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HYRJE
Flora e Ballkanit pa dyshim është më e pasura në Evropë, por që në të njëjtën kohë ka
edhe numrin më të madh të specieve endemike, relikte dhe të rralla. Nga pesë specie të
familjes Gesneriaceae që rriten në Evropë, vetëm në Ballkan rriten katër prej tyre.
Popullsia e botës është në rritje të vazhdueshme, kjo ka gjasa të shkaktojë edhe dëmtime
të resurseve natyrore dhe zvogëlim të sipërfaqeve të tokave për kultivim. Një nga arsyet e
zvogëlimit të tokave të kultivuara është edhe efekti serë, që kohët e fundit është bërë më
intensiv. Ky efekt negativ shkakton mot ekstrem në shumë vende me klimë të butë, si
dhe, shpesh thatësira që zgjasin për shumë kohë. Zëvendësimi i thatësirave me ujitje, për
fat të keq është duke u bërë shumë i vështirë, sepse rezervat e ujit nuk janë të
mjaftueshme. Shumica e bimëve që jetojnë në gjithë botën nuk janë gjendje të tolerojnë
stresin negativ ujor, por vetëm rreth 0.2% e bimëve angjiosperme e kanë aftësinë e
përballjes së deficitit ujor për një kohë të gjatë. Bimët e ndjeshme ndaj deficitit ujor mund
të mbijetojnë vetëm me një rënie 10-15% të sasisë së ujit nga përmbajtja e tyre dhe në
rast se mungesa e ujit është më e fuqishme, atëherë ato ndërpresin të gjitha aktivitet
fiziologjike dhe vdesin. Megjithatë, ekziston grupi i veçantë i bimëve angjiosperme që
janë në gjendje të tolerojnë kushte ekstreme të thatësirës. Këto bimë mund të humbasin
deri 90-95% të ujit të tyre dhe pas ujitjes përsëri të rikthehen në aktivitetin normal
fiziologjik. Këto bimë ndryshe quhen si bimë tolerante ndaj thatësirës apo bimë “të
ringjalljes”. Dhe, pikërisht hulumtimi ynë ka të bëjë me specie që i përkasin kësaj
kategorie e të cilat rriten në vendet tona. Prandaj, speciet Ramonda serbica dhe Ramonda
nathaliae shumë autorë i quajnë edhe specie “model fiziologjik”. Bimë tolerante ndaj
thatësirës apo thënë ndryshe poikilohidrike, në bazë të këtij tipari tregojnë se janë shumë
të lashta dhe me evolucion e kanë trashëguar këtë tipar.
Rritja e popullsisë, zhvillimi i industrisë, urbanizmit dhe turizmit gjithmonë e më shumë
është kërcënueshmëri për ruajtjen e ekosistemeve natyrore dhe të biodiversitetit.
Shfrytëzimi i pa kontrolluar i resurseve natyrore nga ana e njerëzve dhe ndryshimet
klimatike, që po shfaqen janë gjithashtu mjaft kërcënuese për zhdukjen e specieve bimore
natyrore, e në këtë rast edhe të atyre të rralla dhe endemike. Në Shqipëri dhe në Kosovë,
vitet e fundit, një kërcënim mjaft i lartë kanoset edhe nga mbledhja e pashfrenuar e
bimëve nga faktori antropogjen për qëllime ekonomike. Jo më pak i rrezikshëm është
edhe shkatërrimi i pyjeve nga prerjet, por edhe nga zjarret. Të gjithë këta faktorë të
kërcënueshëmërisë nxitën shumë autorë nëpër botë të përshkruajnë gjendjen e disa
specieve bimore në habitatet e tyre natyrale.
Rreth 1800 specie bimore janë të përfshira në Listën e Kuqe të Florës së Evropës në
shkallë të ndryshme të kërcënushmerisë. Prandaj, thuajse për shumicën e specieve
rekomandimet e tyre janë për ruajtjen e gjermoplazmës së këtyre specieve me konservim
ex situ dhe kultivimin e tyre në kopshte botanike.
Metodat in situ dhe ex situ të ruajtjes së gjermoplazmës së bimëve po përdoren gjerësisht
në ditët e sotme për të ruajtur popullatat e ndryshme bimore në rrezik zhdukjeje.
Shumimi i bimëve me anë të kulturës in vitro nga një pjesë e vogël e eksplantit është
shumë i rëndësishëm për prodhimin e një numri të madh të bimëve për konservimin in
vitro të gjermoplazmës së tyre. Me anë të konservimit in vitro gjermoplazma e bimëve
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mund të ruhet për një kohë të gjatë, pa patur nevojë për karantinë gjatë shkëmbimeve, gjë
që e ka bërë këtë metodë shumë të aplikueshme për speciet e rrezikuara. Materiali bimor
në kulturat indore me këtë metodë rritet me intensitet minimal në një nivel optimal të
mbijetesës. Këto metoda janë aplikuar gjerësisht për konservimin e një numri të madh
speciesh në mënyrë që të kufizohet numri i subkulturave dhe të ruhet qëndrueshmëria
gjenetike e specieve në kushte sterile.
Zhvillimi i këtyre metodave, por edhe marrja e masave të tjera janë imediate për ruajtjen
e specieve në studim, por pse jo edhe për speciet tjera që janë të rralla dhe rrezikuara.

