të freskët, është tipike për zonën
fushore e kodrinore. Karakteristike për çdo stinë të vitit janë erërat e forta që fryjnë nga
verilindja dhe lindja e drejtohen nga korridoret natyrore, shpatet e maleve, që si rezultat i ngritjes
së nivelit të shtratit të lumit Mat nga ndërtimi i baseneve të hidrocentraleve, veçanërisht
hidrocentrali i Ulzës ku shpejtësia e tyre arrin deri në 100 km/h sidomos në periudhën e dimrit.
Nga pikëpamja e temperaturave vërehen amplituda të mëdha midis dimrit dhe verës.
Temperatura mesatare vjetore është 15.6 gradë celcius, kurse amplituda mesatare është 18 gradë
celcius. Reshjet në territorin e Komunës kanë një shpërndarje të pabarabartë. Sasia mesatare e
reshjeve është 1350 mm në vit. Në zonën malore, kryesisht aty ku bie dëborë në dimër, reshjet
janë të pranishme edhe gjatë verës, kurse në zonën kodrinore dhe fushore vera është e thatë.
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KAPITULLI II
MATERIALI DHE METODIKA E STUDIMIT
2.1 Faza përgatitore
Për të realizuar qëllimin e këtij studimi, ka qënë e domosdoshme realizimi i një plani për
kryerjen e ekspeditave. Duke pasur të dhënat e Florës së Shqipërisë, e cila përcakton qartë
specien shegë e egër, nga Hoti në Milot, si dhe informacionet e Drejtorisë Rajonale Bujqësore
Shkodër dhe Institutit Bujqësor Shkodër, është planifikuar dalja e parë në terren për lokalizimin e
popullimeve të shegës.
Gjatë fazës përgatitore për kryerjen me sukses të ekspeditave janë përdorur: harta topografike e
zonave, fletë herbari, presë herbari, qese polietileni, lopatëz, skeda me të dhënat stacionare, flora
ekskursioniste, aparat fotografik, GPS, etj.

2.2 Faza analitike
Studimi floristik i zonës realizohet nëpërmjet ekspeditave, kryesisht gjatë stinës me vegjetacion
të spikatur. Kjo etapë përfaqson fazën analitike, gjatë të cilës grumbullohen të dhënat e terrenit.
Meqënëse shega e egër është një bimë gjetherënëse ekspeditat janë udhëhequr gjatë periudhës së
favorshme, kryesisht gjatë muajve Qershor dhe Korrik. Për vëzhgimin e karaktesitikave të
lulëzimit të vonshëm dhe frutifikimit ekspedita të veçanta janë realizuar edhe gjatë stinës së
vjeshtës. Më poshtë paraqtiten plani i zonave të ekspeditave ndër vite, gjithsej 22 ditë, hartat
ndihmëse të arealit dhe disa nga çastet e punës në terren.

Tabela 2.1 Zonat e ekspeditave të rilevimeve të arealit të shegës së egër
Nr.

Data

Zona

Koordinatat

Altituda (m)

1.

26.06.2012

Shirokë, Shkodër

42°03'N 19°28'E

31

2.

26.06.2012

Zogaj, Shkodër

42°04'N 19°24'E

97

3.

28.06.2012

Gur i Zi, Shkodër

42°00'N 19°34'E

62

4.

29.06.2012

Delaj, M. Madhe

42°16'N 19°27'E

124

5.

29.06.2012

Drisht, Shkodër

42°07'N 19°34'E

95

6.

1.07.2012

Torovicë, Lezhë

41°49'N 19°37'E

31

7.

2.07.2012

Gudfushë, Koplik

42°09'N 19°29'E

82
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8.

3.07.2012

Mal Bardhë, Milot

41°39'N 19°42'E

60

9.

10.06.2013

Podgorë, M. Madhe

42°23'N19°52'E

190

10.

12.06.2013

Brigje të Hotit, M. Madhe

42°22’N 19°26’E

325

11.

12.06.2013

Leqe të Hotit, M. Madhe

42°22’N 19°27’E

487

12.

12.06.2013

Hani i Hotit, M. Madhe

42°15’N 19°25’E

115

13.

15.06.2013

Rosek, Shkodër

42°07'N 19°35'E

103

14.

17.06.2013

Oblikë, Shkodër

42°01'N 19°44'E

81

15.

17.06.2013

Zues, Shkodër

42°01'N 19°27'E

67

16.

25.06.2013

Vorfe, M. Madhe

42°08'N 19°32'E

80

17.

26.06.2013

Luarzë, Velipojë

42°08'N 19°32'E

89

18.

26.06.2013

Rrjoll, Velipojë

41°86'N 19°47'E

18

19.

28.06.2013

Zejmen, Lezhë

41°44'N 19°41'E

51

20.

28.06.2013

Mali i Rrencit, Shëngjin

41°48'N 19°35'E

50

21.

28.06.2013

Mal Bardhë, Milot

41°39'N 19°42'E

58

22.

28.06.2013

Shkopet, Mat

41°69'N 19°82'E

54

23.

20.06.2014

Melgushë, Shkodër

41°59'N19°31'E

79

24.

22.06.2014

Mali i Jushit, Shkodër

41°58'N19°31'E

53

25.

28.06.2014

Spathar, Shkodër

42°00'N19°31'E

178

26.

27.06.2014

Hani i Hotit, M. Madhe

42°15’N 19°25’E

115

27.

27.06.2014

Grud Fushë, M. Madhe

42°09'N19°29'E

43

28.

4.07.2014

Shirokë, Shkodër

42°03'N19°28'E

54

29.

8.07.2014

Kakarriq, Lezhë

41°51'N19°36'E

40

30.

9.07.2014

Tamarë, M. Madhe

42°27'N19°33'E

265

31.

9.07.2014

Selcë, M. Madhe

42°30’N19°35’E

387
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Areali i popullimeve
të shegës së egër

Figura 2.1 Harta Fizike e Shqipërisë
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Figura 2.2 Çaste nga puna në terren
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2.2.1 Rilevimi
Njësia bazë e grumbullimit të të dhënave është rilevimi. Ai konsiston në analizën e mbulesës
bimore me anë të një inventari floristik të shoqëruar me koeficientet sasiorë dhë cilësorë, si dhe
të dhëna të tjera ekologjike. Dy janë momentet kryesore që lidhen me procesin e grumbullimit të
të dhënave, ose rilevimit: zgjedhja e sipërfaqes rilevuese dhe zgjedhja e madhësisë së sipërfaqes
rilevuese. Të gjitha rilevimet janë realizuar sipas metodës klasike të zhvilluar nga Josias BraunBlanquet i Shkollës fitosociologjike Zurich-Montpellier (Müller-Dombois & Ellenberg 1974;
Mersinllari 1988; Pignatti et al., 1994).

2.2.1.1 Zgjedhja e sipërfaqes rilevuese
Vendosja e pozicionit të rilevimit është realizuar gjatë vërejtjes së pranisë së species shegë e
egër. Rilevimet janë udhëhequr në funksion të homogjenitetit të bimësisë, në mënyrë që ajo të
ishte sa më përfaqsuese. Mjediset me prejardhje antropogjene janë shmangur, edhe pse në arealin
e shegës ishte e pamundur plotësisht. Zgjedhja e sipërfaqes rilevuese është kryer me anë të
metodës “Marshrut”, sipas së cilës është ecur në terren dhe instaluar për të kryer rilevime kur
janë vërejtur ndryshime në përbërjen floristike.

2.2.1.2 Zgjedhja e madhësisë së sipërfaqes rilevuese
Metoda e përdorur për zgjedhjen e madhesisë së sipërfaqeve rilevuese ka qënë “Areali
minimum”. Kjo metodë përcakton sipërfaqen më të vogël në të cilën mund të gjenden pjesa më e
madhe e specieve të një shoqërimi bimor. Përmasat rilevimeve ndryshojnë sipas formave
jetësore. Areali i shegës së egër përfaqsohet kryesisht nga popullime me bimësi shkurrore dhe
për këtë arsye është aplikuar shpesh herë përmasa standarte 10 x 10 m., kur areali ka qënë më i
kufizuar janë aplikuar edhe përmasa më të vogla deri në 10 m2 (Mueller-Dombois & Ellenberg
1974).
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Nr. i llojeve
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Sipërfaqja m2

Figura 2.3 Metoda e përcaktimit të “Arealit Minimum”

2.2.2 Elementet e skedës së rilevimit
Në çdo parcelë rilevimi janë shënuar në listë të gjitha bimët e pranishme. Krahas tyre janë
shënuar edhe karakteristika të tjera të stacioneve. Zgjedhja e zonave të rilevimeve është bërë e
atillë që të përfshihen zonat ku shega ka përhapje të madhe dhe ku vegjetacioni është më i plotë,
pa ndërhyerje të shumta antropogjene. Në çdo zonë janë realizuar nga 5 rilevime në zona të
afërta. Skeda e rilevimit me elementet kryesore të saj paraqtitet më poshtë.
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Elementet e skedës së rilevimit
Rilevuesi: A. KOÇI

Data e rilevimit:

Vendi i rilevimit:
Emërtimi i grupit:
Gjeomorfologjia:

Altituda:

Harta topografike:

Kundrejtësia:

Koordinatat:

Pjerrësia:

Sipërfaqja e rilevimit:

Dendësia mesatare:

Vitaliteti:

Erozioni:

Substrati gjeologjik:

Toka:

Humusi:

Hidrologjia:

Mbulesa %:

Dend. Mes:

Kati drunor:

Kati shkurror:

Kati barishtor:

Mbulesa tot. %:
Emri i species

Parc.1

Parc. 2

Parc. 3

Parc. 4

Parc. 5

A-D

A-D

A-D

A-D

A-D

Drurë

Shkurre

Barishtore

Gjatë ekspeditave, për mbledhjen e bimëve është bërë kujdes që ato të ishin sa më të plota, të
paisura me aparatet nëntokësore, qe të përcaktoheshin sa më lehtësisht. Bimët e mbledhura në
terren janë shoqëruar me një skedë të vogël me të dhënat stacionare.
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2.2.2.1 Plotësimi i skedës së rilevimit
Në hartimin e listës së specieve me emërtimet shkencore binomiale janë përfshirë të gjitha bimët
enëzore duke i kategorizuar në bimë drunore, shkurrore dhe barishtore. Për çdo specie është bërë
vlerësimi i koeficientit të sasi-mbulesës (abondancë-dominancë, apo A-D) sipas BraunBlanquet, i cili jepet në shkallët e mëposhtme:

r - individë të vetmuar;
+ - individë të rrallë osë shumë të rrallë, me mbulesë shumë të vogël;
1 - individë të shumtë, por me mbulesë të vogël;
2 - individë të shumtë, ose që mbulojnë të paktën 3-5% të sipërfaqes provë;
3 - numër individësh që mbulojnë 26- 50% të sipërfaqes provë;
4 - numër individësh që mbulojnë 51- 75% të sipërfaqes provë;
5 - numër individësh që mbulojnë 76- 100% të sipërfaqes provë;

2.3 Faza sintetike
Gjatë fazës sintetike është realizuar përpunimi dhe analiza e të dhënave.

2.3.1 Përcaktimi dhe klasifikimi
Kjo etapë e studimit ka qënë e rëndësishme, pasi janë përfunduar plotësisht listat skedave të
rilevimeve me bimët e papërcaktuara në terren. Për përcaktimin e specieve janë përdorur: Flora e
Shqipërisë (Paparisto et al. 1988, Qosja et al. 1992, 1996, Vangjeli et al. 2000), Flora
Ekskursioniste e Shqipërisë (Demiri 1983) dhe Udhëheqësi fushor i Florës së Shqipërisë
(Vangjeli 2003).

2.3.2 Herbari
Ekzemplarët e tharë janë vendosur në fletë të veçanta me dimensione standarte 40 x 30 cm dhe
fiksuar me ngjitëse. Ato janë paisur me skedën përfundimtare ku është shënuar emri shkencor,
data dhe vendi i marrjes, emri i mbledhësit dhe i përcaktuesit. Këto ekzemplarë ruhen në
ambjentet e laboratorit te Sistematikës bimore, pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore të
Univeristetit Luigj Gurakuqi, me qëllim që të përdoren si material shkencor.
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2.3.3 Përpilimi i listës floristike
Pas mbledhjes së bimëve të të gjitha rilevimeve, është realizuar renditja në listën përfundimtare
floristike, me qëllim që të realizohen analizat spektrale floristike. Çdo specie bimore në këtë
listë, përveç emrit shkencor dhe familjes, shoqërohet edhe me formën biologjike, grupin
korologjik dhe periudhën fenologjike. Modeli i kësaj liste paraqitet më poshtë:

Tabela 2.2 Modeli i listës floristike
Nr.

Emri
shkencor i
species

Familja

Forma
jetësore
biologjike

Forma
korologjike

Shkalla e Periudha
rrezikimit fenologjike

1.

Punica
granatum

Punicaceae

Ph

Med-AzJP

V-VII

2.

Quercus
cerris

Fagaceae

Ph

EuMed

IV-V

3.

Pistacia
lentiscus

Anacardiaceae

Ph

Med

IV-VI

4.

Vitex agnuscastus

Verbenaceae

Ph

Med

V-IX

5.

Rubus
ulmifolius

Rosaceae

NPh

EuMed

V-VII

6.

Morus alba

Moraceae

Ph

AzL

IV-V

2.3.4 Analiza floristike
Të dhënat e marra nga lista e plotë floristike përdoren për realizimin e analizës floristike. Ndër
kriteret më të rëndësishme të analizës floristike të arealit të shegës së egër janë:
 Larmija e specieve
 Larmija e familjeve (spektri sistematik)
 Larmija e formave biologjike
 Larmija e formave korologjike
 Vlerësimi i shkallës së kërcënueshmërisë
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2.3.4.1 Spektri biologjik i formave jetësore
Duke u bazuar në kriteret e analizës floristike, për speciet bimore të arealit të shegës së egër,
është realizuar spektri biologjik duke bërë vlerësimin në përqindje të të gjitha formave jetësore të
listës përfundimtare floristike dhe duke e pasqyruar me grafikun përkatës. Përcaktimi i formave
jetësore është bazuar në klasifikimin e botanistit danez Christen C. Raunkiær (Raunkiær 1934).
Ky klasifikim bazohet lokalizimin e vendit të rritjes biomore (sythëzimi) pas stinëve të
pafavorshme dhe ndahet në gjashtë grupe (Fig. 2.4):

Figura 2.4 Diagrami i formave kryesore jetësore bimore: fanerofite (1); kamefite (2, 3);
hemikriptofite (4); gjeofite (5, 6); helofite (7) dhe hidrofite (8, 9) (Raunkiær 1934)


Fanerofite (Ph) janë drurë ose shkurre të cilat sythet i kanë 50 cm mbi sipërfaqen e tokës.
Sipas lartësive ato kategorizohen me tej; ato me lartësi 25 cm deri në 2 m quhen
nanofanerofite (NPh).



Kamefite (Ch) janë ato bimë shumëvjeçare barishtore, të cilat sythat i kanë të vendosura
në lartësi me të vogël se 50 cm nga toka.



Hemikriptofite (H) janë ato bimë barishtore të cilat rritjen e realizojnë afër tokës.
Shumica e tyre ruajnë një rozetë të gjelbër gjethesh gjatë periudhës dimërore. Në këtë
grup bëjnë pjesë më së shumti bimët gramore.



Gjeofite (G) janë të gjitha ato bimë të cilat pjesën aktive të rrijes e kanë të lokalizuar nën
tokënë formën e bulbit, zhardhokut ose rizomës.



Helofite janë bimët me rizomë të zhytur ne ujë.



Hidrofite janë bimët e vërteta ujore notuese, ose të rrënjëzuar, me sythëzim ujor.
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Çdo biome tokësore ka spektrin e veçantë biologjik. Vendi ynë përfshihet në biomin me spektër
normal biologjik, i cili ka këtë renditje: 28% fanerofite, 15% fanerofit te vegjël, 9% kamefite,
26% hemikriptofite, 4% gjeofite, 2% hidrofite dhe helofite dhe 13% terofite (Ellenberg &
Müller-Dombois 1967). Terofiet (T) janë ato bimë njëvjeçare, të cilat shumohen me farë. Spektri
biologjik shërben për të përcaktuar stukturën bimore, kryesisht në aspektin e thjeshtë fizionomik
të saj. Duke krahasuar spektrin biologjik normal janë nxjerrur të dhëna të vlefshme në lidhje me
gjendjen e arealit, faktorët ekologjik dhe ndërhyerjen antropogjene.
2.3.4.2 Spektri korologjik
Spektri korologjik paraqet të dhëna mbi origjinën historike të prejardhjes së specieve bimore
(forma korologjike) në arealin e marrur në studim (Pignatti 1982). Për arealin e shegës së egër, ai
është paraqitur me diagramë të shprehur në përqindje, e cila bazohet në të dhënat e listës së
përgjithshme floristike të arealit. Duke u bazuar në praninë e konsiderueshme të njësive
korologjike të veçanta ne mund të gjykojnë mbi lokalizimin klimaterik të arealit (psh. brezi
klimatik mesdhetar, submesdhetar, etj.). Gjithashtu, nga të dhënat e formave korologjike mund të
gjykojmë mbi degradimin vegjetacional të territorit duke u bazuar edhe në lartësitë përkatëse.

2.3.4.3 Vlerësimi i shkallës së kërcënueshmërisë
Për vlerësimin e shkallës së kërcënueshmërisë së specieve u mor në konsideratë klasifikimi i
IUCN Fig 2.5 (IUCN 2012; IUCN varianti Gusht 2014).
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I zhdukur (EX)
I zhdukur në gjendje të egër (EW)

Kategoritë e kërcënuara
Të dhëna të
mjaftueshme

I rrezikuar në mënyrë kritike (CE)
I rrezikuar (EN)

Të vlerësuara
E drejtë për
Vlerësim Rajonal

Rreziku i zdukjes

I zhdukur në rajon (RE)

Vulnerabël (VU)
Jo i rrezikuar (NT)
Shqetësim i fundit (LC)
Të dhëna të pamjaftueshme (DD)

Të gjitha
llojet

I pazbatueshëm (NA)
I pavlerësuar (NE)
Figura 2.5 Kategoritë e bimëve të rrezikuara sipas IUCN (IUCN 2012)

2.3.5 Bimët me rëndësi praktike në arealin e shegës së egër
Areali i shegës së egër është një areal me pasuri të lartë speciesh, një pjesë e të cilave kanë
rëndësi praktike. Paraqitja e këtyre specieve përbën një nga qëllimet e këtij studimi. Si grupime
bimore me vlerë praktike janë marrë në konsideratë bimët mjekësore dhe aromatike, bimët
invazive, bimët mjaltore dhe bimët alergjike.
a)
b)
c)
d)

Bimët mjekësore dhe aromatike (Papathopuli 1976; Kokolari et al. 1980; Pazari 2014);
Bimët invazive (Mullaj & Paparisto, 2007);
Bimët mjaltore (Paparisto & Balza 2003);
Bimët alergjike (Lekli et al., 2008; Kallajxhiu, 2011).
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2.3.6 Arkivimi i të dhënave në TURBOVEG
Programi TURBOVEG (Hennekens 1995) është një paketë programesh (software), që lindi si një
nevojë e përpjekjeve të kërkuesve holandezë për të prodhuar një klasifikim të vegjetacionit të
vendit, proces i cili kërkonte analiza të shumta dhe sinteza sintaksonomike të një sasie shumë të
madhe të dhënash. Që nga ajo kohë programi i zhvillua edhe më tej për përgatitjen e një versioni
të përshtatshëm për të gjithë kompjuterat që përdorin platformën Microsoft® Windows®.
TURBOVEG për Windows është një program i përcaktuar për grumbullim, editimin,
seleksionim dhe eksportim të një sasie të dhënash të rilevimeve fitosociologjike, potencialisht të
pakufizueshme (Hennekens & Schaminée 2001). Një bankë e tillë e të dhënave siguron
informacionin në kompozimin floristik dhe shpërndarjen gjeografike të komuniteteve bimore, të
cilat shërbejnë si burim për aplikime të ndryshme në fushat e ruajtjes dhe përdorimit të
qëndrueshëm e shumëfunksional të burimeve natyrore.
Që nga viti 1992 përpjekjet për krijimin e klasifikimeve kombëtare të vegjetacionit në Europë u
bashkuan në kuadrin e Vëzhgimit të Vegjetacionit të Europës (EVS), një program që ka si qëllim
përmbledhjen e njohurive fitosociologjike ekzistuese në nivel Europian (Mucina et al. 1993;
Rodwell et al. 1995). Që nga viti 1994 TURBOVEG u pranua si paketa standarte kompjuterike
për programin e Vëzhgimit të Vegjetacionit të Europës (EVS) (Hennekens & Schaminée 2001).
Brenda Bashkimit Europian (EU), kjo bazë e të dhënave mund të përdoret edhe për zbatimin e
Direktivës për ruajtjen e habitateve natyrore dhe florës e faunës së egër (Habitat Directive) dhe
veçanërisht për krijimin dhe menaxhimin e rrjetit ekologjik të zonave të mbrojtura “Natura
2000” (Boillot et al. 1997). Klasifikimi i tipeve të habitateve që duhen ruajtur nëpërmjet këtij
rrjeti (të listuara në Aneksin 1 të kësaj Direktive) është bazuar në klasifikimin hierarkik të
habitateve të Europës hartuar nga projekti i Biotopeve CORINE. Një rishikim i thellë i
klasifikimeve CORINE është publikuar në vitin 1991, i cili më vonë u shtri në të gjithë rajonin
Palaearctik (Devillers & Devillers-Terschuren 1993).
TURBOVEG është një program për menaxhimin e bazave të të dhënave mbi vegjetacionin që
funksionon në të gjithë kompjuterat që operojnë me sistemin Microsoft® Windows®. Programi
ekziston në dy variante, për një përdorues dhe për përdorues të shumtë të cilët mund të
shkëmbejnë të dhëna në një rrjet lokal. Në programin TURBOVEG dallohen tre njësi
funksionale:
1.

Futja e të dhënave;

2.

Përzgjedhja e të dhënave;

3.

Eksportimi i të dhënave.

E gjithë baza e të dhënave është e ndarë në nën-njësi (database) më të vogla. TURBOVEG mund
të përballojë një numër të pafundëm nën-njësish ku secila prej tyre mund të përmbajë rreth
100’000 rilevime.
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Ekzistojnë dy mënyra për futjen e të dhënave në database: futja e rilevimeve manualisht dhe
importimi i të dhënave digjitale në formatin “Cornell condensed”.

2.3.7 Përpunimi i të dhënavë në JUICE
JUICE është një aplikim në Microsoft WINDOWS për përpunim, klasifikim, dhe analizim të
tabelave të gjera fitosociologjike. Ai përfshin shumë funksione për manipulim të lehtë të tabelave
dhe arkivave. Programi është i optimizuar për përdorim me software-in TURBOVEG, i cili sot
është programi më i përhapur arkivor për grumbullimin e të dhënave fitosociologjike në Europë,
megjithatë transferimi i të dhënave nga formati Exel është gjithashtu i mundshëm. JUICE
vazhdimisht zhvillohet nga Grupi i Punës për Shkencat Vegjetative në Departamentin e
Botanikës (Brno, Republika Çeke). Në studimin e arealit të shegës së egër, për përpunimin e të
dhënave fitosociologjike më qëllim nxjerrjen e grupimeve bimore, është përdorur programi
TURBOVEG. Tabela përfundimtare e nxjerrë nga përpunimi i rilevimeve të JUICE është
përdorur për klasifikimin e grupimeve bimore në arealin e shegës sipas habitatit.

2.3.8 Klasifikimi i grupimeve bimore sipas habitatit
Klasifikimi i grupimeve bimore të shegës së egër sipas habitatit të tyre është mbështëtur në
sitemet ndërkombëtare të njohura si rrjeti ekologjik NATURA 2000, EUNIS dhe Palaearctic.
a) NATURA 2000 është një rrjet i monitorimit të vendeve të pushimit për speciet e rralla dhe
të kërcënuara dhe për habitatet natyrore të ralla. Ky rrjet, ka filluar në 2015 të përpunohet
në Shqipëri. Ai aplikohet në 28 shtete të Bashkimit Europian. Qëllimi i këtij rrjeti është të
sigurojë një jetëgjatësi afat-gjatë për speciet dhe habitatet më me vlerë të Europës
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
b) Klasifikimi i habitateve EUNIS është një sistem gjithëpërfshirës pan-evropian për të
lehtësuar përshkrimin e të dhënave përmes kriterit të identifikimit të habitatit. Ky rrjet
klasifikimi ka natyrë hierarkike dhe mbulon të gjitha speciet e habitateve tokësore dhe
ujore. http://www.eea.europa.eu/
c) Klasifikimi i habitateve Palaearctic (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996) është një
sistem klasifikimi të habitateve natyrore dhe gjysëm-natyrore. Qëllimi i këtij klasifikimi
është mbrojtja e habitateve nëpërmje rritjes së njohurive rreth shumëllojshmërisë së
habitateve të Europës. Ky klasifikim bazohet mbi rrjetin e Corine Biotopes Habitats të
Komunitetit Europian dhe ka shtirje të madhe në Europën veriore dhe qëndrore. Corine
Biotopes Habitats përfaqson një program qëllimi i të cilit ka qënë identifikimi dhe
zgjedhja e zonave me rëndësi për Europën në mbrojtjen e natyrës, bazuar në njohuri reale
në lidhje me përhapjen e habitateve dhe specieve të rralla dhe të kërcënuara. Corine
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Biotopes është programuar veçanërisht për shtetet PHARE (Poland and Hungary:
Assistance for Restructuring their Economies), si Shqipëria, Bullgaria, Republika Çeke,
Estonia, Lituania, Polonia, Rumania, Slovakia dhe Slovenia, të cilët janë kandidatë për
Bashkimin Europian. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-biotopes-inphare-countries#tab-metadata

Figura 2.6. Harta e Corine Biotopes për shtetet PHARE
(European Environment Agency-EEA)
.
Rjete të tjera, si EMERALD, kanë qënë mbështetje për sistemet e klasifikimit. Është e
kuptueshme që të gjitha sistemet e klasifikimit kanë të njëjtin qëllim dhe janë të lidhur njëri me
tjetrin (Rodwell et al., 2002).
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2.4 Skema e etapave të realizimit të studimit
FAZA PËRGATITORE
Grumbullimi dhe studimi i literaturës,
përpilimi i skedave floristike dhe paisja
me mjetet e realizimit të punës në terren
FAZA ANALITIKE

Inventari floristik

FAZA SINTETIKE
Materiali dhe metoda

Përcaktimi dhe
klasifikimi

Arkivimi në
TURBOVEG

Analiza
floristike

Identifikimi dhe klasifikimi
i grupimeve bimore sipas
habitatit
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KAPITULLI III
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Zonat e përhapjes së shegës së egër në vendin tonë.
Gjatë viteve të studimit kërkimor mbi të dhënat e arealit të shegës së egër janë vëzhguar këto
zona (Tabela 3.1).

Tabela 3.1 Zonat e arealit të shegës së egër

Sip. rilev (m2)

3.3 20

4.4

10

2.2

16

Tamarë

2.2 16 3.3 10 2.2 10

2.2

16

3.3

15

Razëm

1.1 25 1.1 16 2.2 16

2.2

25

1.1

25

Reç
(M.Madhe)

3.3 10 3.3 15 2.2 20

1.1

16

4.4

9

Mali JeranDelaj

4.4

4

4.4

4

3.3

10

Kaçaj

2.2 16 3.3 10 3.3 10

3.3

16

4.4

10

Hysaj

2.2 10 3.3

8

4.4

4

4.4

4

4.4

4

Rrafsh Vorfe

4.4

4

3.3 10

2.2

16

3.3

10

Gruemirë

3.3 10 3.3 10 2.2 16

3.3

15

1.1

25

4

9

4.4

4.4

4

5.5
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42°20'N
19°26'E
42°43'N
1952'E
41°17'N
19°31'E
42°23'N
19°52'E
42°16'N
19°27'E
42°15'N
19°26'E
42°08'N
19°32'E
42°08'N
19°32'E
42°15'N

Lartësia (m)

A-D

4

Koordinatat

Sip. rilev (m2)

3.3 10 4.4

Zonat

A-D

Hot

A-D

A-D

5

Sip. rilev (m2)

4

Sip. rilev (m2)

3

A-D

Nr. Rilev.