QËLLIMI I STUDIMIT











Eksplorimi i habitateve të Ramonda serbica dhe Ramonda nathaliae në Kosovë dhe
Maqedoni;
Paraqitja e gjendjes reale të popullatave të R. serbica në Kosovë dhe përshkrimi i
kërcënueshmërisë eventuale për këtë specie;
Krahasimi i disa parametrave biomorfologjik dhe fiziologjik tek të dy speciet
ndërmjet lokaliteteve të ndryshme të përhapjes së tyre në Kosovë, Maqedoni dhe
krahasuar me ato të lokaliteteve në Shqipëri;
Studimi i tolerancës ndaj thatësirës për të dy speciet dhe monitorimi i aktivitetit të
tyre fiziologjik gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit të induktuar;
Gjetja e metodave optimale dhe i popullatave me suksesin më të lartë për
mikroshumimin e specieve në studim. Sigurimi i prodhimit të individëve “identikë”
nga ana gjenetike me paraardhësit e tyre nga secila popullatë me anë të shumimit
vegjetativ klonal (kultura in vitro);
Sigurimi i një numri të madh të bimëzave të prodhuara in vitro nga popullatat e
ndryshme të specieve në studim për krijimin e një diversiteti në bankat konservimit in
vitro;
Ruajtja ex situ e gjermoplazmës së gjinisë Ramonda në Kosovë, Maqedoni dhe
Shqipëri me metodat e konservimit in vitro. Aplikimi i metodave të ndryshme të
rritjes minimale për konservimin in vitro (temperatura 4ºC dhe i modifikimit të
mjedisit ushqyes);
Aklimatizimi i bimëzave të fituara pas shumimit in vitro.
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1. KARAKTERISTIKAT BIOMORFOLOGJIKE DHE
FIZIOLOGJIKE TË SPECIEVE TË GJINISË
RAMONDA
1.1. Përhapja dhe karakteristikat biomorfologjike e specieve të
familjes Gesneriaceae
Familja Geseneriace i përket bimëve Angjiosperme (farëveshurave). Në këtë familje
bëjnë pjesë mbi 150 gjini dhe më shumë se 3200 specie me përhapje kryesisht në vendet
tropike dhe subtropike (Kubitzki & Kadereit, 2004). Shumica e specieve janë bimë
barishtore shumëvjeçare, por familja përfshin gjithashtu shkurre drunore dhe epifite
njëvjeçare.
Në Evropë, kjo familje është e përfaqësuar vetëm me tri gjini: Ramonda L.C.M. Richard,
Haberlea Friv. dhe Jankaea Boiss., dhe pesë specie: Ramonda serbica Panç., Ramonda
nathaliae Panç. & Petrov., Ramonda myconi (L) Reichenb, Haberlea rhodopensis Friv.
dhe Jankaea heldreichii Boiss. (Tutin et al., 1972; Qosja et al., 1996; Karl Meyer, 1970).
Në Evropë këto specie janë të përhapura në Gadishullin Ballkanik dhe atë Iberik. Vetëm
Ramonda myconi është specie që i përket gadishullit Iberik (Francë dhe Spanjë), ndërsa
speciet tjera Gadishullit Ballkanik. Gjinia Ramonda përfshin tri specie palaeoendemike
dhe relikte nga Periudha Terciare, të mbijetuara si bimë të rralla ―të ringjalljes‖, të
ardhura nga habitatet e hemisferës veriore në Gadishullin Ballkanik (Ramonda serbica
dhe Ramonda nathaliae) dhe atë Iberik (Ramonda myconi).
Ramonda serbica Panç. (Fig. 1.1. A) dhe Ramonda nathaliae Panç. & Petrov. (Fig. 1.1
B). Ramonda serbica është bimë barishtore shumëvjeçare me rozetë bazale gjethesh me
bishta shumë të shkurtër, 15-20 cm e lartë, me diametër që shkon deri 20 cm. Gjethet janë
të zgjatura me dhëmbëza anësore të thella në dallim nga gjethet e R. nathaliae me
dhëmbëza më pak të thella dhe me majë. Ana e sipërme e gjetheve ka qime të shkurtra, të
bardha, ndërsa në pjesën e poshtme dhe në bishtin e gjetheve, qimet janë të gjata dhe të
murrme. Në dukje është më qimeashpër, se kushërira e saj ballkanike R. nathaliae. Shtija
e gjatë 6-8 cm përmban 1-3 lule në ngjyrë lejla deri në manushaqe, zakonisht pesë
petëlshe (Qosja et al., 1996).
Nga studimet e hollësishme mbi morfologjinë e ramondave ballkanike (Quezel, 1968)
rezulton se R. nathaliae ka lule katër petëlshe, kurse R. serbica ka predominim të luleve
pesë petëlshe deri në 60%, 30 % katër petëlshe dhe 10% gjashtë petëlshe. Mesi i lules
është i verdhë me pjalmore blu të thella me fije të shkurtra (Fig. 1.1. A), për dallim nga R.
nathaliae me pjalmore të verdha (Fig. 1.1. A). Petalet bashkohen dukshem në bazë duke i
dhënë kurorës formën e kupës. Fruti është kapsulë septicide, më i gjatë se kupa.
Ramonda myconi (L) Reichenb (Fig. 1.1.C) - në disa raste mund të haset edhe me emrin
Ramonda pyrenaica apo edhe me sinonime tjera. Sikurse edhe speciet tjera të
Gesneridave Evropiane, është bimë barishtore shumëvjeçare. Gjethet e saj rriten në trajtë
rozete, ku për çdo vit krijojnë 2-3 gjethe të reja. Gjethet i ka 2-6x1-5 cm me formë
romboide-të rrumbullakta deri formë vezake. Numri i shtijave të lules varion nga 1-8 (515 cm të larta) me nga 1-7 lule (2-3 cm diametër) për shtijë. Zakonisht lulet janë pesë
1
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petëlshe me ngjyrë manushaqe, ndërsa mesi i lules i verdhë. Lulet janë hermafrodite, por
jo të afta për vetëpjalmim. Periudha e lulëzimit mund të zgjasë për 2-3 muaj, nga maji
deri në korrik. Frutat e kësaj specie janë kapsollë që përmbajnë fara shumë të vogla, të
cilat maturohen nga fundi i verës (Pico & Riba, 2002). Zona kryesore e përhapjes së kësaj
specie është në lindje të Pitineve, por mund të gjendet edhe në pjesën qendrore të
Katalonisë (Veri-Lindje të Spanjës). Rritet në shkëmbinj gëlqerorë, nën hije në zonat
malore dhe në popullata mjaftë të fragmentuara (Riba et al., 2002).

A

C

B

D

E

Figura 1.1. Bimët me lule të specieve: A) Ramonda serbica,
B) Ramonda nathaliae,
C) Ramonda myconi,
D) Haberlea rhodopensis, dhe
E) Jankaea heldreichii.
Haberlea rhodopensis Friv. (Fig. 1.1 D) - është specie endemike dhe relikte e Bullgarisë
dhe e Greqisë. Kjo bimë më së shumti është e përhapur në Bullgari dhe në Malet Rodope
dhe Ballkan, ndërsa më pak në Greqi, në verilindje të vendit (Menikion, Pangeon,
Falakron, Rodopi, Papikion dhe në grykën e lumit Nestos) (Bazos & Petrova, 2010).
Rritet kryesisht në shkëmbinj gëlqerorë dhe ndonjëherë edhe në ata serpentinë
(vullkanikë), në hije të zonave malore dhe me lagështi të bollshme. Kjo specie në
Bullgari ka popullata mjaft të qëndrueshme dhe disa prej tyre janë shumë të mëdha dhe
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zënë sipërfaqe deri 20 km2. Një gjendje mjaft e mirë përshkruhet edhe për popullatat e
Greqisë edhe pse në numër më të vogël.
Sipas të dhënave nga Lista e Kuqe e Florës së Evropës disa lokalitete të kësaj specie
mund të rrezikohen (në shkallë të vogël) nga ndërtimi i rrugëve, urbanizimi dhe shtimi i
turizmit në zonat ku rritet kjo bimë. Mbledhja e kësaj specie përshkruhet se mund të bëjë
një kërcënim, por ende është në shkallë të ulët (Bazos & Petrova, 2010).
Specia Haberlea rhodopensis është e mbrojtur në Bullgari dhe e përfshirë në Listën e
Kuqe të Bullgarisë në kategorinë ―Rrezik i ulët (LR)‖ (Petrova & Vladimirov, 2009). Në
Greqi kjo specie është e përfshirë në Librin e Kuq të Greqisë në kategorinë ―E
përkeqësuar (VU)‖ dhe gjithashtu është e mbrojtur me ligj (Phitos et al., 2009). Haberlea
rhodopensis është e përfshirë edhe në Listën e Kuqe të Florës së Evropës në kategorinë
―Rrezik i ulët (LR)‖ (Bazos & Petrova, 2010).
Jankaea heldreichii Boiss. (Fig. 1.1. E) - është specie stenoendemike e Maleve Olympos
të Greqisë dhe përfaqësuesja e vetme e gjinisë Jankaea. Kjo bimë rritet në vende të
lagështa dhe të hijëzuara, në të çara të shkëmbinjve gëlqerorë në ekspozicion verior, e
kryesisht pranë rrjedhjeve të ujit. Mund të gjendet nga 400-2400 m lartësi mbidetare, por
kryesisht më e përhapur është në mes 700-1400 m lartësi mbidetare (Vokou et al., 1990).
Nuk ka shumë të dhëna për madhësinë e popullatave, por deri më tani janë të përshkruara
pesë lokalitete dhe dy deri në tre subpopullatave. Është raportuar se kjo bimë është e
sigurtë në habitatin e saj edhe pse rritet në një pjesë mjaft të frekuentuar nga turistët
(Strid & Papanikolaou, 1985). Vokou et al., (1990) po ashtu thekson se tek kjo bimë nuk
është i pranishëm rreziku për zhdukje, sepse madhësia e popullatave të saj duket të jetë e
mjaftueshme për mbijetesën e saj. Jankaea heldreichii është e përfshirë në Listën e Kuqe
të Florës së Evropës dhe të Greqisë, gjithashtu është e mbrojtur me ligj (Delipetrou, 2011;
Phitos et al., 1995).