2
Sip. rilev (m2)

1

50
580
680
295
124
89
82
80
76
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19°51'E

Grudë- Fushe

4.4

4

3.3 16

4.4

4

2.2

16

4.4

4

Rosek

4.4

4

1.1 16 4.4

4

3.3

15

4.4

4

Dragoç

4.4 12 3.3 12 3.3 12

3.3

12

1.1

25

Drisht

2.2 16 2.2 16 4.4

4

3.3

16

3.3

10

Mes

3.3 12 3.3 12 2.2 16

2.2

16

2.2

16

Myselim

2.2 16 1.1 25 3.3 16

3.3

16

1.1

12

Bardhaj

2.2 16 1.1 20 3.3 12

3.3

12

2.2

16

Ganjoll

1.1 25 2.2 16 2.2 16

1.1

25

1.1

20

Renc

2.2 16 2.2 16 4.4

8

4.4

8

2.2

12

Gur i Zi

1.1 25 3.3 12 2.2 12

3.3

12

2.2

12

Juban

3.3 12 2.2 16 4.4

6

4.4

6

1.1

24

Spathar

2.2 10 1.1 20 3.3 12

3.3

16

1.1

25

Mjedë

1.1 20 3.3 16 2.2 10

3.3

15

3.3

16

Kosmaç

2.2 16 4.4 10 3.3 16

2.2

12

1.1

20

Shiroke

2.2 16 2.2 16 3.3 12

4.4

6

1.1

20

29

42°09'N
19°29'E
42°07'N
19°35'E
42°12'N
19°56'E
42°07'N
19°34'E
42°10'N
19°57'E
42°10'N
19°56'E
42°08'N
19°55'E
42°01'N
19°32'E
42°05'N
19°55'E
42°00'N
19°34'E
42°03'N
19°57'E
42°01'N
19°55'E
42°00'N
19°61'E
41°99'N
19°55'E
42°03'N
19°28'E

82
103
98
95
84
88
55
74
45
62
71
54
55
67
31
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Zogaj

1.1 20 2.2 15 2.2 16

4.4

6

2.2

16

Tepe
(Shkodër)

3.3 12 2.2 15 4.4

8

4.4

6

3.3

12

Zues

3.3 12 4.4

4.4

6

3.3

12

2.2

16

Oblike

2.2 16 3.3 12 4.4

8

4.4

8

3.3

12

Muriqan

1.1 25 3.3 12 4.4

8

2.2

16

1.1

25

Bërdicë e
poshtme

1.1 25 2.2 16 1.1 16

2.2

16

3.3

12

Darragjat

3.3 12 2.2 16 1.1 20

3.3

12

1.1

25

Trush

2.2 16 1.1 25 3.3 12

3.3

12

1.1

20

Mushan

2.2 16 3.3 16 3.3 15

1.1

20

1.1

20

3.3 12 2.2 15 4.4

6

3.3

12

2.2

16

Luarzë

2.2 15 3.3 16 4.4

6

4.4

8

2.2

16

Velipoje
plazhë

2.2 16 1.1 25 2.2 24

1.1

25

1.1

25

Boks-Rrjoll

3.3 12 2.2 16 4.4

6

1.1

25

1.1

25

Reçi
Velipojës

2.2 16 3.3 12 3.3 12

2.2

16

1.1

20

Melgushë

2.2 16 1.1 25 2.2 16

1.1

24

3.3

15

Bushat

2.2 16 3.3 12 3.3 12

2.2

16

2.2

16

Mali kolej
(Velipoje)

6

30

42°04'N
19°24'E
42°05'N
19°51'E
42°01'N
19°27'E
42°01'N
19°44'E
42°01'N
19°40'E
42°01'N
19°48'E
42°01'N
19°40'E
42°00'N
19°45'E
41°98'N
19°48'E
41°90'N
19°45'E
41°92'N
19°38'E
41°86'N
19°43'E
41°86'N
19°47'E
41°90'N
19°38'E
42°00'N
19°30'E
41°96'N

97
106
67
81
77
45
48
56
66
87
89
4
18
54
50
67
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19°53'E

Torovicë

3.3 12 2.2 16 4.4

8

4.4

6

3.3

12

2.2 15 3.3 12 4.4

6

3.3

12

1.1

20

3.3 12 4.4

6

3.3

12

4.4

8

Manati

2.2 16 3.3 15 2.2 16

4.4

6

1.1

25

Tresh

1.1 24 2.2 20 4.4

8

3.3

16

3.3

15

Zejmen

2.2 16 3.3 12 4.4

6

3.3

15

4.4

6

Pllanë

1.1 25 2.2 15 3.3 12

4.4

6

2.2

15

Mal Bardh
(Milot)

1.1 24 1.1 24 3.3 12

4.4

6

1.1

25

Ulëz

3.3 12 2.2 15 2.2 20

4.4

8

1.1

25

Shkopet

2.2 15 3.3 12 3.3 12

1.1

25

2.2

16

Mali Kakarriq
(Lezhe)
Mali Rencit
(Shëngjin)

6

4.4

41°49'N
19°37'E
41°86'N
19°60'E
41°85'N
19°55'E
41°47'N
19°38'E
41°47'N
19°38'E
41°44'N
19°41'E
41°41'N
19°42'E
41°39'N
19°42'E
41°68'N
19°89'E
41°69'N
19°82'E

31
77
67
49
48
51
54
60
48
53

Për shkak të ndikimit të lartë antropogjen në arealin e shegës së egër, rilevimet me inventarin e
plotë floristik janë udhëhequr vetëm në një pjesë të këtij areali; zona të cilat janë paraqitur tek
tabela 2.1.
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3.2 Harta e shpërndarjes së rilevimeve të shegës së egër në vendin tonë

Figura 3.1 Harta e rilevimeve të arealit të shegës së egër
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3.3 Lista e plotë floristike e arealit të shegës së egër
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur elementet e analizës floristike të marra nga të dhënat e
terrenit të arealit të shegës së egër, të cilat janë përdorur për realizimin e aspekteve grafike.
Tabela 3.2 Lista floristike dhe elementet e analizës floristike
Korologjia

Asteraceae

H

Eu

VI-IX

Aegilops neglecta Regel ex
Bertol.

Poaceae

T

Med-Turan

V-VIII

3. Allium sphaerocephalon L.

Liliaceae

G

Paleotemp

VI-VIII

4. Alnus glutinosa L.

Betulaceae

Ph

Paleotemp

II-III

5. Alyssum alyssoides L.

Brassicaceae

T

EuMed

V-VIII

Brassicaceae

H

Sub-balk

VI-VII

7. Anthemis cotula L.

Asteraceae

T

EuMed

VI-X

8. Arbutus unedo L.

Ericaceae

Ph

Med

X-XII

9. Aristolochia rotunda L.

Aristolochiaceae

H

EuMed

V-VI

10. Artemisia annua L.

Asteraceae

T

EuAz

VI-X

11. Arum italicum Mill.

Araceae

G

Med

V-VI

12. Arum maculatum L.

Araceae

G

EuQ

VI-VII

13. Asparagus acutifolius L.

Asparagaceae

G

Med

V-VI

14. Asparagus officinalis L.

Asparagaceae

G

EuMed

V-VI

Liliaceae

G

Med

V-VI

16. Asphodeline lutea L.

Liliaceae

G

Med

IV-V

17. Asphodelus albus Mill.

Liliaceae

G

Subbalt

V-VIII

18. Avena fatua L.

Poaceae

T

EuAz

V-VII

19. Bellis annua L.

Asteraceae

T

Med

XI-VI

20. Bellis perensis L.

Asteraceae

H

Eukaukaz

I-XII

Gentianaceae

T

EuMed

V-IX

Poaceae

T

Paleosubtro
pikale

V-VI

1. Achillea nobilis L.
2.

6.

15.

21.

Alyssum murale Waldst. et
Kit.

Asphodeline liburnica Pall.
ex M.Bieb.

Blackstonia perfoliata (L.)
Huds.

22. Briza maxima L.

Familja

33

Niveli i
rrezik.

Feno-

Forma
jetësore

Emri i species

Nr.

logjia
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23. Briza media L.

Poaceae

H

Eu-Siberi

V-VI

24. Bromus erectus Huds.

Poaceae

H

Paleotemp

V-VII

25. Bromus madritensis L.

Poaceae

T

EuMed

IV-VII

Bupleurum longifolium
Fisch. ex Hoffm.

Apiaceae

H

Med

V-VII

27. Buxus sempervirens L.

Bucaceae

NPh

SubMed

III-IV

26.

28.

Capsella bursa -pastoris
(L.) Med.

Brassicaceae

T

kozmopol

III-XII

29.

Calamagrostis epigejos (L.)
Roth.

Poaceae

H

Eu-Siberi

VI-VII

30. Calamintha nepeta L.

Lamiaceae

H

EuMed

V-X

31. Campanula glomerata L.

Cmpanulaceae

H

EuAz

VI-IX

32. Campanula patula L.

Cmpanulaceae

H

EuAz

VI-VII

33. Carduus acanthoides L.

Asteraceae

H

Eu-kakaz

VI-VIII

34. Carpinus orientalis Mill.

Corylaceae

Ch

Pontike

III-V

Poaceae

T

EuMed

V-VII

36. Celtis australis L.

Ulmaceae

Ph

EuMed

III-V

37. Centaurea calcitrapa L.

Asteraceae

H

EuMed

VI-VIII

38. Centaurea scabiosa L.

Asteraceae

H

EuAz

VI-VIII

Gentianaceae

T

Paleotemp

V-VIII

40. Chenopodium vulvaria L.

Chenopodiaceae

T

EuMed

VI-IX

41. Cichorium intybus L.

Asteraceae

H

Kozmopol

V-IX

42. Cirsium arvense (L.) Scop.

Asteraceae

G

EuAz

V-IX

43. Clematis flammula L.

Ranunculaceae

L

EuMed

V-VII

44. Clematis vitalba L.

Ranunculaceae

L

EuKaukaz

V-VI

45. Clematis viticella L.

Ranunculaceae

L

EuAz

V-VII

46. Clinopodium vulgare L.

Lamiaceae

H

Circkumb.

VI-VIII

47. Colutea arborescens L.

Fabaceae

Ph

EuMed

V-VI

48. Convolvulus althaeoides L.

Convolvulaceae

H

Med

V-VI

49. Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

G

Kosmopolit

IV-X

50. Cornus sanguinea L.

Cornaceae

Ph

EuAz

V-VI

35.

39.

Catapodium rigidum (L.)
C.E.Hubb.

Centaurium erythraea
Rafn.
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51. Coronilla varia L.

Fabaceae

H

EuAz

V-VIII

52. Corylus avellana L.

Corylaceae

Ph

EuKaukaz

II-III

53. Crataegus monogyna Jacq.

Rosaceae

Ph

Paleotemp

IV-VI

54. Crepis pulchra L.

Asteraceae

T

Med

IV-VII

55. Crupina vulgaris Cass.

Asteraceae

T

EuMed

V-VI

56. Cupressus sempervirens L.

Cupressaceae

Ph

AsL

III-IV

57. Cynanchum acutum L.

Asclepiadaceae

PhL

Paleotropik

V-VII

Boraginaceae

H

EuMed

IV-VI

59. Cynoglossum officinale L.

Boraginaceae

H

Eu

V-VIII

60. Cynosurus echinatus L.

Poaceae

T

EuMed

V-VI

61. Dactylis glomerata L.

Poacece

H

Paleotemp

V-VII

62. Daucus carota L.

Apiaceae

T

Paleotemp

IV-X

63. Delphinium peregrinum L.

Ranunculaceae

T

EuJL

IV-VI

64. Dianthus deltoides L.

Caryophillaceae

H

EuAz

V-VI

65. Dittrichia viscosa L.

Asteraceae

H

EuMed

VII-X

Aspidianaceae

G

Subkozm.

VI-VIII

67. Echium italicum L.

Boraginaceae

H

EuMed

IV-VIII

68. Echium plantagineum L.

Boraginaceae

T

EuMed

III-VII

69. Equisetum arvense L.

Equisetaceae

H

Circkumb.

III-VI

70. Erica arborea L.

Ericaceae

NPh

Med

III-V

71. Eryngium campestre L.

Umbelliferae

H

EuMed

VII-IX

72. Euphorbia myrsinites L.

Euphorbiaceae

G

EuJ

V-VIII

73. Euphorbia cyparissias L.

Euphorbiaceae

H

EuAz

V-VII

74. Ficus carica L.

Moraceae

Ph

AsL

V-VIII

75. Foeniculum vulgare Mill.

Umbelliferae

H

Med

VI-VIII

76. Fraxinus angustifolia Vahl.

Oleaceae

Ph

EuPont

IV-V

77. Fraxinus ornus L.

Oleaceae

Ph

EuMed

IV-VI

78. Fumaria officinalis L.

Papaveraceae

T

Paleotemp

I-IX

79. Galium album Mill.

Rubiaceae

H

EuAz

V-X

80. Galium aparine L.

Rubiaceae

T

EuAz

II-X

58.

66.

Cynoglossum creticum
Mill.

Dryopteris filix-mas (L.)
Schott.
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81. Geranium lucidum L.

Geraniaceae

H

EuMed

IV-VI

82. Geranium molle L.

Geraniaceae

T

EuAz

III-X

83. Gladiolus communis L.

Iridaceae

G

EuJ

V-VI

84. Geranium sanguineum L.

Geraniaceae

H

Eu-kakaz

V-VIII

85. Haynaldia villosa L.

Poaceae

T

EuMed

IV-VII

86. Hieracium villosum Jacq.

Asteraceae

H

EuJL

VI-VIII

87. Hordeum murinum L.

Poaceae

T

Circkumb.

IV-VII

88. Hordeum vulgare L.

Poaceae

T

?

V-VIII

89. Hypericum perforatum L.

Clusiaceae

H

Subkozmo
p

90. Isatis tinctoria L.

Brassicaceae

T

Eu

91. Juglans regia L.

Juglandaceae

Ph

EuAz

E/R

IV-V

92. Juniperus communis L.

Cupressaceae

Ph

Circkumb.

E

III-IV

93. Juniperus oxycedrus L.

Cupressaceae

Ph

P

E

III-IV

94. Lamium purpureum L.

Lamiaceae

T

EuAz

III-X

95. Lathyrus aphaca L.

Fabaceae

T

EuMed

IV-VI

96. Lathyrus latifolius L.

Fabaceae

H

EuJ

V-VIII

97. Lathyrus pratensis L.

Fabaceae

H

Paleotemp

V-VIII

98. Laurus nobilis L.

Lauraceae

Ph

Med

Lamiaceae

Ch

MedP

VI-IX

100. Leonurus cardica L.

Lamiaceae

H

EuAz

VI-VIII

101. Ligustrum vulgare L.

Oleaceae

NPh

EuAz

V-VII

102. Loranthus europeaus Jacq.

Loranthaceae

Ch

EuKaukaz

V

103. Malva sylvestris L.

Malvaceae

H

EuSiber

V-VII

104. Marrubium vulgare L.

Lamiaceae

H

Subkozmp.

V-VIII

105. Medicago minima L.

Fabaceae

T

EuMed

IV-VII

Fabaceae

T

EuMed

IV-V

107. Medicago sativa L.

Fabaceae

H

Kult.

IV-VII

108. Melica ciliata L.

Poaceae

H

EuMedTuran

V-VII

109. Melilotus officinalis (L.)

Fabaceae

H

EuAz

VII-IX

99.

106.

Lavandula angustifolia
Mill.

Medicago orbicularis (L.)
Bartal.
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Pallns.
110. Mentha microphylla Koch.

Lamiaceae

H

MedL

VI-X

111. Mentha piperita L.

Lamiaceae

H

?

V-X

112. Mentha pulegium L.

Lamiaceae

H

EuMed

V-IX

113. Mentha spicata L.

Lamiaceae

H

?

V-X

114. Mentha suaveolens Ehrh.

Lamiaceae

H

?

V-X

115. Mercurialis annua L.

Euphorbiaceae

T

Paleotemp

I-XII

Lamiaceae

Ch

Med

V-VI

117. Morus alba L.

Moraceae

Ph

AzL

IV-V

118. Nigella arvensis L.

Ranunculaceae

T

EuMed

V-VII

119. Nigella damascena L.

Ranunculaceae

T

EuMed

V-VII

120. Olea europea L.

Oleaceae

Ph

Med

V-VI

121. Ononis spinosa L.

Fabaceae

Ch

EuMed

V-IX

122. Ophrys apifera Huds.

Orchidaceae

G

EuMed

V-VII

123. Orchis laxiflora Lam.

Orchidaceae

G

EuMed

IV-VI

124. Origanum vulgare L.

Lamiaceae

H

EuAz

Apiaceae

T

Eu

V-VIII

126. Paliurus spina-christi Mill.

Rhamnaceae

Ph

EuJL-Pont

V-VI

127. Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

T

MedL

III-VII

128. Parietaria officinalis L.

Urticaceae

H

EuAz

III-X

116.

125.

Micromeria juliana (L.)
Bentham

Orlaya grandiflora (L.)
Hoffn

E

VI-IX

129.

Petrorhagia saxifraga (L.)
Link

Caryophillaceae

H

EuMed

V-VII

130.

Petrorhagia prolifera (L.)
P. Ball & Heywood.

Caryophillaceae

T

EuMed

V-IX

131. Phillyrea latifolia L.

Oleaceae

Ph

Med

IV-V

132. Phleum echinatum Host.

Poaceae

T

Med

III-V

133. Phlomis fruticosa L.

Lamiaceae

Ch

Med

III-V

134. Phlomis herba-venti L.

Lamiaceae

H

Med

V-VII

135. Pinus halepensis Mill.

Pinaceae

Ph

Med

IV-V

136. Pinus pinea L.

Pinaceae

Ph

Med

IV-V
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137. Pistacia lentiscus L.

Anacardiaceae

Ph

Med

IV-VI

138. Pistacia terebinthus L.

Anacardiaceae

Ph

EuMed

IV-VII

139. Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae

H

EuAz

IV-XI

140. Plantago major L.

Plantaginaceae

H

EuAz

IV-VIII

141. Plantago media L.

Plantaginaceae

H

EuAz

V-VII

142. Platanus orientalis L.

Platanaceae

Ph

Subbal

IV-V

143. Poa nemoralis L.

Poaceae

H

Circkumb.

IV-VII

144. Poa pratensis L.

Poaceae

H

Circkumb.

IV-VII

Liliaceae

G

EuAz

V-VII

146. Populus alba L.

Salicaceae

Ph

Paleotemp

II-III

147. Potentilla reptans L.

Rosaceae

H

Subkozm.

VI-VIII

148. Prunela lanciniata L.

Lamiaceae

H

Med

IV-VIII

149. Prunella vulgaris L.

Lamiaceae

H

Circkumb.

IV-X

150. Prunus cocomilia Ten.

Rosaceae

Ph

Med

IV-V

151. Psoralea bituminosa L.

Fabaceae

H

Med

III-VI

Asteraceae

H

EuMed

VI-X

153. Punica granatum L.

Punicaceae

Ph

Med-AzJP

V-VII

154. Putoria calabrica (L.) DC.

Rubiaceae

NPh

MedJ

VI-IX

155. Pyrus amygdaliformis Vill.

Rosaceae

Ph

Med

IV-V

156. Pyrus communis L.

Rosaceae

Ph

Az

IV-V

157. Quercus cerris L.

Fagaceae

Ph

EuMed

IV-V

158. Quercus frainetto Ten.

Fagaceae

Ph

Eu

IV-V

159. Quercus ilex L.

Fagaceae

Ph

Med

160. Quercus pubescens Willd.

Fagaceae

Ph

EuJL

IV-V

161. Quercus robur L.

Fagaceae

Ph

EuKaukaz

IV-V

162. Quercus trojana Webb

Fagaceae

Ph

Subbalk

III-IV

163. Ranunculus repens L.

Ranunculaceae

H

Paleotemp

III-IV

164. Rhus coriaria L.

Anacardiaceae

Ph

Med

IV-VIII

165. Robinia pseudacacia L.

Fabaceae

Ph

Am-V

V-VI

166. Rosa canina L.

Rosaceae

NPh

EuAz

V-VII

145.

152.

Polygonatum verticillatum
L.

Pulicaria dysenterica (L.)
Bernh
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167. Rosa sempervirens L.

Rosaceae

NPh

Med

V-VI

168. Rubia tinctorum L.

Rubiaceae

H

AzP

V-VI

169. Rubus ulmifolius Schott

Rosaceae

NPh

EuMed

V-VII

170. Rumex crispus L.

Polygonaceae

H

Subkozm.

VII-VIII

171. Rumex longifolius DC.

Polygonaceae

H

Eu-Az

V-VII

172. Ruscus aculeatus L.

Liliaceae

Ch

Eumed

II-IV

173. Salvia officinalis L.

Lamiaceae

Ch

Med

174. Salvia verbenaca L.

Lamiaceae

H

Med-atl

I-XII

175. Salvia verticillata L.

Lamiaceae

H

Eu

VI-IX

176. Sambucus ebulus L.

Caprifoliaceae

G

EuMed

VI-VIII

177. Sanguisorba minor Scop.

Rosaceae

H

Eu-Az

VI-VIII

178. Satureja cuneifolia Ten.

Lamiaceae

Ch

MedV

VI-VIII

179. Satureja montana L.

Lamiaceae

Ch

Med

180. Scabiosa columbaria L.

Dipsacaceae

H

Eu-Az

V-VIII

181. Scrophularia canina L.

Scrophulariaceae

H

EuMed

IV-IX

Fabaceae

T

EuMed

III-V

183. Sedum acre L.

Crassulaceae

H

Eu-kaukaz

V-VIII

184. Sedum hispanicum L.

Crassulaceae

T

EuJl

V-VII

185. Serapias lingua L.

Orchidaceae

G

Med

III-V

186. Sideritis romana L.

Lamiaceae

T

Med

V-VI

187. Silene alba Mill.

Caryophillaceae

H

Paleotemp

IV-IX

182.

Securigera securidaca (L.)
Degen Doerfler

E

E

V-VI

VII-IX

188.

Silene vulgaris (Moench)
Garcke

Caryophillaceae

H

Paleotemp

V-VIII

189.

Sisymbrium officinale (L.)
Scop.

Brassicaceae

T

Paleotemp

III-VIII

190. Sonchus asper (L.) Hill

Asteraceae

H

EuAz

III-X

191. Sonchus oleraceus L.

Asteraceae

T/H

EuAz

III-X

192. Spartium junceum L.

Fabaceae

Ph

EuMed

V-VI

193. Stachys germanica L.

Lamiaceae

H

EuMed

VI-VIII

194. Stipa bromoides Brand.

Poaceae

H

Med

IV-VI

195. Taraxacum officinale Web.

Asteraceae

H

Circkumb.

III-IX
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196. Teucrium chamaedrys L.

Lamiaceae

Ch

EuMed

VI-VIII

197. Teucrium polium L.

Lamiaceae

Ch

Med

VI-VIII

198.

Thymus capitatus Hoff. et
Link

Lamiaceae

Ch

Med

V-VI

199.

Torilis arvensis (Huds.)
Link

Apiaceae

T

EuMed

IV-VIII

200. Tragopogon pratensis L.

Asteraceae

H

EuSiber

V-VIII

201. Trifolium angustifolium L.

Fabaceae

T

EuMed

IV-VII

Trifolium campestre
Schreb.

Fabaceae

T

Paleotemp

IV-VIII

203. Trifolium pratense L.

Fabaceae

H

EuJ

V-VII

204. Trifolium repens L.

Fabaceae

H

Eu

V-VIII

205. Trifolium stellatum L.

Fabaceae

T

EuMed

IV-VII

206. Ulmus procera Salisb.

Ulmaceae

PH

EuJ

III-IV

202.

207.

Verbascum densiflorum
Bertol.

Scrophulariaceae

H

EuJ

VI-VIII

208.

Verbascum pulverulentum
Vill.

Scrophulariaceae

H

EuQJ

VI-VIII

209. Verbascum sinuatum L.

Scrophulariaceae

H

EuMed

V-VII

210. Veronica arvensis L.

Scrophulariaceae

T

Subkozm.

III-VII

211. Vicia lutea L.

Fabaceae

T

EuMed

IV-V

212. Vicia villosa Roth

Fabaceae

T

EuMed

III-VI

213. Vitex agnus-castus L.

Verbenaceae

Ph

Med

V-IX

214. Vitis vinifera L.

Vitaceae

Ph

EuJQ

V-VI

3.4 Analiza floristike
Nga analiza floristike e arealit të shegës janë marrë këto rezultate:


Pasuri speciesh: 214 specie



Pasuri në familje: 59 familje



Forma biologjike: 6% Ch, 9% G, 41% H, 20% Ph, 20% T dhe 1% L.



Format kryesore korologjike: 25% Euromesdhetare, 21% Mesdhetare dhe 14%
Euroaziatike.



Speciet e rrezikuara: 9 specie me nivel rezikimi.
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Në grafikët e mëposhtëm janë paraqitur përqindjet e formave biologjike, korologjike dhe
sistematike.
3.4.1 Spektri biologjik
Spektri biologjik i shegës në arealin në studim përbëhet prej 6% Ch, 9% G, 41% H, 20% Ph,
20% T etj.

6%

Ch

G

H

L

NPh

Ph

9%

20%

20%
40%

3%

T

2%

Figura 3.2 Grafiku i përqindjeve të formave biologjike
të bimëve në arealin e shegës së egër
Përqindjen më të madhe e zënë bimët hemikriptofite (41%), që dëshmon për specie që preferojnë
kushte me pak tokë, me thatësirë e që durojnë mirë të ftohtin. Pastaj vijnë fanerofitet (20%), që
tregojnë përbërjen drushkurrore të formacionit, ku natyrisht pjesën kryesore e zë vetë dominanti
shegë. Prania e gjeofiteve (20%) dëshmon për specie me mbrojtje nëntokësore që i rezistojnë
thatësirës mjedisore.
3.4.2 Spektri korologjik
Ky spektër ka: 25% Euromesdhetare, 21% Mesdhetare dhe 14% Euroaziatike etj. Dominimi i
paleotemporaleve (25%) tregon për lidhjen e ngushtë që ka formacioni me speciet e ardhura nga
veriu dhe verilindja, të cilat tregojnë se shega është larg qendrës së arealit të saj, që pasojnë me
speciet mesdhetare (21%), të cilat tregojnë kushtet aktuale të rritjes së shegës dhe specieve
shoqëruese të saj në kohën e sotme.
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Figura 3.3 Grafiku i përqindjeve të formave korologjike të bimëvë në arealin e shegës së egër
3.4.3 Spektri sistematik
Ky spektër ka shumë familje por vetëm disa përfaqësohen me shumë specie: Lamiaceae (13%),
Fabaceae (10%), Asteraceae (8%), Poaceae (7%) etj. Këto janë familje të mëdha që kanë
përfaqësues edhe në mjedise të tilla ku kushtet nuk janë fort të përshtatshme. Gjithashtu mund të
themi se në këtë përbërje ndikon dhe larmia e mikromjediseve që takohen në këtë areal nga
bregu i liqenit deri në formacionin e dushqeve (Quercus sp.div.).
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Figura 3.4 Diagrama e spektrit sistematik të bimëve në arealin e shegës së egër
3.4.4

Niveli i rezikimit

Areali i shegës së egër ka 8 specie bimore që i përkasin kategorisë së specieve me nivel rrezikimi
(E): Salvia officinalis, Satureja montana, Origanum vulgare, Laurus nobilis, Juniperus
oxycedrus, Juniperus communis, Juglans regia dhe Hypericum perforatum, sipas listës së librit
të kuq të Vangjelit në 1995. Sipas librit të kuq të hartuar nga Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së
Mjedisit Natyror në Shqipëri, të vitit 1997, 3 specie kanë nivel rrezikimi: Laurus nobilis (E),
Quercus ilex (V) and Juglans regia (R).
Këto specie të rrezikuara, duke qënë si bimë me vlera mjekësore dhe aromatike, si dhe me vlera
ushqimore, ndër vite njerëzit i kanë shfrytëzuar dhe dëmtuar. Si zona të këtyre specive të
rrezikuar përmendim: zona e Shirokës në liqenin e Shkodrës, Mali i Rrencit në Shëngjin, zonat e
Leqeve të Hotit dhe Brigjeve të Hotit, etj. Këto zona kryesisht janë shfrytëzuar për grubullimin
pa kriter të bimëve mjekësore dhe aromatike.

3.4.4.1 Gjendja e species shegë e egër në vendin tonë
Punica granatum L. është vlerësuar si specie me nivel rrezikimi vulnerabël (VU) sipas
kategorive të IUCN (1996) në vegjetacionin e garrigave të shegës në Kakarriq (Ruçi B. et al.
2000). Gjatë viteve të studimit të arealit të kësaj specie, dëmtime të shpeshta janë vëzhguar.
Shkaku kryesor i dëmtimeve jo të pakta ka qënë dora e njeriut. Në zonat veriore të arealit,
kryesisht në Malësinë e Madhe sipërfaqe të mëdha janë djegur duke i lënë vend tokave bujqësore
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të duhanit, lavandës dhe shebelës. Në pjësën tjetër të arealit dëmtimet kanë ardhur nga
infrastruktura rrugore (rruga e Vermoshit në Tamarë, zgjerimi i rrugës në Shirokë), shrytëzimi i
shpateve malore për gurore (Kakarriq, Shirokë dhe Tarabosh), etj. Kjo situatë dëshmon edhe një
herë se në raste të tilla ndërhyrjesh duhet marrë dhe mendimi i botanistit.

Figura 3.5 Zonat e dëmtuara nga ndikimi antropogjen.