1.1.1. Gjinia Ramonda – përhapja në Gadishullin Ballkanik dhe
karakteristikat tjera të specieve
Shpërndarja aktuale e Ramondave (R. serbica dhe R. nathaliae) është e kufizuar në
shpatet e shkëmbinjve në gryka e kanione me ekspozicion verior, kryesisht në ultësira,
ndonjëherë duke arritur në lartësira Alpine, nga 100-2400 m lartësi mbidetare (Kosanin,
1921; Meyer, 1970; Bolos et al. 1993; Good, 1964). Këto specie preferojnë të rriten në
shkëmbinj gëlqerorë, ndërsa në disa raste R. nathaliae dhe R. serbica edhe në shkëmbinj
serpentinë (vullkanikë) (Kosanin, 1921; Stevanovic & Stevanovic, 1985; Stevanovic &
Matevski, 2011).
Të dhënat e literaturës (Kosanin, 1921; Ferns, 1979; Stevanovic et al., 1991; Quezel,
1968; Petkovic & Tatic, 1990; Rakic et al., 2009), në zona të ndryshme të rritjes së bimës
së ramondës tregojnë se kjo bimë kërkon kushte specifike të rritjes, si shkëmbinj
gëlqerorë me sasi toke minimale tek e cila janë të ndërthurura rrënjët e ramondës. Bimët
rriten në areale të ngushta, vetëm në disa habitate, si në të çara të shkëmbinjve gëlqerorë,
në zona me hije, por në raste më të rralla edhe në zona të hapura. Bimët e ramondës rriten
të vetmuara ose në koloni. Në rastin e fundit, ato rriten më shpesh në shtresa të trasha
myshqesh dhe likenesh, që krijojnë kushte të përshtatshme të ushqimit dhe të furnizimit
me ujë. Në muajin prill-korrik është faza e lulëzimit të bimëve dhe e frutifikimit të
kapsulave septicide. Duke pasur farë të imët dhe oligotrofe, mendojmë se kolonitë
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formohen nga mbirja e farave në shtresë myshku dhe likenesh, ku gjejnë kushte optimale
të rritjes dhe të zhvillimit.
Bimët që rriten në afërsi dhe pranë R. sebica janë myshqet, fiernat dhe disa specie të tjera
bimore. Këto bimë së bashku formojnë asociacion bimor Ceteracho-Ramondetum
serbicae Jovanovic-Dunjic. Pranë myshqeve, në afërsi të R. serbica rriten disa fierna
poikilohidrike si Asplenium ceterach, A. ruta-muraria dhe A. trichomanes, të cilat
shfaqin tolerancë ndaj thatësirës në shkallë të ndryshme për secilën prej këtyre specieve.
Midis këtyre specieve, Asplenium ceterach si bimë ―e ringjalljes‖ duket të ketë
performancë shumë të ngjashme me R. serbica. Bimët e tjera të këtij komuniteti janë
homoihidrike kserofite, si: Sesleria fillifolia, Dianthus petraeus, Micromeria cristata dhe
Alyssum petreum (Rakic et al., 2009).
Të dhënat e tjera mbi shoqërimet e R. serbica dhe R. nathalie në habitate të ndryshme
tregojnë se, varësisht prej specieve që dominojnë në habitatet përkatëse ato mund të
formojnë asociacione të ndryshme. Në habitatet me shumë lagështi dhe në pyjet me
specie higromezofite është i pranishëm asociacioni Valeriano officinale-GalioRamondetum serbicae. Habitatet më shumë të hapura karakterizohen me pranin e lartë të
myshqeve dhe fiernave, të cilat formojnë asociacionin Musco-Polypodio-Ramondetum
serbicae (Petkovic et al., 1988). Në habitatet simpartike (sympartike) ku jetojnë së
bashku R. serbica dhe R. nathaliae formojnë subasociacionin Ceterachi-Ramondetum
serbicae, ramondetosum nathaliae (Stevanovic et al., 1987). Në Malet e Sharrit, R.
serbica krijon asociacionin Musco-Ramondetum serbicae Jank. et Stev. (Jankovic &
Stevanovic, 1980). Një asociacion kozmofit i R. serbica, në të cilin dominon elementi
mediteran dhe submediteran është konstatuar në Malin e Zi, Geranio dalmaticiRamondetum serbicae Stev. et Bul. (Stevanovic & Bulic, 1992). Për këto specie janë
përshkruar edhe shumë asociacione tjera si psh: Cheilantho fragrantis-Ramondaetum
serbicae; Ramonda serbica-Silene scwarzenbergiana; Musco-Ramondaetum nathaliae;
Erysimo-Ramondaetum nathaliae; Cetereto-Ramondaetum nathaliae; Ramonda serbicaCampanula formanekiana (Siljak-Yakovlev et al., 2007).
Në bazë të analizave të substratit ku rritet R. serbica del se substratet e favorshme janë
ato organo-mineral me pH 7.7. Në indet e materialit bimor, fosfori është gjetur në një sasi
mjaft të vogël kështu që raporti ndërmjet azotit dhe fosforit qëndron 17:1, raport ky që
mund të merret edhe si tregues i mungesës së fosforit në substrat. Raportet N/P ndërmjet
14:1 dhe 16:1 janë limitues për fosforin (Rakiç et al., 2009).
Të dhënat e literaturës flasin për numër të ndryshëm të kromozomeve, si 2n=48 (SiljakYakovlev et al., 2007), 2n=96 (Tutin et al., 1972) dhe 2n= 72 (Meyer, 1955). Specia R.
serbica përbëhet nga një përzierje formash poliploide 2n=96, 2n=108 dhe 2n=144
(Siljak-Yakovlev et al., 2007; Daskalova et al., 2012). Bazuar në diferencat taksonomike
që shfaqen me poliploidi, specia R. nathaliae është më e vjetër, ndërsa R. serbica më e re
nga periudha Terciare (Stevanovic et al., 1991).
Dallimet strukturore midis specieve Ballkanike të Gesneriadeve konsiderohen si një seri
‘‘sekondare‘‘ e përshtatjeve eko-anatomike të këtyre specieve për të jetuar në kushte të
ndryshme të habitatit të tyre. Diveregjencat ekologjike midis tyre janë konstatuar
kryesisht në bazë të ndërtimit anatomik dhe morfologjik si dhe të habitatit të tyre, kështu
Haberelea rhodopensis është me veti pak kseromorfe apo më shumë mezomorfe, R.
serbica është mezo-kseromorfe, kurse R. nathaliae dhe Jankaea heldreichii janë dukshëm
më kserofite (Stevanovic & Glisic, 1997).
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Përhapja e specieve të Ramondave Ballkanike është hulumtuar në fillim të shekullit 19
nga botanistët Panciç dhe Petroviç. Për speciet R. serbica dhe R. nathaliae ekzistojnë
shumë të dhëna për përhapjen e tyre në Gadishullin Ballkanik. Pas ekspeditave shkencore
të realizuara në vende të ndryshme të Gadishullit Ballkanik, shkencëtarët në atë kohë
krijuan hartat (Fig. 1.2.) e shtrirjes së specieve të kësaj gjinie në Gadishullin Ballkanik
(Kosanin, 1921; Turrill, 1929; Quezel, 1968; Meyer, 1970). Pothuajse të gjithë këta
autorë kanë krijuar të dhëna përafërsisht të ngjashme mbi përhapjen e këtyre dy specieve,
por vetëm Quezel (1968), përshkruan një lokalitet të R. nathaliae edhe në Shqipëri,
përreth rrjedhës së lumit Drini. Autorë të tjerë të cilët kanë hulumtuar florën shqiptare
asnjëherë nuk e kanë gjetur R. nathaliae në Shqipëri dhe ata raportuan vetëm për R.
serbica në disa lokalitete në Shqipëri (Markgraf, 1932; Meyer, 1970; Qosja et al., 1996).
Sipas hartës që është publikuar në vitet e fundit nga Atllasi i Florës së Evropës për
përhapjen e gjinisë Ramonda në Evropë (Fig. 1.3.), R. nathaliae nuk është konstatuar në
Shqipëri (Kurtto et al., 2004).

Figura 1.2. Hartat e përhapjes së ramondave Ballkanike sipas: A - Kosanin (1921); B Turrill (1929); C – Quezel (1968) dhe D – Meyer (1970).
Ramonda serbica është e përhapur në pjesën qendrore të Gadishullit Ballkanik, shtrihet
prej: pjesës Veri-Perëndimore të Bullgarisë, Jug-Lindje dhe Jug-Perëndim të Serbisë,
Veri-Lindje dhe Jug-Lindje të Malit të Zi, Jug-Perëndim dhe Jug-Lindje të Kosovës e deri
në Shqipëri (prej Alpeve Shqiptare deri në Epir), në Perëndim të Maqedonisë dhe VeriPerëndim të Greqisë (Epir) (Fig. 1.3). Ndërsa R. nathaliae është e limituar me shtrirje
vetëm në Veri dhe në pjesën qendrore të Maqedonisë dhe në Veri të Greqisë dhe me një
pjesë të vogël në Jug-Lindje të Serbisë (Kosanin, 1921; Meyer, 1970; Stevanovic et al.,
1986a,b, 1991).
Numri më i madh i habitateve të R. serbica në Shqipëri, Greqi, Maqedoni dhe Kosovë
haset në shpatet shkëmbore përgjatë rrjedhës së lumenjve që derdhen në Detin Adriatik
dhe më pak në rrjedhat e lumenjve të Detit Egje (habitatet e Maqedonisë Perëndimore
dhe Greqisë Veriore) dhe Detit të Zi (habitatet e pjesës lindore të Serbisë dhe të
Sanxhakut). Në dallim nga R. serbica, te R. nathaliae shumica e habitateve të saj gjinden
përreth rrjedhave të lumenjve, që derdhen në Detin Egje dhe më pak në ato të Detit të Zi
(Stevanovic et al., 1991).
5

Bekim Gashi

Disertacioni i doktoratës

Figura 1.3. Përhapja e gjinisë Ramonda e paraqitur me rrjetat UTM 50 x 50 km (A).
*Shkurtesat për vendet Evropiane janë dhënë sipas Atllasit të Florës së Evropës 13
(Kurtto et al., 2004). Përhapja e përgjithshme e R. serbica (pikat e kuqe) dhe R. nathaliae
(pikat e gjelbërta) në Ballkan është paraqitur me rrjetat UTM 10 x10 km (B).
*Duke përfshirë edhe Republikën e Kosovës, sepse në atë kohë nuk ka qenë i ndarë si shtet në hartat ndërkombëtare.
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Në Kosovë, R. serbica është e përhapur në Koprivnik sipër Pejës, Gryka e Rugovës,
Gryka e Sushicës, Zhleb, Burimi i Drinit të Bardhë sipër fshatit Radac, Kanjoni i Ibrit,
Koritnik, Gryka e Lumbardhit në Prizren, Gryka e degëve veriore të Maleve të Sharrit
(Matos, Rusenica), në Oshllak dhe në Malin e Pashtrikut (Pancic, 1874).
R. nathaliae në Maqedoni është e përhapur në shkëmbinj përgjatë lumit Vardar (Treska,
Babuna, Topolka, Cerna Reka etj.) dhe përreth maleve Jakupica, Kozjak, Nidze, Kozuf,
etj. (Petrovic, 1882).