3.5 Aspekte fenologjike të florës së arealit të shegës së egër
Nga vrojtimet gjatë ekspeditave dhe bazuar në literaturën (Paparisto et al., 1988, Qosja et al.,
1992, 1996; Vangjeli et al., 2000) mbi fenologjinë e bimëve të arealit të shegës së egër u vu re se
muaji me numrin më të madh të bimëve në lulëzim është muaji Maj (85 specie), ndjekur nga
muajt Prill (51 specie) dhe Qershor (33 specie) (Figura 3.6). Specie, si Bellis perensis, lulëzojnë
gjatë të gjithë vitit, ndërsa disa specie të tjera si: Bellis annua, Capsella bursa-pastoris dhe
Convolvulus arvensis në pjesën më të madhe të tij, por në këtë areal gjejmë edhe individë me
periudhë shumë të shkurtë fenologjike, si Loranthus europeaus. Periudha fenologjike me numrin
më të lartë të specieve bimore i përket periudhës dy-tre mujore Maj-Qershor dhe Maj-Korrik
(Figura 3.7). Përsa i përket kohëzgjatjes fenologjike vërejmë se pjesa më e madhe e specieve
kanë periudhë dymujore fenologjike (61 specie).
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Kurba fenologjike
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Figura 3.6 Kurba fenologjike e specieve bimore në arealin e shegës së egër.
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Figura 3.7 Periudhat fenologjike të specieve bimore në arealin e shegës së egër.
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3.6 Shumëllojshmëria e habitateve në arealin e shegës së egër
Gjatë ekspeditave të realizuara gjatë përiudhës së studimit, 2011-2015, janë marrë në shqyrtim
mbi 50 zona studimore, të cilat kanë pasur larmi të madhe në forma të relievit, lartësi të
ndryshme mbi nivelin e detit. Mbulesa tokësore e Shqipërisë është shumë e larmishme si nga
cilësitë morfologjike, ashtu edhe nga ato kimike, fizike dhe minerale.

Figura 3. 8 Zona të ndryshme të arealit të shegës së egër në vendin tonë. (Foto A. Koçi)

Shumëllojshmëria e formave të relieveit paraqitet tek shtrirja e arealit në:





luginat e lumenjve (Zues, Oblikë, Mes, Rosek, Tamarë, etj.);
zonat liqenore (Shirokë, Zogaj dhe Shkopet);
zonat kodrinore (Vorfe, Luarzë, Pllanë, Zejmen, Torovicë, etj);
shpatet malore (M. Kakarriq, M. Rencit, Brigje të Hotit, Leqe të Hotit, Podgorë, etj).

Shumëllojshmëria e habitateve në arealin e shegës së egër shoqërohet edhe me ndryshimet e
lartësive mbi nivelin e detit. Këto ndryshime janë pasqyruar edhe në larminë e specieve dhe atë
sasiore të arealit të shegës.
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3.7 Zonat skajore e arealit të shegës së egër
a) Skaji verior
Duke përshkuar territorin e Shqipërisë, në arealin e shegës së egër, nga veriu i saj Hot-TamarëSelcë, zonë e cila përfshihet në krahinën malore veriore dhe ku lartësia mbi nivelin e detit arrin
deri në 850 metër, shohim një larmi speciesh mjaft të gjërë. Kjo larmi karakterizohet nga
ndërthurja e shegës me dellinjën (Juniperus communis dhe Juniperus oxycedrus), veçanërisht në
Hot me Juniperus communis; me dushqet, Quercus cerris, Quercus trojana, Quercus robur në
zonat e Brigjeve të Hotit dhe Leqeve të Hotit. Duke ndjekur këtë intinerar, shohim jo vetën
copëtim të madh të arealit, por edhe pakësim të dendësisë së specieve karakteristike të arealit të
shegës si dhe vetë saj. Kjo si rezultat i klimës më të ftohtë dhe lartësisë së madhe mbi nivelin e
detit. Në zonën e Leqeve të Hotit shohim një copëtim të sipërfaqes mbuluese dhe mbizotërim të
dushqeve. Me ngritje e mëtejshme mbi nivelin e detit, duke arritur lartësinë 850 m dhe duke iu
afruar Tamarës, nuk paraqitet më areali i shegës, pasi kjo zonë është totalisht e mbuluar nga
dushqet karakteristike për nivelin e lartësisë, bliri (Tilia platyphyllos) si dhe specie të rralla si
mëlleza (Ostrya carpinifolia). Duke zbritur në lartësi, për në Tamarë, individë të vetëm të shegës
së egër, fillojnë dhe shfaqen buzë rrugëve (karakteristike për specien). Zona e Tamarës
karakterizohet nga një klimë relativisht më e butë për zonën, si pasojë e formave të relievit dhe
pranisë së hidrologjisë (lumi Cem). Në këtë zonë malore formacionet e shkurreve dhe pyjeve
gjethegjërë mbizotërojnë. Shega e egër shfaqet me koeficient të lartë Abundanë-Dominance si
dhe e shoqëruar kryesisht nga shkoza (Carpinus sp.). Zona e Selcës është skaji më verior i arealit
të shegës së egër. Në përgjithësi mbulesa bimore në këtë zonë është e varfër si pasojë e shtrirjes
së gjërë të rrepirave karbonatike. Pjesën më të madhe të luginës së Cemit, ku përfshihet Tamara
dhe Selca, e zë kati i dushkut, i cili vazhdon deri në afërsi të Gropave të Selcës dhe fshatit Nikç,
deri në lartësinë 1100 m.
b) Skaji perëndimor
Areali i shegës vazhdon me një shtrirje të madhe në fshatrat e Malësisë së Madhe, Shkodrës dhe
Lezhës. Zonat skajore perëndimore të arealit të shegës janë zonat bregdetare, si Rrjolli i
Velipojës në Rrethin e Shkodrës dhe Mali i Rrencit në Shëngjin të Rrethit të Lezhës, ku vlerat e
koeficientit të Abundanë-Dominancës të rilevimeve për specien shegë janë të larta.
c) Skaji lindor
Shtrirja gjeografike skajore lindore e arealit të shegës është e vështirë të përcaktohet, pasi i gjithë
areali i shegës është i përhapur pothuajse tërësisht me kundrejtim veri-jug, dhe në të gjitha rastet
zonat skajore lindore të studiuara kanë qënë shpate malore; si në Tamarë ku ky areal
zëvëndësohet me formacionet e dushqeve, karakteristike të lartësisë, ashtu edhe në Shkopet dhe
Ulzë ku ky areal zevendësohet me formacionin e shkurreve mesdhetare përherë të blerta, si
Juniperus sp. dhe Buxus sempervirens dhe me ngritjen në lartësi, me Quercus ilex dhe me arealin
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e gjërë të rrapit (Plantanus orientalis). Popullimet e shegës së egër të shtrira në pozicionin
gjeografik më lindor është zona e Shkopetit.
d) Skaji jugor
Skaji më jugor i arealit të shegës së egër është Miloti, ndërsa gjejmë ekzemplarë të vetmuar buzë
rrugëve ose të trazuar me shkurret e tjera mesdhetare nëpër lugina lumenjsh deri në jug të
Ultësirës perëndimore.
Ekzemplari i shegës i vërejtur në lartësinë më të madhe (680 m) është përgjatë rrugës së fshatit
turistik të Razmës, i trazuar më formacionin e dushqeve.
Pra, në përfundim, për saktësimin e arealit të shegës së egër, mund të themi se shega e egër, si
specie përbërëse e shkurreve mesdhetare gjetherënëse, shtrihet nga Selca në Milot, në lartësitë 0700 metra mbi nivelin e detit.

Figura 3.9. Harta zonave skajore të arealit të shegës së egër në vendin tonë
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Tabela 3.3 Zonat skajore të arealit të shegës së egër
Kufinjtë e
arealit

Skaji
verior

Skaji
perëndimor

Skaji
lindor

Skaji
jugor

Skaji
më i ulët

Milot

Skaji
më i
lartë
Razma

Zonat

TamarëSelcë

RrjollVelipojë

Shkopet

Koordinatat

42°22’N
19°27’E

41°86'N
19°47'E

41°69'N
19°82'E

41°39'N
19°42'E

41°17'N
19°31'E

41°86'N
19°47'E

Lartësia (m)

487

18

54

58

680

18

1

RrjollVelipojë

2

3

4

Figura 3.10 Pamje të skajeve të arealit të shegës së egër: Lugina e Cemit në Tamarë (1), Kodrat
e Rrjollit të Velipojës (2), Mali i Bardhë në Milotit (3) dhe Shkopeti (4).
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3.8 Bimët me vlerë praktike në arealin e shegës së egër
3.8.1 Bimët mjekësore dhe aromatike
Bimët mjekësore dhe aromatike përfaqësojnë atë pjesë të florës që mund të përdoret për
përfitime shëndetësore dhe ekonomike. Bimë mjekësore dhe aromatike konsiderohen të gjithë
ato drurë, shkurre, bimë barishtore dhe kërpudha, organet e të cilave (rrënjët, gjethet, lëvorja,
frutat, farërat, kërcelli, rizomat, etj) përmbajnë substanca kurative për lloje të ndryshme
sëmundjesh si dhe substanca aromatike (Seci et al. 2008). Bimët mjekësore dhe aromatike
përbëjnë një nga potencialet kryesore të ripërtëritshme me ndikim në zhvillimin social-ekonomik
të vendit në tërësi dhe të zonave rurale në veçanti. Studimet e kryera dhjetëvjeçarët e fundit
rezultojnë me rreth 310 bimë mjekësore dhe aromatike, që rriten në Shqipëri të cilat u përkasin
rreth 62 familjeve (Pazari 2014).
Areali i shegës së egër përmban 73 bimë mjekësore dhe aromatike, të cilat përbëjnë 34% të
numrit total të bimëve të këtij areali. Ndër bimët me koeficient të lartë sasi - mbulesës në arealin
e shegës mund të përmendim: Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Hypericum
perforatum, Salvia officinalis, Sideritis romana, Teucrium polium, Rubus ulmifolius dhe
Crataegus monogyna. Tabela e mëposhtme (3.4) paraqet listën e bimëve mjekësore dhe
aromatike të arealit të shegës së egër dhe vlerësimin sasior të specieve më të përhapura. Në
fig.3.11 jepet në mënyrë grafike përqindja e bimëve aromatike dhe mjekësore.

Tabela 3.4 Lista e bimëve mjekësore dhe aromatike në arealin e shegës së egër
Nr. Emri i species

Nr. Emri i species

1. Alnus glutinosa L.

38. Papaver rhoeas L.

2. Arum italicum Mill

39. Parietaria officinalis L.

3. Bellis perennis L.

40. Pistacia lentiscus L.**

4. Briza maxima L.

41. Pistacia terebinthus L. **

5. Buxus sempervirens L.

42. Plantago lanceolata L.

6. Campanula glomerata L. *

43. Plantago major L.

7. Capsella bursa -pastoris L.

44. Plantago media L.

8. Centaurium erythraea Rafn.

45. Prunella vulgaris L.

9. Cichorium intybus L.

**

46. Punica granatum L. ***

10. Clematis vitalba L. **

47. Ranunculus repens L.

11. Colutea arborescens L.

48. Rhus coriaria L.

12. Convolvulus arvensis L. *

49. Robinia pseudacacia L.
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13. Corylus avellana L.

50. Rosa canina L. **

14. Cotinus coggygria (Scop.)

51. Rubia tinctorum L.

15. Crataegus monogyna Jacq. **

52. Rubus ulmifolius Schott**

16. Daucus carota L.

53. Rumex cripus Ten.

17. Echium italicum L.

54. Salvia officinalis L. *

18. Foeniculum vulgare Mill.

55. Salvia verbenacea L.

19. Hypericum perforatum L. **

56. Salvia verticillata L.

20. Isatis tinctoria L.

57. Sambucus ebulus L.

21. Juglans regia L.

58. Satureja cuneifolia Ten.

22. Juniperus communis L. **

59. Satureja montana L. **

23. Juniperus oxycedrus L. **

60. Sedum acre L.

24. Laurus nobilis L.

61. Sideritis romana L. **

25. Lavandula angustifolia Mill.

62. Silene vulgaris (Moench) Garcke

26. Malva sylvestris L.

63. Sisymbrium officinale L. *

27. Marrubium vulgare L.

64. Stachys germanica L.

28. Melilotus officinalis L.

65. Taraxum officinalis L.

29. Mentha microphylla Koch.

66. Teucrium chamaedrys L. *

30. Mentha piperita L.

67. Teucrium polium L.

31. Mentha pulegium L.

68. Thymus capitatus L.

32. Mentha spicata L.

69. Trifolium arvense L.

33. Mentha suaveolens Ehrh.

70. Trifolium repens L.

34. Nigella arvensis L.

71. Verbascum densiflorum Bertol.

35. Nigella damascene L.

72. Vitex agnus-castus L. **

36. Origanum vulgare L.

73. Vitis vinifera L.

**

37. Ononis spinosa L.
P.S. Shenjat *,** dhe *** i referohen sasive të specieve më të përhapura në arealin e shegës së
egër.
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Figura 3.11 Paraqitje grafike e bimëve mjekësore dhe aromatike në arealin e shegës së egër

a) Juniperus communis
Emërtimi popullor: dëllinjë, gllija, glli
Përshkrimi botanik: Shkurre me lartësi 1-3 m, ndërsa si dru arrin deri në 5-6 m. Gjethet janë në
formë spicash, të holla dhe të gjata, ngjyrë të gjelbërt. Lulëzon në periudhën Prill-Maj, ndërsa
frutat i pjek nga Shtatori deri në Nëntor.

Përhapja gjeografike: Është e përhapur pothuajse në të gjithë Shqipërinë, por areali më i gjerë
shtrihet në zonën e dushkut dhe të ahut, si në Korab, Lurë, vargmalin e Skënderbeut, Dajt,
Librazhd, Polis-Vilë të Librazhdit, Krrabë (në një pjesë të saj), Mokër, Gorë-Opar, malin e
Thatë, Gramoz, gjatë vargmaleve Nemërçkë-Trebeshinë-Dhembël, Kurvelesh, malin e Çikës,
Karaburun dhe rrallë në Sarandë e Delvinë.