1.1.2. Fiziologjia e specieve të gjinisë Ramonda
Në kushte të ashpra të mjedisit, të cilat tejzgjaten, bimët homoiohidrike ose jo tolerante
ndaj thatësisë futen në procese të parikthyeshme të dëmtimeve strukturore dhe
funksionale. Më pak se 0.2% e bimëve të Angjiospermave (bimët me lule) i përkasin një
grupi të njohur si ―bimë të ringjalljes‖ (Porembski & Barthlott, 2001), të cilat janë në
gjendje të mbijetojnë duke ruajtur funksionet metabolike në një gjendje pothuajse
plotësisht të dehidruar (të thara), dhe pas rehidrimit të rimarrin të gjitha funksionet e tyre
(Gaff, 1989).
Ashtu si speciet e tjera evropiane të familjes Gesneriaceae, edhe R. serbica dhe R.
nathaliae njihen si ―bimë të ringjalljes‖ dhe poikilohidrike të larta, përderisa gjethet e
tyre përballojnë tharjen pothuajse të plotë dhe arrijnë të ripërtërihen me marrjen e sasive
të vogla të lagështisë (Stevanovic et al., 1998; Markovska et al., 1995). Ato mund të
mbijetojë në periudha të gjata të thatësirave, megjithatë pas krijimit të kushteve të
favorshme të lagështisë ato shpejt kalojnë nga gjendja anabiotike në aktivitet të plotë
biologjik për më pak se 8-10 orë (Augusti et al., 2001; Quartacci et al., 2002, Sgherri et
al., 2004, Veljovic-Jovanoviq et al., 2006).
Gjethet e ramondave paraqesin veti kseromorfe duke u nisur nga ndërtimi anatomik i tyre
(Kosanin, 1938), si: degëzimi i shumtë i dejeve, lente të vogla në indin gjethor, numër të
lartë gojëzash në 1mm2, numër i madh gojëzash në sipërfaqen e sipërme të gjethes, pak
hapësira ndërqelizore, trashësi më të madhe gjethesh dhe ind palisadik më të zhvilluar.
Bimët evropiane të familjes Gesneriaceae janë model i shkëlqyer për studimin e
mekanizmave mbrojtëse të bimëve ndaj stresit të thatësirës. Sipas Oliver (1996), R.
serbica i përket grupit të bimëve të ringjalljes, cilat janë në gjendje të përballojnë tharjen
duke përdorur dy mekanizma, ata morfologjik dhe fiziologjik për të ngadalësuar dhe për
të kontrolluar për një kohë shkallën e humbjes së ujit.
Është studiuar përgjigja e fotosintezës dhe e frymëmarrjes së këtyre bimëve gjatë
dehidrimit dhe rihidrimit (Schwab et al., 1989) duke i krahasuar me bimë mezofite si
spinaqi, të ndjeshme ndaj thatësirës. Kështu, intensiteti i humbjes së ujit gjatë venitjes së
gjetheve në të dy rastet është i njëjtë. Kur gjethet e kserofiteve mesdhetare humbasin më
ngadalë sasinë e ujit, nën sasinë minimale të ujit rreth 20%, gjethet e spinaqit nuk
rikuperojnë turgorin gjatë rihidrimit, ndërsa gjethet e poikilohidrikeve e arrijnë këtë
proces. Frymëmarrja është më pak e ndjeshme ndaj humbjes së ujit gjatë venitjes në
bimët mesdhetare, ndjeshmëria e fotosintezës ndaj dehidrimit është e ngjashme në të dy
rastet, por nën humbjen 50% të sasisë së ujit në gjethe, fotosinteza kufizohet nga mbyllja
e gojëzave dhe jo nga frenimi i reaksioneve të aparatit fotosintetik; pas humbjes 80% të
ujit në gjethe, reaksionet e dritës të membranave fotosintetike frenohen edhe gjatë
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rihidrimit të gjetheve të spinaqit, kur ato rikuperohen në bimët poikilohidrike, në gjethet e
thata të bimëve të ringjalljes, rihidrimi i ngadaltë riaktivizon reaksionet e mitokondrive
më shpejt se ato të fotosintezës.
Krahas ndryshimeve të tjera në ultrastrukturën dhe fiziologjinë e gjetheve gjatë stresit
ujor te R. serbica, edhe aktiviteti i saj fotosintetik pëson ndryshime. Sipas Degl‘Innocenti
et al. (2008) me zvogëlimin e sasisë relative të ujit (RWC) në gjethe paralelisht
zvogëlohet edhe asimilimi i CO2, kështu kur sasia relative e ujit (RWC) bie në 7% në
këtë rast edhe asimilimi i CO2 është i barabartë me zero. Kjo ndodh për shkak se gjatë
dehidrimit, kur sasia relative e ujit zvogëlohet nën 50% arrin dhe mbyllja e gojëzave dhe
ato pastaj nuk mund të hapen. Gjatë kësaj kohe rritet përqendrimi interqelizor i CO2 dhe
shtohet aktiviteti i enzimës PEP karboksilaza. Gjatë dehidrimit, aktiviteti i PEP
karboksilazës rritet vazhdimisht me zvogëlimin e sasisë relative të ujit nga 80% deri 7%,
ndërsa zvogëlohet aktiviteti i enzimës së rëndësishme të fotosintezës Rubisco deri në
zero. Një moment shumë i rëndësishëm është gjatë dehidrimit, kur PEP karboksilaza
shënon një rritje maksimale gjatë fazës së parë të rehidrimit (RWC=36%) dhe pastaj
gradualisht zvogëlohet. Koeficienti i shuarjes jo-fotokimike (qNP) në fazat e para të
dehidrimit fillon të rritet, por pastaj gradualisht bie deri në vlera afër zeros, më pas ky
koeficient rritet përsëri gjatë rehidrimit. Kjo rritje e fortë në fazat e para të rehidrimit ka
një rol shumë të rëndësishëm në mekanizmin foto-mbrojtës në shpërndarjen e energjisë së
eksitimit të elektroneve. Në këtë nivel, asimilimi i CO2 në përgjithësi mund të limitohet
nga gojëzat e mbyllura, i cili përcakton përqendrimin e tepërt të protoneve në lumen,
duke sinjalizuar se niveli i absorbimit të dritës tejkalon kapacitetet e transportit të
elektroneve deri tek NADP+. Ky pH i ulët aktivizon konvertimin e pigmentit
violoaksantinë në zeaksantinë dhe shuarjen jo-fotokimike.
Analizat e floureshencës së klorofilit në gjethet e R. serbica gjatë dehidrimit tregojnë një
rënie të aktivitetit fotokimik. Raporti i Fv/Fm në fazat fillestare të dehidrimit nuk
ndryshon shumë, por më vonë pas zvogëlimit të sasisë relative të ujit nën 50%, ky raport
pëson një rënie të shpejtë, ndërsa raporti Fv‘/Fm‘ rritet. Në këtë rast edhe efikasiteti i
fotosistemit PSII elektron transportues pëson një rënie deri në vlerat minimale dhe pas
fillimit të rehidrimit të gjetheve (kur RWC është mbi 50-60%) rikthehet përsëri në
aktivitet normal. Megjithatë, ndryshimet e floureshencës së klorofilit i atribuohen rënies
së fortë të vlerave të Fm e shoqëruar me një rënie të moderuar të vlerave të Fo (Augusti et
al., 2001).
Bazuar në reagimet e ndryshme të aparatit fotosintetik gjatë dehidrimit të gjetheve, mund
të dallohen dy grupe të bimëve tolerante ndaj tharjes: ato homoklorofilike
(homoichlorophyllous) dhe pikiloklorofilike (pikilochlorophyllous) (Bewley, 1979; Gaff,
1989; Navari-Izzo & Rascio, 1999). Te bimët homoklorofilike, gjatë dehidrimit, sasitë e
klorofilit janë të krahasueshme me ato të indeve të freskëta (Navari-Izzo et al., 1995),
ribulozë-1,5-bifosfat karboksilaza-oksigjenaza (Rubisco) mund të gjendet aktive në
stadin e tharjes (dehidrimit) (Eickmeier, 1983), dhe fiksimi i CO2 mund të ndodhë edhe
në një potencial osmotik jashtëzakonisht të ulët (Dilks dhe Proctor, 1979). R. serbica
karakterizohet nga veti të larta poikilohidrike dhe si pasojë paraqitet si specie me
asimilim fotosintetik tipik të bimëve C3, në bimët e ngopura me ujë, ndërsa në bimët e
vyshkura shfaqet një tip ndërmjetës i metabolizmit, midis atij CAM dhe C3 (Markovska
et al., 1989). Meqenëse kjo specie ka kapacitet të ulët për ruajtjen e ujit në indet e saj,
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përfshirja e hershme e riciklimit në vlera të larta të CO2 që ndjek thatësirën mund të jetë
mekanizëm i rëndësishëm për ruajtjen potenciale të ujit (Markovska et al., 1997).
Një avantazh që bimët homoklorofilike zotërojnë është aftësia që pas rehidrimit të
rifillojnë menjëherë procesin e fotosintezës (Drazic et al., 1999). Te speicet
poikiloklorofilike, gjatë dehidratimit të kloroplasteve këto bimë humbasin menjëherë
klorofilin, sasinë më të madhe të karotenoideve dhe tërë sistemin e tilakoideve. Në këtë
mënyrë, aparati fotosintetik duhet të rigjenerohet tërësisht pas rehidrimit (Tuba et al.,
1993, 1994). Megjithëse, humbja e pigmenteve dhe shkatërrimi i pigmenteve të tjera të
tilakoidit janë shumë të organizuar në përgjigjeje ndaj tharjes, kjo realizohet nëpërmjet
një rrugë mirë të përcaktuar metabolike (Tuba et al., 1998).
Në eksperimente të tjera (Stevanovic et al., 1998) është krahasuar fluksi i elektrolitëve në
bimën homohidrike, Saintpaulia ionantha Wendl. (vjollca afrikane) me atë të bimëve
poikilohidrike Ramonda serbica dhe Ramonda nathaliae të të njëjtës familje me qëllim të
vëzhgohet toleranca membranore ndaj stresit ujor dhe aftësia e qelizave të stresuara për të
riparuar membranat. Ndryshimet në përshkueshmërinë e membranës qelizore që çojnë në
shtimin e përçueshmërisë së joneve janë indikacioni i parë për çrregullimet në strukturën
protoplazmatike nën stresin ujor. Shkalla e lartë e largimit të lëndëve për qelizat e bimës
së vjollcës afrikane, jotolerante ndaj thatësirës, flet për humbjen e integritetit të strukturës
membranore nën stres, përkundrazi, të dy ramondat endemike ballkanike tregojnë
rezistencë të lartë, pasi kanë indeks shumë të ulët dëmtimi, stabilizim të largimit të
lëndëve dhe si pasojë, procese qelizore të rikuperimit.
Bima e R. serbica gjatë periudhës së dehidrimit ka aftësi për të ruajtur integritetin qelizor,
përbërjen lipidike të membranës citoplazmatike (Quartacci et al., 2002), gjë që i
mundëson që pas rehidrimit të rivendoset aktiviteti i plotë fotosintetik (Augusti et al.,
2001). Te gjethet e kësaj specie, reduktimi i lipideve membranore mund të arrijë deri në
75% gjatë dehidrimit dhe rikthehet përsëri pas rehidrimit. Gjithashtu edhe raporti
lipide/proteina zvogëlohet gjatë dehidrimit, por rivendoset pas kësaj faze. Ekstraktimi i
lipideve nga membranat e bimëve intakte tregon një nivel shumë të lartë të steroleve të
lira dhe nivel shumë të ulët të fosfolipideve. Një rast i ngjashëm haset edhe gjatë
dehidrimit, kur sasia e steroleve të lira membranore ruhet, ndërsa reduktohet sasia e
fosfolipideve (Quartacci et al., 2002).
Një tipar i zakonshëm i bimëve të ekspozuara ndaj thatësirës është rritja e ndjeshme e
çlirimit të radikaleve të lira të oksigjenit (ROS), të cilat e pengojnë metabolizmin normal
(Navari-Izzo & Rascio, 1999) dhe u shkaktojnë qelizave dhe indeve dëme të rënda gjatë
dehidrimit, që pastaj ato nuk mund të kthehen në jetë përsëri. Një pjesë thelbësore e
përshtatjes së bimëve tolerante ndaj thatësirës është rregullimi i reduktimit të aktivitetit
metabolik, zvogëlimi i formimit të radikaleve të lira të oksigjenit (ROS) dhe rritja e
aktivitetit antioksidativ (Navari-Izzo et al., 1997; Sgherri et al., 1994a, 1994b, 2004).
Disa rezultate të kohëve të fundit tregojnë se bima e R. serbica ka aftësi për të aktivizuar
mekanizmat mbrojtëse, që ndikojnë në rritjen e nivelit të zeaksantinës dhe të sasisë së
acidit askorbik dhe glutamik, të cilët janë vendimtarë për mbrojtjen gjatë periudhës së
dehidrimit dhe rehidrimit (Augusti et al., 2001). Acidi askorbik dhe acidi glutamik
konsiderohen antioksidantë kryesorë në bimë për shkak se ndikojnë drejtpërdrejtë në
largimin e radikaleve të oksigjenit me përfshirjen e tyre në ciklin e acidit askorbik dhe
glutamik. Megjithatë, roli i antioksidantëve fenolikë nuk mund të neglizhohet (Sgherri et
al., 2004). Gjatë fazës së dehidrimit, në gjethet e R. serbica sasia e acideve fenolike

9

Bekim Gashi

Disertacioni i doktoratës

pëson një rënie, por ajo rikthehet menjëherë pas orës së pestë të rehidrimit në sasi shumë
të lartë. Te R. serbica, përmbajtja e acideve fenolike është jashtëzakonisht e madhe në
krahasim me bimë të tjera (Booker & Miller, 1998; Sgherri et al., 2004). Toleranca ndaj
tharjes te gjethet e R. serbica shoqërohet me rritjen e aktivitetit të enzimave peroksidazë
dhe superoksid dismutazë. Këto enzima mund të konsiderohen si pjesë e mbrojtjes
antioksidative gjatë kushteve të tilla (Veljovic-Jovanovic et al., 2006; Sgherri et al.,
2004). Krahasimi i izoperoksidazave dhe peptideve me gjethet në dehidrim dhe në plakje
me gjethet maturë (turgeshente), mbështet opinionin se plakja dhe dehidrimi në gjethe
zhvillojnë mekanizma të ndryshëm në mbrojtjen e proteinave, kur metabolizmi është në
rënie. Mendohet që format e ndryshme të peroksidazës gjatë dehidrimit mund të kenë
efekte të ndryshme fiziologjike, anionet në linjifikimin e murit qelizor induktojnë plakjen
dhe kationet në ruajtjen e përbërësve qelizor në tharje, oksidimin e fenolëve, që janë në
vlera të larta në gjethet e Ramondave (Veljovic-Jovanovic et al., 2006).
Hulumtime të ngjashme gjatë periudhës së dehidrim-rehidrimit laboratorik janë bërë edhe
te R. nathaliae. Kështu, Jovanovic et al. (2011) në hulumtimet e bëra në gjethet e kësaj
bime konstatoi se fazë kritike ishte dita e 7-10 të e dehidrimit dhe 12 orëshi i parë i
rehidrimit. Pikërisht gjatë këtyre fazave edhe sasia e grumbulluar e peroksidit të
hidrogjenit (H2O2) është shumë e lartë, por edhe aktiviteti i enzimave tjera antioksidative.
Sasia relative e ujit (RWC) varion nga 94% te bimët hidratuara deri në 3.6% te bimët e
dehidratuara plotësisht. Gjatë kësaj periudhe edhe gjethet ndryshojnë formën dhe ngjyrën
e tyre.
Në gjendjen anabiotike, qelizat e mezofilit të bimëve të R. serbica dhe të Haberlea
rhodopensis janë të mbushura me vakuola, kloroplastet janë të rrumbullakëta dhe pa
mbështjelljen e jashtme. Gjatë periudhës 8-ditore të rehidrimit, deficiti i ngopjes me ujë
të qelizës ulet vazhdimisht, forma eliptike e kloroplasteve rivendoset, rikuperohet
membrana e jashtme, granat rriten dhe vendosen në rregull, stroma dendësohet dhe
kokrrizat e niseshtesë rishfaqen. Këto procese janë më të shpejta tek R. serbica dhe
Haberlea rhodopensis (Markovska et al., 1995). Sasia e klorofilit a, klorofilit b dhe
karotenoideve gjatë periudhës së dehidrimit te R. nathalie zvogëlohet deri në 36%
krahasuar me bimët në gjendje normale (të hidratuara), ndërsa ajo gradualisht rritet deri
në gjendjen normale pas rehidrimit të tyre (Jovanovic et al., 2011).
Toleranca ndaj thatësirës te speciet e gjinisë Ramonda dhe Haberlea shoqërohet me
ndryshime të sasisë së karbohidrateve, me shtim 2-10% të saharozës në gjethe, niseshteja
zhduket brenda 8 ditësh të tharjes, kurse rafinoza grumbullohet në sasi 1-2.5%, gjë që
konsiderohet si parapërshtatje, meqenëse ky sheqer parandalon kristalizimin e saharozës
gjatë tharjes (Muller et al., 1997). Toleranca shoqërohet edhe me ndryshime të lipideve
(Stefanoviç et al., 1992). Përbërja e lipideve dhe e steroleve ndryshon në mënyrë drastike
në 50% deficit ujor, kurse në 87% deficit, kjo përbërje është e ngjashme me atë të bimëve
të freskëta, gjë që tregon se ka përshtatje të këtyre bimëve në stadet e anabiozës.
Rezultate të ngjashme ka raportuar edhe Zivkovic et al. (2005). Rregullimi osmotik te
bimët e R. serbica gjatë periudhës së dehidrimit rezulton kryesisht me grumbullimin e
joneve inorganike dhe në një masë të vogël edhe nga një shtim i përmbajtjes së saharozës.
Në vazhdën e ciklit të dehidrim-rehidrimit, përqendrimi i joneve të K+ në gjethe tejkalon
të gjitha jonet tjera inorganike (Na+ dhe Cl-). Ky shtim i sasisë së joneve të K+ vazhdon
edhe më tej gjatë orëve të para të rehidrimit (kur RWC në gjethe është mbi 23%) e që në
këtë moment këto jone kanë një rëndësi të jashtëzakonshme në hapjen e gojëzave me anë
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të cilave mundësohet futja e CO2 brenda. Zvogëlimi i sasisë së glukozës dhe fruktozës
gjatë dehidrimit te R. serbica, R. nathaliae dhe R. myconi mund të ketë efekt pozitiv në
tolerancën ndaj tharjes, sepse një përqendrim i lartë i tyre është i dëmshëm për qelizën
kryesisht për shkak se ato ndryshojnë strukturën e proteinave, rrisin frymëmarrjen dhe
transportin e elektroneve në mitokondri (Zivkovic et al., 2005; Muller et al., 1997). Në
anën tjetër, rritja e përqendrimit të saharozës gjatë periudhës së dehidrimit është
karakteristike edhe për speciet e tjera ―të ringjalljes‖ dhe luan një rol themelor në
procesin e osmorregullimit dhe stabilizimit të membranës (Zivkovic et al., 2005;
Williams & Leopold, 1989; Crowe & Crowe, 1986). Në të vërtetë, gjatë deficit ujor në
bimë, saharoza ndërvepron me kokat polare të fosfolipideve membranore duke ruajtur
strukturën natyrale membranore të tyre dhe parandalimin e proceseve tjera shpërbërëse të
membranës gjatë kësaj faze të tranzicionit.
Sipas Stefanovic et al., (1992) te të dy ramondat ballkanike vërehet se në kushte
anabioze, sasia totale e lipideve dhe e glikolipideve që janë të varfra me acid linolenik,
bie shumë, por rikuperohet shumë shpejt në rast të rihidrimit.

1.1.3. Përdorimi i bimëve të “ringjalljes”
Toleranca ndaj thatësirës te bimët e ―ringjalljes‖ është një proces shumë kompleks
multigjenik dhe multifaktorial që involvon disa mekanizma gjenetikë, metabolik dhe
sistemin antioksidativ si dhe proceset stabilizuese makromolekulare dhe strukturale
(Moore et al., 2009). Ndryshimet që shfaqen gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit
te bimët e ‖ringjalljes‖ i bëjnë këto bimë ―sisteme model bimor‖ për hulumtimit e
mekanizmave gjenetik dhe metabolik që janë përgjegjëse për këtë dukuri (Dinakar et al.,
2012). Gjenet me rol potencial që ndikojnë në tolerancën ndaj thatësirës mund të
identifikohen me analizën e proteomeve dhe transkriptomeve (Toldi et al., 2009).
Hulumtimet në nivelin molekular të këtyre bimëve janë të domosdoshme në të ardhmen,
deri më tani janë izoluar disa gjene që kanë lidhshmëri me mekanizmat rezistencës ndaj
thatësirës dhe se ekspresioni i tyre ishte rritur gjatë kësaj periudhe (Ingram & Bartels,
1996; Piatkowski et al., 1990; Frank et al., 1998; Blomstedt et al., 1998).
Toleranca ekstreme ndaj thatësirës dhe izolimi gjeografik bëjnë që këto specie të jenë
kandidate të shkëlqyera për izolimin e gjeneve të përfshira në mekanizmin e rezistencës
thatësirës. Në të ardhmen, cADN-të e përzgjedhur do të përdoren për prodhimin e
kulturave të modifikuara bujqësore për të përmirësuar rezistencën ndaj stresit të këtyre
bimëve (Minkov, 2009). Përpunim i kulturës indore dhe sistemit gjenetik transformimit
me Agrobacterium tumefaciens të këtyre bimëve ka hapur mundësinë për analizën
funksionale të gjeneve të izoluara nga bimët tolerante ndaj thatësirës (Toth et al., 2006,
2009;. Toldi et al., 2009,. 2010).
Duke pasur parasysh mekanizmat e ndryshëm për mbijetesën në kushte mjaftë të ashpra
të specieve të gjinisë ramonda, atëherë këto specie janë mjaftë të përshtatshme të
kultivohen edhe si bimë dekorative nëpër kopshte. Në këtë çështje sipas Vangjeli et al.
(1995), rekomandon që kjo specie të mbrohet përmes kultivimit si bimë zbukuruese. Për
përdorimin e këtyre specieve si bimë zbukuruese është punuar edhe në përfitimin e
bimëve hibride me anë të hibridizimit konvencional ndërgjinor (Bacon, 1981; Halda, 1989;
Byrne, 2007).
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Një vend të rëndësishëm zënë edhe përdorimi i ekstraktit të gjetheve të Haberlea
rhodopensis në kozmetik për trajtimet e lëkurës (Dell‘Acqua & Schweikert, 2012).
Prodhimi i disa metebolitëve sekondarë të kësaj bimë gjithashtu mund të ketë rëndësi të
madhe për industrinë kozmetike dhe farmaceutike. Aktiviteti antimikrobial, antioksidativ
dhe citotoksik i ekstraktit të tyre e bënë me rëndësi për aplikimin e sajë në shkencat
mjekësore (Radev et al., 2009; Berkov et al., 2011).