Toka dhe klima: Rritet dhe zhvillohet në vende me lagështi mesatare dhe në toka të freskëta.
Pjesët që përdoren: Përdoren frytet e pjekura plotësisht të grumbulluara nga tetori në dhjetor.
Përdorimi: Përdoret në mjekësi në shërimin e hidropizisë, në sëmundjet e sistemit urinargjenital, në sëmundjet e aparatit të frymarrjes, në mjekimin e ekzemave, ulçerës dermatologjike
etj.
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b) Hypericum perforatum
Emërtimi popullor: Agurdhusë e shpuar, lulebasani, balç, baç, barë i të premit, lule maji, lulja e
gjakut etj.
Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me lartësi deri 1 m, ka gjethe vezake të
vogla dhe lule të mëdha të verdha. Lulëzon në periudhën Prill-Gusht.
Përhapja gjeografike: Rritet në vende barishtore të thata kudo në të gjithë Shqipërinë.
Toka dhe klima: Në gjendje të egër rritet në toka argjilore-ranore dhe si klimë preferon atë
mesdhetare dhe takohet edhe në zonën malore të ulët dhe të mesme.
Pjesët që përdoren: Përdoren pjesët e sipërme të trupit si dhe lulesat e thara.
Përdorimi: Përdoret në mjekësi në trajtë alkoolatesh aromatike, ekstraktesh fluide etj, kundër
ulçerave, sëmundjeve të mëlçisë, sistemit urinar dhe nervor. Gjithashtu ajo përdoret dhe në
parfumeri dhe kozmetikë.

c) Salvia officinalis
Emërtimi popullor: Sherebelë, budunicë, delenicë, stërbelë, susbelë, cfagë etj.
Përshkrimi botanik: Bimë shumëvjeçare në formë shkurre, me lartësi 40-50 cm, shpesh edhe
1m. Ka gjethe vezake deri heshtake, të rrudhosura, me push ngjyrë hiri, me erë të këndshme dhe
shije të hidhur. Lule të mëdha, blu në vjollcë rrallë të bardha. Lulëzon në periudhën Prill-Maj
deri në Korrik, ndërsa farat piqen në Gusht-Shtator.
Përhapja gjeografike: Është e përhapur kudo nëpër shkëmbinjtë gëlqeror dhe faqet e maleve si
në Alpe, Korab, Pukë-Mirditë, Leskovik, Sarandë etj. Zë një sipërfaqe prej 500 km2.
Toka dhe klima: Sherebela është bimë me kërkesa të pakta për tokën. Ajo përshtatet në çdo lloj
toke, sidomos ato malore, shkëmbore e gurishtore. Më mirë zhvillohet në toka gëlqerore, në
vende të ngrohta e të mbrojtura nga erërat. Preferon klimën mesdhetare kodrinore dhe malore.
Pjesët që përdoren: Gjethet e njoma dhe të thata.
Përdorimi: Përdoret në pakësimin e djersitjes, shton qumështin te nënat, kundër heqjes së
barkut, rregullon dhe lehtëson mestruacionet etj.

d) Satureja montana
Emërtimi popullor: Edhe në gjuhën popullore njihet me emrin trumëz ose trumzë.
Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare, me sistem rrënjor të dobët dhe jo të futur
thellë në tokë, me lartësia 15 – 30 cm. Kërcellin e ka në formë kaçubeje me shumë degëzime dhe
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nga qafa e rrënjës dalin shumë kërcej. Gjethet i ka të vogla në formë vezake, me ngjyrë të gjelbër
të thellë, ka lule të vogla me ngjyrë të bardhë me nuancë trëndafili të çelur, të vendosura në
lulesë si vile rrushi. Lulëzon në periudhën Maj-Korrik.
Përhapja gjeografike: Trumza në vendin tonë është shumë e përhapur në terrenet e thata,
gëlqerore, nga bregdeti deri në zonën e ahut. Shtrihet nga Shkodra deri në Konispol, duke hyrë
në prodhimtari mjaft të mirë.
Toka dhe klima: Rritet dhe zhvillohet në vende me lagështi mesatare dhe në toka gëlqerore.
Pjesët që përdoren: E gjithë bima.
Përdorimi: Përdoret në mjekësi për kurimin e sëmundjeve të lëkurës si dhe si stimulant tonik
për moshat e avancuara.
e) Rosa canina
Emërtimi popullor: Trëndafil i egër, kaçë, koça, krocë, kromë, rodhostan i egër, trandafil qeni,
tharë e kuqe, kaçibardh.
Përshkrimi botanik: Shkurre shumëvjeçare me lartësi 1-4 m, me gjethe vezake të dhëmbëzuara.
Ka lule të mëdha ngjyrë rozë në të bardhë dhe fruta ngjyrë portokalli. Lulëzon në muajin Korrik
dhe frutat i pjek në muajin Shtator-Tetor.
Përhapja gjeografike: Trëndafili i egër rritet nëpër pyje, livadhe, gjatë luginave të lumenjve,
anash arave etj. Në vendin tonë është i përhapur që nga vendet e ulta deri në zonat më të larta si
në Peshkopi, Tropojë, Theth etj. Me shumicë takohet sidomos në rrethin e Korçës (Prespë),
Kolonjës, Leskovikut, Çajup, Skrapar, Përmet, Tepelenë, Vlorë, Berat, Pukë, Rrëshen etj.
Toka dhe klima: Trëndafili i egër nuk ka shumë kërkesa lidhur me tokën. Kjo bimë i reziston
thatësirës dhe të ftohtit, dhe rritet në zonën mesdhetare dhe në atë të ulët e të mesme malore.
Pjesët që përdoren: Fruti i tij.
Përdorimi: Përdoret në mjekësi si mjet rrudhës kundër heqjes së barkut te fëmijët, kundër
scorbuti, rritjes së rezistencës së organizmit ndaj sëmundjeve infektive si gripi.

f) Pistacia lentiscus
Përshkrimi botanik: Shkurre mesdhetare me lartësi 1-8 m, gjethet të gjelbërta të errët, me lule
të blerta. Lulëzon në periudhën prill-qershor.
Përhapja gjeografike: Rritet në dunat ranishtore të bregdeteve Adriatik e Jon e deri në
shkëmbinjtë amnor të natyrave gjeologjike të ndryshme. Është gjendur dhe nëpër luginën e
lumenjëve Drinos, Dukat, Shushicë, Vjosë, Osum, Devoll, Shkumbin e më gjerë.
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Toka dhe klima: Do klimë të ngrohtë mesdhetare dhe rritet në çdo lloj toke e shkëmbinjsh
amnorë duke preferuar ato ranore – argjilore.
Pjesët që përdoren: Shfrytëzohen gjethet, degëzat e njoma dhe frutet e papjekura.
Përdorimi: Ajo është bimë aromatike dhe përdoret në aromatizimin e sapunëve dhe në
parfumeri.

g) Crataegus monogyna
Emërtimi popullor: murriz, murrizi njëbërthamësh, murrizi me një shtyllëz.
Përshkrimi botanik: Dru me lartësi 2-8 m i veshur me shumë gjemba shpues, me lule të bardha
dhe frut me ngjyrë të kuqe. Lulëzon në periudhën maj - qershor, ndërsa frutin e pjek në muajin
gusht.
Përhapja gjeografike: Rritet kudo deri në lartësinë 1600 m mbi nivelin e detit.
Toka dhe klima: Rritet në livadhet kodrinore dhe shpate me diell, vende gurore e të thata deri në
lartësinë 1500 m mbi nivelin e detit.
Pjesët që përdoren: Lulet së bashku me gjethet dhe pak frutin e thatë. Përdorimi: Përdoret në
mjekësi si mjet antisklerotik, hipotonik dhe sedative për fuqizimin e zemrës dhe shqetësimet
nervore.

3.8.2 Bimët invazive
Në Shqipëri, si në çdo vend tjetër të botës, prej qindra vitesh është bërë i mundur introduktimi i
mjaft specieve. Speciet invazive janë introduktuar me qëllim, ose padashje, për shekuj me
rradhë. Në dekadat e fundit ky proces është nxitur nga zhvillimi i transportit, tregëtisë, udhëtimit,
turizmit, si dhe nga përdorimet e bujqësisë, pylltarisë dhe hortikulturës. Këto aktivitete shërbejnë
si vektor dhe rrugëhyrje për organizmat e gjalla bimore e shtazore. Rreth 10% e florës së
Shqipërisë përfaqsohet nga speciet joautoktone të natyralizuara, apo speciet aliene (Mullaj &
Paparisto, 2007).
Bazuar në listën e miratuar për Shqipërinë me Vendim Nr. 241, datë 6.03.2009, në grupin e
specieve aliene invazive mё tё pёrhapura nё arealin e shegës së egër mund të përmendim:

a) Robinia pseudacia
Origjina e prejardhjes: SHBA juglindore; në malet e ulëta të Apalasheve, me shtrirje në veri, pas
një shkëputje të arealit përgjatë shpateve dhe pyjeve të Illinois, Indiana dhe Missourit Jugor.
Emri shqip: Akacie
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Me përjashtim të zonave alpine, Robinia pseudacacia gjendet e natyralizuar në të gjitha rajonet e
vendit tonë. Ajo është kultivuar në masë për aftësitë e saj azotofiksuse, burim nektari për
bletarinë, etj. Rritja e saj e shpejtë ka qenë një nga shkaqet kryesore të përdorimit të saj në
pyllëzimet e reja.

Figura 3.12 Robinia pseudacacia
b) Dittrichia viscosa
Origjina e prejardhjes: Amerika
Emri shqip: Mugashtër
Është e zakonshme dhe gjërësisht e përhapur në zonat e ulëta, kryesisht në tokat bujqësorë të
abondonuara, përgjatë rrugëve automobilistike e hekurudhore, ranishteve dhe dunave ranore,
ligatinave, vendeve shkëmbore etj. Kjo bime duhet të konsiderohet si bimë inavzive serioze në
Shqipëri.

Figura 3.13 Dittrichia viscosa
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3.8.3 Bimët mjaltore të arealit të shegës së egër
Areali i shegës së egër paraqet interes edhe për praninë në një shkallë të konsiderueshme të
bimëve mjaltore, me qënë se një pjesë e zonave të përhapjes së shegës dhe bimësisë shoqëruese
kanë shtrirje në lartësi të ulëta mbi nivelin e detit dhe periudhat fenologjike janë të favorshme për
mbarështimin e bletarisë dhe prodhimin e mjaltit.
Tabela e mëposhtme (3.5) paraqet listën e bimëve mjaltore të arealit në studim dhe vlerësimin
sasior të specieve më të përhapura.

Tabela 3.5 Lista e bimëve mjaltore në arealin e shegës së egër
Nr. Emri i species

Nr. Emri i species

1. Alnus glutinosa L.

38. Mercurialis annua L.

2. Alyssum murale Waldst. et Kit.

39. Morus alba L. *

3. Arum italicum Mill.

40. Nigella damascena L.

4. Asparagus acutifolius L.

41. Ononis spinosa L.

5. Bellis perennis L.

42. Origanum vulgare L.

6. Buxus sempervirens L.

43. Paliurus spina-christi Mill. **

7. Campanula glomerata L. *

44. Papaver rhoeas L.

8. Campanula patula L.

45. Phillyrea latifolia L. **

9. Cichorium intybus L. *

46. Pinus halepensis Mill. *

10. Cirsium arvense (L.) Scop.

47. Plantago lanceolata L.

11. Clematis vitalba L. **

48. Plantago major L.

12. Clematis viticella L.

49. Potentilla reptans L.

13. Colutea arborescens L.

50. Punica granatum L. ***

14. Cornus sanguinea L.

51. Quercus cerris L. **

15. Corylus avellana L.

52. Quercus frainetto Ten.

16. Crataegus monogyna Jacq **

53. Rhus coriaria L.

17. Cupressus sempervirens L.

54. Robinia pseudacacia L.

18. Cynoglossum officinale.L. *

55. Rosa canina L. **

19. Dactylis glomerata L. *

56. Rubus ulmifolius Schott**
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20. Daucus carota L. **

57. Ruscus aculeatus L.

21. Eryngium campestre L.

58. Salvia glutinosa L.

22. Foeniculum vulgare Mill.

59. Salvia officinalis L.**

23. Fraxinus ornus L.

60. Sambucus ebulus L.

24. Hypericum perforatum L. **

61. Satureja montana L. **

25.

62. Scabiosa culumbaria L.

Juglans regia L.

26. Juniperus communis L. **
27. Juniperus oxycedrus L.
28.

**

Lamium purpureum L.

63. Sedum hispanicum L.
64. Silene vulgaris (Moench) Garcke
65. Spartium junceum L.

29. Laurus nobilis L.

66. Taraxacum officinale Web

30.

67. Teucrium chamaedrys L. *

Lavandula angustifolia Mill.

31. Leonurus cardiaca L. *

68. Teucrium polium L. **

32. Malva sylvestris L.

69. Trifolium campestre Schreb.

33. Melilotus officinalis L.

70. Trifolium pratense L

34. Mentha microphylla Koch.

71. Trifolium repens L.

35. Mentha piperita L.

72. Vicia lutea L.

36. Mentha pulegium L.

73. Vitex agnus-castus L. **

37. Mentha spicata L.

74. Vitis vinifera L

Në arealin e përhapjes së shegës së egër kemi vërejtur një numër prej rreth 74 speciesh mjaltore
(tab.3.5), të cilat përfaqësojnë rreth 35 % të florës në total të këtij areali (fig.3.14). Kjo pasuri në
specie mjaltore dhe duke qenë se edhe vetë shega e egër i përket këtij grupi e bëjnë këtë areal
mjaft të favorshëm për zhvillimin e bletarisë. Gjatë vrojtimeve të terrenit pjesa më e madhe e
zonave të arealit shfrytëzohet nga bletërritësit, kryesisht për nxjerrjen e mjaltit polifloral, por
edhe atij monofloral. Zonat veriore dhe verilindore të arealit të shegës janë zona të cilat
shfrytëzohen për mjaltin e sherbelës dhe mjaltin e trumzës.
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Figura 3.14 Paraqitje grafike e bimëve mjaltore në arealin e shegës së egër

3.8.4

Bimët alergjike të arealit të shegës së egër

Bimët alergjike janë të gjitha ato bimë të cilat shkaktojnë alergji tëk individët e ndjeshëm ndaj
tyre. Periudha alergjike kryesisht përkon me fazën polenizuese të bimës. Njohja e specieve
alergjike ndihmon në parandalimin e alergjike duke njohur fenofazën e tyre (Kallajxhiu, 2011).
Tabela 3.6 paraqet speciet e bimëve alergjike të arealit të studiuar dhe vlerësimin sasior të
specieve më të përhapuara.
Areali i shegër së egër paraqet 39 specie bimore alergjike (Figura 3.15), të cilat përkojnë me 18%
të florës së përgjithshme të këtij areali. Duke qënë se ky areal dominohet kryesisht nga specia
shegë e egër, i cili nuk është alergjik, atëherë ky areal kosiderohet me nivel të ulët faktori
alergjik bimor.
Tabela 3.6 Lista e bimëve alergjike në arealin e shegës së egër
Nr. Emri i species

Nr. Emri i species

1. Alnus glutinosa L.

21. Mentha suavolens Ehrh.

2. Avena fatua L.**

22. Mercurialis annua L.

3. Bellis perennis L.

23. Morus alba L.*

4. Bromus erectus Huds.

24. Papaver rhoeas L.
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5. Buxus sempervirens L.

25. Parietaria officinalis L.

6. Corylus avellana L.

26. Phleum pratense L.

7. Cupressus sempervirens L.

27. Pinus halepensis Mill. *

8. Dactylis glomerata L.*

28. Plantago lanceolata L.

9. Daucus carota L.**

29. Plantago major L.

10. Dittrichia viscosa L.

30. Plantago media

11. Fraxinus ornus L.

31. Platanus orientalis L.

12. Juniperus communis L.**

32. Poa pratensis L.

13. Juniperus oxycedrus L.**

33. Quercus cerris L.*

14. Lamium purpureum L.

34. Quercus ilex L.

15. Laurus nobilis L.

35. Sambucus ebulus L.

16. Ligustrum vulgare L.

36. Spartium junceum L.

17. Mentha microphylla Koch.

37. Stipa bromoides Brand.

18. Mentha piperita L.

38. Taraxacum officinale Web.

19. Mentha pulegium L.

39. Trifolium pratense L.

20. Mentha spicata L.

40.
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Figura 3.15 Paraqitje grafike e bimëve alergjike në arealin e shegës së egër

3.9 Klasifikimi i vegjetacionit të arealit të shegës së egër.
Nga analiza e të dhënave të grumbulluara e përpunuara sipas metodikës, vërehet një larmi e
bimësisë së arealit të shegës në vendin tonë. Shkurret dhe gjysmëdrurët rezistente ndaj thatësirës
gjenden pothuajse në çdo brez paramalor dhe kodrinor të vendit tonë. Në literaturën
gjeobotanike, për këtë tip vegjetacioni janë përdorur terma të ndryshëm, si shibliak, makje, etj.
Shumë autorë, komunitetet e mësipërme i konsiderojnë analoge me termin “shibliak mesdhetar”
(Nakhutsrishvili 2013). Ky afinitet u konfimua nga Rikli (1943), një specialist i shquar në fushën
e analizës së vegjetacionit Mesdhetar. Rreth 25-30 specie kontribuojnë në formimin e shibliakut:
Paliurus spina-christi, Punica granatum, Carpinus orientalis, Cotinus coggygria, etj.