2. PËRSHKRIMI DHE KATEGORIZIMI I
SPECIEVE TË RREZIKUARA
2.1. Vlerësimi i rrezikut (në pika të shkurtra)
Vlerësimi i rrezikut për zhdukje është një çështje themelore në biologjinë e ruajtjes së
specieve. Struktura e specieve bimore është shumë e ndërlikuar dhe me shumë nivele të
organizimit: individët, subpopullatat, popullatat, metapopullatat, nënspeciet, etj. Kjo
është arsyeja pse ajo është e rëndësishme për ta zhvilluar sistemin e vlerësimit të rrezikut
në shkallë të ndryshme ekologjike.
Ekzistojnë shumë metoda për kategorizimin e llojeve të rrezikuara sipas literaturës
shkencore. Disa prej tyre janë rezultat i punës së gjatë që ka bërë një grup i madh i
ekspertëve, të cilat janë përdorur gjerësisht në vlerësimin e specieve të rrezikuara.
Ndoshta, njëra prej metodave që zbatohet më së shumti për vlerësimin e rrezikut të
specieve është ajo e Bashkësisë Ndërkombëtare për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), Lista e
Kuqe e Specieve të Rrezikuara (IUCN 2001) (Mace 2000; Mace et al., 2008). Ajo
përfshin kategoritë e mëposhtme të specieve (Fig. 2.1.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E zhdukur (EX) - Asnjë individ i mbetur;
E zhdukur si gjendje spontane ose e egër (EW) - E zhdukur në të egër, por e
njohur vetëm për të mbijetuar me kultivim, në popullata të natyralizuara dhe
jashtë vargut të kaluar;
E rrezikuar në mënyrë kritike (CR) - Rreziku i zhdukjes jashtëzakonisht i lartë në
të egër;
E rrezikuar (EN) - Rrezik i zhdukjes në të egër;
E përkeqësuar (VU) - Rreziku i lartë i zhdukjes në të egër;
Pranë kërcënimit (NT) - Ka gjasa të rrezikohet në të ardhmen e afërt;
Rrezik i ulët (LR) - Rrezik i ulët. Nuk kualifikohet në kategoritë e
kërcënueshmërisë;
Të dhëna të pamjaftueshme (DD) - Të dhënat jo të mjaftueshme për të bërë një
vlerësim të kërcënueshmërisë për zhdukje, dhe
Jo e vlerësuar (NE) - Ende nuk është vlerësuar sipas kritereve të
kërcënueshmërisë.

Speciet konsiderohen në rrezik vetëm në qoftë se i plotësojnë kriteret për tu klasifikuar
me ndonjërën prej këtyre kategorive: E rrezikuar në mënyrë kritike (CR), E rrezikuar
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(EN) dhe E përkeqësuar (VU). Sipas sistemit të IUCN-së, një takson mund të klasifikohet
në ndonjërën prej këtyre tre kategorive vetëm në qoftë se i përmbush kriteret e më
poshtme (IUCN 2001):
•
•
•
•
•

Reduktimi i madhësisë së popullatës: ≥ 90% (CR), ≥ 70% (EN) ose ≥ 50% (VU)
mbi 10 vitet e fundit apo në tri gjenerata;
Shtrirje gjeografike më pak se: 100 km2 (CR), 5000 km2 (EN), ose 20.000 km2
(VU);
Rënie e madhësisë së popullatës, të paktën: 25% brenda një gjenerate (CR), 20%
brenda dy gjeneratave (EN), ose 10% brenda tri gjeneratave (VU);
Madhësia e popullatës vlerësohet, kur numri i individëve të maturuar është më
pak se: 50 (CR), 250 (EN) ose 1000 (VU);
Analizat kuantitative tregojnë mundësinë e zhdukjes në të egër, të paktën: 50%
brenda 10 viteve ose tri gjeneratave (CR), 20% brenda 20 viteve ose pesë
gjeneratave (EN) ose 10% brenda 100 viteve (VU).

Këto kritere mund të aplikohet për çdo njësi taksonomike në ose nën nivelin e specieve.

Figura 2.1. Struktura e kategorive sipas Listës së Kuqe të IUCN-së.

2.2. Kategorizimi i species Ramonda serbica sipas IUCN-së
Ramonda serbica është e përfshirë në Listën e Kuqe të Florës së Evropës. Kjo specie
është vlerësuar në kategorinë Rrezik i ulët (LR) për Evropën, por masat mbrojtëse në
nivel kombëtar janë akoma të nevojshme. Habitatet e saj të banimit janë të shpërndara në
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sipërfaqe prej 500-750 km2. Popullatat në numër më të madh janë në Shqipëri, ndërsa më
së paku në Bullgari, ku madhësia e popullatave është në rënie. Në Shqipëri, specia është e
përhapur në të gjithë vendin dhe janë regjistruar 38 pika me nga 10x10 km (Marku,
2007). Në Bullgari, kjo specie është gjetur në një sipërfaqe të vogël (nën 500 km2) në
pjesën veriperëndimore të vendit. Ngjashëm me Bullgarinë edhe në Greqi është raportuar
që kjo specie të ketë sipërfaqe të vogël me disa popullata. Në Serbi, gjithashtu është
regjistruar një numër i popullatave të kësaj specie. Në Mal të Zi dhe Maqedoni janë
raportuar gjashtë pika me nga 10x10 km2.
Numri i individëve të maturuar të R. serbica në Greqi është vlerësuar të jetë nga 800010000 bimë për popullatë, Bullgaria me një numër shumë më të vogël nga disa dhjetëra
deri në disa qindra individë bimorë për lokalitet. Numri i bimëve maturë në Mal të Zi
është nga 500-3000 për lokalitet, edhe pse me popullsi mjaft të vogël, kjo specie është
raportuar të jetë e qëndrueshme. Një rast i përafërt është edhe për Maqedoninë, numri i
bimëve maturë varion nga 1000-5000 për lokalitet. Në Serbi, numri i bimëve maturë
është vlerësuar të jetë nga 100-20000 për lokalitet.
Ndryshimet në regjimet hidrologjike nga ndërtimi i digave mund të ketë një ndikim në
rrezikun e zhdukjes së species. Në popullatat shqiptare të R. serbica tashmë janë
përmbytur disa lokalitete nga ndërtimi i një dige mbi lumin Drin. Tharjet e shkaktuara
nga ndërtimi i digave janë një kërcenim më i vogël, sepse bimët mund të mbijetojnë në
kohë në thatësirë. Gjithashtu mbledhja e bimëve për qëllime shkencore apo dekorative
mund të përbëjë një kërcënim.
Në vende të ndryshme të Ballkanit ku gjendet kjo specie është listuar në Librat e Kuq të
vendeve përkatëse. Në Shqipëri, Greqi dhe Serbi është vlerësuar në kategorinë E
përkeqësuar (VU) dhe në Bullgari në kategorinë E rrezikuar (EN). Në Malin e Zi dhe
Maqedoni kjo bimë gjendet në disa parqe kombëtare, të cilat janë të mbrojtura me ligj.
Gjithnjë sipas Listës së Kuqe të Florës së Evropës, për këtë specie duhen më shumë të
dhëna për numrin e popullatave dhe monitorimin e popullatave të përzgjedhura kohë pas
kohe. Ruajtja e kësaj specie duhet të bëhet me konservim ex situ dhe kultivim në kopshte
botanike (Bilz et al., 2011).
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3. MIKROSHUMIMI DHE KONSERVIMI IN VITRO
I BIMËVE
3.1. Shumimi i bimëve in vivo dhe in vitro: Avantazhet dhe
disavantazhet
Në kushte natyrore, bimët shumohen në mënyrë seksuale ose aseksuale apo në mënyrë
vegjetative. Krijimi i bimëve në mënyrë aseksuale zakonisht quhet klonim. Farat janë
produkt i shumimit seksual të bimëve dhe kanë disa avantazhe, por edhe mangësi ndaj
shumimit vegjetativ:
•
•
•
•
•

•
-

Farat prodhohen zakonisht në numër shumë të madh;
Ato mund të ruhen për një kohë më të gjatë, në të vërtet deri sa nuk e humbin
aftësinë mbirëse të tyre;
Shpërndarja e tyre është e lehtë;
Prodhimi i individëve bimorë uniform gjenetik nuk është i pamundur, por i
vështirë;
Disa specie bimore nuk prodhojnë fara me aftësi mbirëse ose prodhojnë fara të
zbrazëta. Shumë bimë tropikale barishtore dhe drunore, disa drurë frutorë dhe disa
kultura të rëndësishme bujqësore si patatja dhe panxhari shumohen me organe
vegjetative;
Shumimi in vivo me farë apo ai vegjetativ është i varur nga sezonet.
Avantazhet e mikroshumimit ose shumimit in vitro