Figura 3.16 Vegjetacion Shibliak Mesdhetar me shegë
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Speciet bimore që kontribuojnë në formimin e shibliakut Mesdhetar në arealin e shegës së egër
paraqiten në tabelat e rilevimeve të TURBOVEG dhe të JUICE (Tabela 3.8, i gjithë areali
studimor) dhe janë: Punica granatum, Paliurus spina-christi, Pistacia lentiscus, Pistacia
terebinthus, Phillyrea latifolia, Crataegus monogyna, Carpinus orientalis, Quercus cerris, Celtis
australis, Rubus ulmifolius, Rhus coriaria, Ficus carica, etj.
Ky formacion klasifikohet sipas habitateve të EUNIS: F6.37 garriga me drizë, “Illyrian Paliurus
spina-christi garrigues” dhe sipas Palaearctic 32.B: “Illyrian Christ’s thorn garrigues”.
Ky formacion, i cili përfshinë pjesën më të madhe të areali të shegës, përfaqsohet shkurre
kserotermike mikse 0.5-3 m, të përbëra nga bimësi shkurrore dhe më pak drurë mesdhetarë dhe
sub-mesdhetarë kserofile gjetherënës dhe përherë të blertë. Ato gjenden në kushtet e një
tranzicioni të klimës Mesdhetare afër me brezin e dyshkajave kserotermike, kryesisht në zonat
veriore të Hanit të Hotit. Ato gjenden në katin e poshtëm të pyjeve gjethegjërë me Carpinus
orientalis, Fraxinus ornus, kjo në zonat kodrinore- paramalore të Oblikës, Rosekut, etj.

a) Grupi 1- garriga të shegës
Nga të dhënat e rilevimeve dhe të tabelave të përpunuara në programet kompiuterike të
mësipërme, vërehet se shega formon grupime bimore (shih tabelën më poshtë), të cilat sipas Ruçi
et al. (2000) janë garriga të shegës, Punica granatum, nga Kakarriqi në Shkodër, me specie
përfaqsuese: Paliurus spina-christi, Phillyrea latifolia, Ulmus procera, Celtis australis, Satureja
montana, Crataegus monogyna, Sambucus edulus, Cynoglosum officinale, Hypericum
perforiatum, etj. Të tilla grupime bimore gjejmë edhe në Zejmen e Pllanë të Lezhës dhe Vorfe të
Malësisë së Madhe.

Figura 3.17 Vegjetacion Garriga me shegë (Kakarriq dhe Vorfe)
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b) Grupi 2- matorral me dëllinjë
Shega e egër shtrihet në zonat e shkorretave me specie sklerofile matorral sipas Natura 2000
(5210 Matorral arboreshent me Juniperus ssp), Palaearctic 32.13 dhe EUNIS F5.13 Juniper
matorral. Ky tip habitatit perfaqson shkorreta sklerofile Mesdhetare dhe Sub-Mesdhetare përherë
të blerta, të cilin e hasim kryesisht në toka me substrate gëlqerore. Ky tip habitatit haset kryesisht
në shpatet kodrinore dhe paramalore të zonave veriore të arealit të Hotit. Zakonisht haset midis
lartësive 200-300 m, përreth zonave të banuara ku ndikimi njerëzor është i dukshëm. Në arealin
tonë studimor takojmë këto specie: Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Punica granatum,
Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, etj

1
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2

Figura 3.18 Shega në habitatin Matorral me Juniperus (1 dhe 2. Hot, Malësi e Madhe)
c) Grupi 3- bimësi hasmofitike
Shega e egër shtrihet në shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi hasmofitike, Natura 2000 (8210
Shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi hasmofitike). Ky habitat përfaqëson bimësinë që rritet në
të çarat e shkëmbinjve gëlqerorë, në rajonin e Mesdheut dhe atë Euro-Siberian, nga ultësirat deri
në nivelet alpine. Sipas kalsifikimit EUNIS ky habitat përfshihet në H3.2 dhe Palaearctic 62.1:
Shkëmbinj të brendshëm bazik dhe ultrabazik, të cilët përfaqësojnë shkëmbinj të thatë të
brendshëm gëlqerorë të rajoneve malore mesdhetare. Në arealin e shegës, shpatet shkëmbore me
bimësi hasmofitike janë shumë të përhapura. Ato mund të hasen në zona shkëmbore të hapura si
kodrat e fshatrave të Malësi e Madhe, Shirokë, Spathar (Shkodër), etj. Shtresa e tokës zakonisht
mungon apo është shumë e hollë në të çarat apo të thelluarat e shkëmbinjve. Bimët rriten shumë
larg njëra tjetrës, dhe jo sikur janë të vendosura në një komunitet bimor që ndërverpron. Kjo
është tipike e këtyre habitavete, ku sipas Mucina1990, në shumicën e rasteve organizmat rriten
në një mjedis që e krijojnë vetë dhe sasi mbulesa këtu neglizhohet (Mucina1990). Po sipas këtij
autori, kombinimi i bimëve në habitatet shkëmbore është rastësor. Mungon përzgjedhja
fitocenotike dhe kombinimi i specieve varet vetëm nga kushtet ekologjike, ndaj këtu mund të
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listohen një numër shumë i madh speciesh. Në arealin tonë studimor hasim këto specie: Satureja
montana, Siderities romana, Teucrium pollium, Micromeria juliana, Teucrium chamaedrys,
Origanum vulgare, Ceterach officinarum, Hypericum perforatum, Melica ciliata, Salvia
glutinosa, Salvia officinalis, Petrorhagia saxifraga, Putoria calabrica etj.
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6

Figura 3.19 Bimësi hasmofitike (1-6) në arealin e shegës së egër (foto A. Koçi).
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Areali i shegës së egër në vendin tonë është vazhdim i arealit të saj në Malin e Zi. Studimet
fitosociologjike të Raportit të Konventës së Katërt Kombëtare të Diversitetit të Malit të Zi
(2010), e pozicionojnë shegën e egër në formacionin bimor të pseudo-makieve sub-mesdhetare.
Sipas Horvat et al, (1974) areali i shegës së egër shfaqet në gadishullin e Ballkanit nga “Inner
Istria”, i Ravni Kotari, në Neretva dhe në Hercegovina.

Tabela 3.7 Vegjetacioni i shegës së egër
Nr. Sistemi i klasifikimit

Vegjetacioni
(Grupi 1)

1.

Ruçi et al. (2000)

Garriga të shegës së egër
(Grupi 2)

2.

NATURA 2000

5210 Matorral arboreshent me Juniperus ssp

Paleoarctic

32.13 Juniper matorral

EUNIS

F5.13 Juniper matorral
(Grupi 3)

3.

NATURA 2000

8210 Shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi
hasmofitike

Paleoarctic

62.1 Shkëmbinj të brendshëm bazik dhe
ultrabazik

EUNIS

H3.2 Shkëmbinj të brendshëm bazik dhe
ultrabazik
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Punica granatum
Paliurus spina-christi
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Juniperus communis
Euphorbia cyparissias
Rubus ulmifolius
Quercus robur
Quercus cerris
Quercus trojana
Buxus sempervirens
Platanus orientalis
Populus alba
Quercus ilex
Robinia pseudoacacia
Salvia officinalis
Phillyrea latifolia
Clematis vitalba
Hypericum perforatum
Medicago minima
Satureja montana
Daucus carota
Asparagus acutifoius
Sedum acre
Cynoglossum creticum
Verbascum sinuatum
Sideritis romana
Avena fatua
Vicia villosa
Celtis australis
Teucrium polium
Pinus halepensis
Micromeria juliana
Carpinus orientalis
Calamintha nepeta
Crataegus monogyna
Dactylis glomerata
Cynoglossum officinale
Centaurium erythraea
Petrorhagia saxifraga
Carduus acanthoides
Melica ciliata
Orlaya grandiflora
Geranium molle
Aegilops neglecta
Cirsium arvense
Vitex agnus-castus
Sanguisorba minor
Mentha spicata
Nigella damascena
Securigera securidaca
Silene vulgaris

Number of relevés: 123
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Tabela 3.8 Grupimet bimore të arealit të shegës së egër nga JUICE
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Putoria calabrica
Prunella laciniata
Blackstonia perfoliata
Cichorium intybus
Galium aparine
Lathyrus pratensis
Plantago media
Rosa canina
Ulmus procera
Colutea arborescens
Isatis tinctoria
Psoralea bituminosa
Acanthus spinosus
Clinopodium vulgare
Juniperus oxycedrus
Sisymbrium officinale
Teucrium chamaedrys
Mentha piperita
Satureja cuneifoilia
Vitis sylvestris subsp.vinifera
Sedum hispanicum
Vicia lutea
Origanum vulgare
Asphodeline liburnica
Briza media
Cynanchum acutum
Echium italicum
Medicago sativa
Mercurialis annua
Sonchus oleraceus
Tragopogon pratensis
Trifolium angustifolium
Cynosurus echinatus
Spartium junceum
Scabiosa columbaria
Sambucus ebulus
Leonurus cardiaca
Verbascum densiflorum
Hordeum vulgare
Asparagus officinalis
Convolvulus arvensis
Mentha microphylla
Foeniculum vulgare
Mentha suaveolens
Eryngium campestre
Trifolium campestre
Medicago orbicularis
Sonchus asper
Bromus madritensis
Rubia tinctorum
Torilis arvensis
Arum italicum
Asphodeline lutea
Clematis flammula
Fraxinus angustifolius
Fraxinus ornus
Lamium purpureum
Ranunculus repens
Bellis annua
Salvia verticillata
Briza maxima
Trifolium repens
Hordeum murinum
Plantago major
Salvia verbenacea

Koçi A. (2016)

[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]

68

.....|.............................................................................................+++++++++++++++++++++++++
.....|.............................................................................+...............1111111111...............
.....|.......................................................................................................++++++++++.....
.....|..........................++++..............................+......++++.++.............................+++++..........
.....|............................................+..........................................................+++++..........
.....|....................................................................................r..................+++++..........
.....|.......................................................................................................++++...........
.....|.........1..1111.....++1+............................+.............++1+..+....++.1.....................11112..........
.....|.............................................................................2.......2.....2...............112........
.....|..............................1.............................................................................12111.....
.....|.........................................................................................................+..+++++.....
.....|...............+........................................................................+..............+.+..+++++.....
.....|............................................................................................................11+1+.....
.....|.................................................................................................................+.+++
.....|..........................................1...12.........121.....................................................2222.
.....|........+.++....+++++............................................................................................+++++
.....|.........+..++++...++............................................................................................+++++
.....|.........+..+1++.................................................................................................+++++
.....|...........+....11......................................................................+++++....................+++++
.....|.........+..+2+1......................................................................................................
.....|..................++++++++++.+.......................+...+1...........................................................
.....|..................r+rr.........+..............................++++...........+++.......................+++.1..........
.....|..................+++...........+..++++.....11.........................................................++.....r.......
.....|..................111.................................................................................................
.....|..................++..................................................................................................
.....|..................+++.................................................................................................
.....|..................1++.................................................................................................
.....|..................+++.................................................................................................
.....|..................+r..................................................................................................
.....|..................+++.................................................................................................
.....|...................++.................................................................................................
.....|..................111..................................................................................++.............
.....|..................+++....................................+........+......+............................................
.....|.....................++3+.......................++3+.++...............................................................
.....|.......................................................................................................r...r.+........
.....|.........1....11........1111++..............................1++......+2++2..............+..1.....1...+...............+
.....|.........................++++++..1+....++...................1++....1++1+11............................................
...+.|.1....+..................+++++...1....................................................................................
.....|.........................+++++..............+1.......+................................................................
.....|.........................++.+.........................................................................................
.....|....................+.....+.....+..++++.........++++..+.+............+.......+.++++...................................
.....|..............................+.+..++++.+.......++++..+.....+......++.+.+1..+.........................................
.....|................................+..+r++....+..........................................................................
.....|.....+..........................+..+.+...+......+1+1..1+++......1+....................................................
.....|....++.+..........+2+...+................+1+..11......................................................................
.....|....++.............+.....................+.+++.........+++++..............++++....+............++.....................
.....|.......+.................................+.+..........................................................................
.....|............................................11.....................++.+..+............................................
.....|............................................++........................................................................
.....|............................................++........................................................................
.....|.....................+......................11......++.........................1...+.+....++...............+.........+
.....|..........................................+...++......................................................................
.....|..........................................+...++......................................................................
.....|..........................................r...++......................................................................
.....|................................................1.11..................................................................
.....|.....................2...........2..................13.11...1.....................................222.................
.....|........................................................++......................................+.....................
.....|........................................................++............................................................
.....|.....................1.+......1..+.......................+++..........................................................
.....|.........................................................++...........................................................
.....|..........+.....++.............+.........................+.....++++...................++..............................
.....|...................................................................++++..+..........++............+++.................
.....|..................+......................................+.........++.+..++.1+........................................
.....|...................................................................++++..+............................................
.....|...................................................................++.+..+............................................

Të dhëna mbi arealin, florën dhe bimësinë e llojit
Punica granatum L.(shega e egër) në vendin tonë

[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]

.....|..........................1...........................................1..1.1..1+.+12..................................
.....|.........+.....+...........+.............................................++.......+..1................................
.....|..........................................................................11.1........................................
.....|...........................................................1.+............+++1....2...................................
.....|...................................................1+......................1..+1..1...................................
.....|..........................................................+...............++..........................................
.....|..........++...............................................................++.....+...................................
.....|............................................................................11....1...................................
.....|.....................................................r....+.................+.........................................
.....|.............2.......1...........+...................1......................12+.+1....................................
.....|................................................................................+.1...................................
.....|.................................................4....................................33..............................
.....|........+..........+.....................................................................+...+...+....................
.....|.........................................................................+....................++.+...+................
.....|.........+....+.......................................................................................................
.....|..............+...................................................................................+++.................
.....|...............1..................................................................................++..................
.....|.........................................................................................+.......+..+.................
.....|..................................................................................................+++.................
.....|..................................................................................................++..................
.....|..................................................................................................++..................
.....|...............................................................................................+....+.................
.....|.................................................................................................+..+..+++.+..........
.....|..........................................................................................................++..........
.....|.......................................................................................................+..+.......1...
.....|..........................................................................................................++..........
.....|......+...........................+...................................1...............1...............................
.....|............................................................................1.....1...................................
.....|.....................................................1......................1.....2.....................1.............
.....|.......2.....................................................................1........................................
.....|............................................................................................................r..r......
.....|...............................................r..........................................................+...........
.....|........r..............................................................................r..............................
.....|.......................r.....................+.......+...............+................................................
.....|..........................................................................................................+.....+.....
.....|..............................2.........1.............................................................................

Të dhëna mbi arealin, florën dhe bimësinë e llojit
Punica granatum L.(shega e egër) në vendin tonë

69

Geranium lucidum [0] 119: +; Alnus glutinosa [0] 95: 4; Stipa bromoides [0] 92: 2; Dryopteris filix-mas [0] 47: 2; Smyrnium perfoliatum [0] 47: 1; Chamaemelum nobile
[0] 48: 1; Aristolochia rotunda [0] 35: r; Allium sphaerocephalon [0] 33: +; Delphinium peregrinum [0] 33: r; Dianthus deltoides [0] 32: r; Mentha pulegium [0] 39: +;
Convolvulus althaeoides [0] 7: +; Galium album [0] 7: +; Gladiolus communis [0] 7: r; Alyssum alyssoides [0] 8: +; Bupleurum tenuissimum [0] 8: +; Taraxacum
officinale [0] 61: +; Alcea rosea [0] 75: +; Capsella bursa-pastoris [0] 51: +; Petrorhagia prolifera [0] 20: r; Ononis spinosa [0] 7: +; Orchis laxiflora [0] 1: r;
Ophrys apifera [0] 5: r; Hieracium villosum [0] 116: +; Geranium sanguineum [0] 12: +; Fumaria officinalis [0] 14: +; Equisetum arvense [0] 95: +; Polygonatum
verticillatum [0] 95: +; Veronica arvensis [0] 119: +;

Other species:

Ficus carica
Malva sylvestris
Rhus coriaria
Melilotus officinalis
Vitis vinifera
Silene alba
Crepis pulchra
Ruscus aculeatus
Papaver rhoeas
Prunus cocomilia
Cornus sanguinea
Pinus pinea
Trifolium stellatum
Prunella vulgaris
Marrubium vulgare
Plantago lanceolata
Centaurea scabiosa
Arum maculatum
Bellis perennis
Coronilla varia
Potentilla reptans
Euphorbia myrsinites
Campanula glomerata
Crupina vulgaris
Stachys germanica
Trifolium arvense
Phlomis fruticosa
Loranthus europaeus
Pyrus amygdaliformis
Lavandula angustifolia
Serapias lingua
Achillea nobilis
Campanula patula
Parietaria officinalis
Lathyrus aphaca
Cupressus sempervirens
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PËRFUNDIME

1.

Areali i shegës së egër paraqitet si një areal me interes studimor mbi përhapjen e tij,
speciet bimore dhe habitatet. Gjatë ekspeditave të realizuara gjatë përiudhës së studimit,
2011-2015, në zonat Veri-Perëndimore të vendit tonë, janë marrë në shqyrtim mbi 50
zona studimore, të cilat kanë pasur larmi të madhe në forma të relievit, lartësi të
ndryshme mbi nivelin e detit. Shumëllojshmëria e formave të relieveit paraqitet tek
shtrirja e arealit në luginat e lumenjve, si ne Rosek, Zues e Oblikë; në zona liqenore, si në
Shirokë e Zogaj në Liqenin e Shkodrës dhe Shkopetit; në kodrina, si në Luarzë, Vorfe,
Zejmen e Pllanë në fshatrat e Shkodrës dhe Lezhës dhe në shpate malore, si në HotTamarë-Selcë, Podgorë të Malësisë së Madhe etj.

2.

Areali i studiuar zotëron një potencial floristik prej mbi 214 speciesh bimore, të cilat i
përkasin 59 familjeve. Familjet me përqindje më të lartë, janë familjet Lamiaceae (13%),
Fabaceae (10%), Asteraceae (8%), Poaceae (7%) etj. Këto janë familje të mëdha që kanë
përfaqësues edhe në mjedise të tilla ku kushtet nuk janë fort të përshtatshme.

3.

Analiza e spektrit biologjik të arealit në studim tregon një përbërjë prej 6% Ch, 9% G,
41% H, 20% Ph, 20% T etj. Përqindjen më të madhe e zënë H (41%), që dëshmon për
kushte me pak tokë, me thatësirë e që durojnë mirë të ftohtin. Pastaj vijnë Ph (20%), që
tregojnë përbërjen drushkurrore të formacionit, ku natyrisht pjesën kryesore e zë vetë
dominanti shegë. Prania e gjeofiteve (20%) dëshmon për praninë e specieve me mbrojtje
nëntokësore, duke i rezistuar thatësirës mjedisore.

4.

Spektri korologjik paraqet speciet me përqindje: 25% Euromesdhetare, 21% Mesdhetare
dhe 14% Euroaziatike etj. Dominimi i paleotemporaleve (25%) tregon për lidhjen e
ngushtë që ka formacioni me speciet e ardhura nga veriu dhe verilindja, që pasojnë me
speciet mesdhetare (21%), të cilat tregojnë kushtet aktuale të rritjes së shegës në kohën e
sotme.

5.

Areali i shegës së egër ka 8 specie bimore që i përkasin kategorisë së specieve me nivel
rrezikimi (E): Salvia officinalis, Satureja montana, Origanum vulgare, Laurus nobilis,
Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Juglans regia dhe Hypericum perforatum,
sipas listës së librit të kuq të Vangjelit në 1995. Sipas librit te kuq të hartuar nga Shoqata
e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në Shqipëri, të vitit 1997, 3 specie kanë
nivel rrezikimi: Laurus nobilis (E), Quercus ilex (V) and Juglans regia (R).
Punica granatum është vlerësuar si specie me nivel rrezikimi vulnerabël (VU) sipas
kategorive të IUCN (1996) në vegjetacionin e garrigave të shegës në Kakarriq. Gjatë
viteve të studimit të arealit të kësaj specie, dëmtime të shpeshta janë vëzhguar. Shkaku
kryesor i dëmtimeve jo të pakta ka qënë ndikimi antropogjen.

6.

Nga vrojtimet gjatë ekspeditave dhe bazuar në literaturën mbi fenologjinë e bimëve të
arealit të shegës së egër u vu re se muaji me numrin më të madh të bimëve në lulëzim
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është muaji Maj (85 specie), ndjekur nga muajt Prill (51 specie) dhe Qershor (33 specie).
Periudha fenologjike me numrin më të lartë të specieve bimore i përket periudhës dy-tre
mujore Maj-Qershor dhe Maj-Korrik. Përsa i përket kohëzgjatjes fenologjike vërejmë se
pjesa më e madh e specieve kanë periudhë dymujore fenologjike (61 specie).
7.

Nga vrojtimet gjatë ekspeditave dhe bazuar në literaturën përkatëse në arealin e përhapjes
së shegës në vendin tonë kemi vërejtur një pasuri speciesh të lartë, një pjesë e të cilave
me vlera të larta praktike. Janë vërejtur:
-

73 bimë mjekësore dhe aromatike, të cilat përbëjnë 34% të numrit total të bimëve të
këtij areali. Ndër bimët me koeficient më të lartë abondancë-dominance në rilevimet e
arealit të shegës mund të përmendim: Juniperus communis, Hypericum perforatum,
Salvia officinalis, Satureja montana, Rosa canina, Pistacia lentiscus dhe Crataegus
monogyna.

-

74 specie mjaltore, të cilat përkojnë me 35 % të florës së përgjithshme të këtij areali.
Duke qënë se shega e egër është specia dominante në këtë areal dhe me qënë se kjo
specie është mjaltore, atëherë ky areal është mjaft i favorshëm në fushën e bletarisë.

-

39 specie bimore alergjike, të cilat përkojnë me 18% të florës së përgjithshme të këtij
areali. Duke qënë se ky areal dominohet kryesisht nga specia shegë e egër, e cila nuk
është alergjike, atëherë ky areal mund të kosiderohet me nivel të ulët faktori alergjik
bimor.

-

2 specie aliene invazive tё pёrhapura nё arealin e shegës së egër: Robinia pseudacia
dhe Dittricia viscoza.

8.

Zonat skajore të arealit të shegës së egër janë: skaji verior (Tamarë-Selcë); skaji jugor
(Milot); skaji Perëndimor (Rrjolli i Velipojës) dhe skaji lindor (Shkopeti).

9.

Sipas habitatit areali i shegës së egër klasifikohet si mëposhtë:
-

Shega e egër shtrihet në vegjetacionin e shkorretave mesdhetare “Shibliak”, me
specie përfaqsuese: Paliurus spina-christi, Punica granatum, etj. Ky komunitet
klasifikohet sipas habitateve të EUNIS: F6.37 – garriga me drizë (Illyrian Paliurus
spina-christi garrigues) dhe sipas Palaearctic 32.B: “Illyrian Christ’s thorn
garrigues”.

-

Nga të dhënat e rilevimeve dhe të tabelave të TURBOVEG shega formon grupime
bimore, të cilat janë garriga të shegës, nga Kakarriqi në Shkodër. Të tilla grupime
bimore gjejmë edhe në Zejmen e Pllanë të Lezhës dhe Vorfe të Malësisë së
Madhe.
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Shega e egër shtrihet në zonat e shkorretave me specie sklerofile (matorral).
Natura 2000 (5210 Matorral arboreshent me Juniperus ssp) Palaearctic 32.13
dhe EUNIS F5.13 Juniper matorral

-

10.

Shega e egër shtihet në shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi hasmofitike
Natura 2000 (8210 Shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi hasmofitike)
Palaearctic 62.1 dhe EUNIS: H3. 2 Shkëmbinj të brendshëm bazik dhe ultrabazik

Areali i shegës së egër në vendin tonë, në tërësinë e tij, është i pasur në specie dhe
habitate. Nga të dhënat tabelare të programit JUICE dhe grupimet bimore të habitateve të
ndryshme, diversiteti i specieve shihet qartë, por një përcaktim sintaksonomik të
hierarkisë së shoqërimeve bimore të shegës është i veshtirë të arrihet, me qënë se pjesa
më e madhe e specieve kanë shtrirje në të gjithë arealin.

72

Koçi A. (2016)

Të dhëna mbi arealin, florën dhe bimësinë e llojit
Punica granatum L.(shega e egër) në vendin tonë

REKOMANDIME
Gjatë viteve studimore të këtij areali dëmtime të shumta janë vënë re,
veçanërisht nga infrastuktura rrugore dhe shfrytëzimi njerëzor. Në të ardhmen,
sugjerohet të merret në konsideratë mendimi i specialisteve të botanikës për çdo
ndërhyrje në këtë areal.
Një sensibilizim i gjërë i popullatës së zonave të banuara është i
domosdoshëm për njohjen e vlerave të kësaj bime e bimëve shoqeruese dhe
mbrojtjen e arealit të saj.
Së fundmi, duke qënë se areali i shegës së egër, nga Shqipëria vazhdon dhe
shtrihet edhe në territorin e Malit të Zi, Kroacisë dhe Bosnje-Hezegovinës, një
bashkëpunim dhe studim ndërkufitar do të kompletonte të dhënat për sa i takon
arealit dhe shoqërimeve bimore të shegës së egër.
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PËRMBLEDHJE
Areali i shegës së egër (Punica granatum L.) paraqitet si një areal me interes studimor mbi
përhapjen e tij, speciet bimore dhe habitatet. Areali i studiuar zotëron një potencial floristik prej
mbi 214 speciesh bimore, të cilat i përkasin 59 familjeve. Analiza e spektrit biologjik të arealit në
studim tregon një përbërje prej 6% Ch, 9% G, 41% H, 20% Ph, 20% T. Spektri korologjik
paraqet speciet me përqindje: 25% Euromesdhetare, 21% Mesdhetare dhe 14% Euroaziatike.
Areali i shegës së egër ka 9 specie bimore që i përkasin kategorisë së specieve me nivel rrezikimi
(E), (V) dhe (R). Punica granatum është vlerësuar si specie me nivel rrezikimi vulnerabël (VU)
sipas kategorive të IUCN (1996). Nga vrojtimet gjatë ekspeditave dhe bazuar në literaturën
përkatëse në arealin e përhapjes së shegës në vendin tonë kemi vërejtur një pasuri speciesh të
lartë, një pjesë e të cilave me vlera të larta praktike, ndër të cilat: 73 bimë mjekësore dhe
aromatike, 74 specie mjaltore, 39 specie bimore alergjike dhe 2 specie aliene invazive. Zonat
skajore të arealit të shegës së egër janë: skaji verior (Tamarë-Selcë); skaji jugor (Milot); skaji
perëndimor (Rrjolli i Velipojës) dhe skaji lindor (Shkopeti). Sipas habitatit shega e egër shtrihet
në vegjetacionin e shkorretave mesdhetare “Shibliak”, me specie përfaqsuese: Paliurus spinachristi, Punica granatum, etj.
Fjalë kyçe: shegë e egër, areal, analizë floristike, grupime bimore, habitat.

ABSTRACT
The area of the wild pomegranate (Punica granatum L.) is presented as an interesting area due to
the plant species and its habitats. The studied area possesses a floristic potential of over 214
plant species, which belongs to 59 families. Biologic spectral analyses of the studied area shows
these percentages: 6% Ch, 9% G, 41% H, 20% Ph, 20% T. Chorogical spectra shows: 25% EuroMediterranean species, 21% Mediterranean species and 14 % Euro-Asian species. The area of
the wild pomegranate contains 9 species with threatened level (E), (V) dhe (R). Punica granatum
is rated as a specie with vulnerable (VU) threatened level by the IUCN categories (1996). From
the surveys data and the relevant literature in the area of Punica granatum, it has been identified a
high species richness, a part of which have high practical value, among which: 73 medicinal and
aromatic species, 74 honey species, 39 allergic plant species and 2 alien species. The extremes of
alignments of the studied area are: northern extreme (Tamara-Selca); southern extreme (Milot);
western extreme (Rrjoll, Velipoja) and eastern extreme (Shkopet). According to the habitat type
the wild pomegranate is spread in the Mediterranean shrub vegetation “Shibliak”, with
representative species: Paliurus spina-christi, Punica granatum, ect.
Key words: wild pomegranate, area, floristic analyses, plant groups, habitat.