Mikroshumimi ka disa avantazhe ndaj teknikave tradicionale të shumimit të bimëve:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avantazhi kryesor i mikroshumimit është krijimi i një numri shumë të madh të
bimëve, që janë identike me njëra tjetrën;
Krijimi i një numri shumë të madh të bimëve për një kohë të shkurtër dhe me një
hapësirë shumë të vogël dhe shumë herë me kosto më të ulët;
Mikroshumimi mund të përdoret për krijimin e bimëve të pa infektuara (pa viruse);
Shumohen specie bimore që rriten shumë ngadalë dhe që shumohen me vështirësi
me ndonjë metodë tjetër;
Mikroshumimi mund të kryhet gjatë gjithë stinëve;
Kjo është e vetmja metodë praktike për rigjenerimin e qelizave të modifikuara
gjenetikisht ose kulturave të protoplastit;
Mikroshumimi është shumë i dobishëm për shumimin e specieve bimore, që
prodhojnë fara të vogla me aftësi mbirëse të ulët, apo numër të vogël të farave, fara
sterile apo fara të cilat nuk e ruajnë aftësinë mbirëse të tyre;
Mikroshumimi shpesh prodhon bimë më të fuqishme dhe me prodhimtari më të
lartë krahasuar me bimët e shumuara me metoda konvencionale në sajë të kushteve
sterile të prodhimit të tyre dhe juvenilitetit.
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- Disavantazhet e mikroshumimit
Mikroshumimi nuk është gjithmonë metodë e përsosur në shumimin e bimëve. Kushtet
që kufizojnë përdorimin e saj përfshijnë:
• Ngritja e laboratorëve dhe mbajtja e tyre kanë fillimisht një kosto të lartë;
• Kërkohen punëtorë të kualifikuar;
• Humbja e bimëve si rezultat i paraqitjes së ndonjë infeksioni gjatë mikroshumimit
apo transferimit në tokë është mjaft evidente;
• Pas mikroshumimit formohen bimë nga një monokulturë, të cilat e humbin aftësinë
e rezistencës ndaj agjentëve specifikë dhe kështu mund të jenë të ndjeshme ndaj të
njëjtit infeksion;
• Disa specie bimore nuk mund të shumohen me këtë metodë për shkak të
pamundësisë për dezinfektimin e materialit bimor apo sepse prodhojnë ndonjë
metabolit sekondar që është toksik për vetë bimën.

3.2. Shumimi in vitro - Mikroshumimi
Teknikat e kulturës së indeve bimore përdoren për rritjen e qelizave të veçuara bimore,
indeve dhe organeve sipas kushteve in vitro për të rigjeneruara dhe krijuar bimën e plotë.
Termi ―kultura indore‖ shpesh është përdorur si një term mbulesë për të përshkruar të
gjitha llojet e kulturave bimore, do të thotë për kulturat kallusore, qelizore, të
protoplasteve, pjalmoreve, meristemave, embrioneve dhe organeve (Dirr & Heuser,
1987). Ajo mbështetet mbi dukurinë e totipotencës qelizore, duke qenë e aftë që një
qelizë e vetme të ndahet dhe të krijojë të gjitha karakteristikat e qelizave të diferencuara
të organeve, si dhe të rikrijojë bimën e plotë. Teknikat e kulturave të ndryshme të indeve
bimore mund të ofrojnë disa avantazhe ndaj metodave tradicionale të shumimit. Rritja e
bimëve in vitro në një mjedis të kontrolluar, mbështetur në njohjen e thellë të kushteve të
kulturës dhe natyrës së materialit bimor, siguron shumimin klonal efektiv të gjenotipeve
gjenetikisht superiore dhe të bimëve shumë të rëndësishme në aspektin ekonomik (Iliev et
al., 2010). Kulturat indore përfaqësojnë sisteme të mëdha eksperimentale, që përdoren
për inxhinierinë gjenetike bimore, si dhe për studimin e rregullimit të rritjes dhe të
zhvillimit të organizuar nëpërmjet ekzaminimit të bazave strukturore, fiziologjike,
biokimike dhe atyre molekulare si themele të proceseve të zhvillimit.
Mikroshumimi është bërë pjesë e rëndësishme për shumimin tregtar të shumë bimëve
(Dirr & Heuser, 1987; George & Sherrington, 1984; Zimmerman et al., 1986; Stimart,
1986; Fiorino & Loreti, 1987) për shkak të avantazheve të tij si një sistem i shumimit
(Debergh, 1987; Pierik, 1997; Razdan, 2003).
Krahasuar me metodat tradicionale të shumimit vegjetativ të bimëve, mikroshumimi
mundëson përfitimin e një numri shumë të madh të bimëve nga një eksplant i vetëm
bimor për një periudhë relativisht të shkurtër dhe më e rëndësishmja në të gjitha stinët
(Fig. 3.1). Bimët e fituara nga mikroshumimi në aspektin fitosanitar janë të shëndetshme
dhe uniforme. Për më tepër, teknikat e mikroshumimit nuk varen nga kushtet klimatike
dhe janë veçanërisht të dobishme për speciet që kanë fara rekalçitrante, të cilat me
shpejtësi e humbin aftësinë mbirëse, si në rastin e disa specieve bimore tropikale
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shumëvjeçare. Mikroshumimi është gjithashtu shumë i rëndësishëm për konservimin in
vitro të specieve të rralla dhe të rrezikuara bimore (Siddique et al., 2003; Preil et al.,
1988; Sota, 2012).
Në fushën e bimëve dekorative, kultura e indeve ka mundësuar në masë të madhe
përhapjen e gjenotipeve superiore dhe përmirësimin e bimëve, duke mundësuar tregtimin
e materialit fidanor të shëndetshëm dhe uniform (Winkelmann et al., 2006; Nhut et al.,
2006).
Suksesi i metodës së mikroshumimit varet nga disa faktorë si gjenotipi, terreni ushqyes,
rregullatorët e rritjes dhe eksplanti bimor, të cilët duhet që me kujdes të zgjidhen gjatë
kësaj procedure (Pati et al., 2005; Nhut et al, 2010).

Figura 3.1. Mikroshumimi i bimëve me anë të kulturës in vitro nga një eksplant fillestar.

3.2.1. Stadet e mikroshumimit
Mikroshumimi është një proces shumë kompleks dhe në të vërtetë konsiderohet si version
në miniaturë i shumimit konvencional, por që realizohet në kushte aseptike. Momenti prej
marrjes së eksplantit bimor e deri te zhvillimi i plotë i bimëve dhe aklimatizimi i tyre,
kalon nëpër disa stade (George & Debergh, 2008; Iliev et al., 2010):
•

Stadi O: Zgjedhja e eksplantit bimor – përfshin stadin e marrjes së eksplantit nga
bimët në natyrë. Para se të fillohet me mikroshumimin, duhet të pasur kujdes të
veçantë që të merret eksplanti më i mirë bimor. Eksplanti që duhet të jetë nga bimët
tipike të species apo të varietetit.
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Stadi I: Ngritja e kulturës aseptike – inokulimi në kulturë i materialit bimor të
dezinfektuar, duke filluar formimin e bisqeve. Objektivi i kësaj faze është
inokulimi i eksplantit bimor në kulturë, duke shmangur kontaminimin e tij dhe
duke siguruar një mjedis që të nxisë formimin e bisqeve (McCown, 1986).
Varësisht nga lloji i eksplantit, formimi i bisqeve mund të fillojë nga sythet apikale
dhe sqetullore, nga meristemat, embrionet (organogjeneza direkte) ose nga
kallumet, që zhvillohen në sipërfaqet e prera të eksplanteve (organogjeneza
indirekte). Zakonisht për këtë fazë duhen 4-6 javë për të krijuar eksplantet e
gatshme për fazën e dytë të mikroshumimit (Hartmann et al., 2002).
Stadi II: Mikrocoptimi (Shumimi) – formimi i bisqeve dhe i bimëzave të shumta.
Në këtë fazë, secili bisk jep një grup të madh të bisqeve të vogla. Bisqet ndahen
dhe vendosen në terren ushqyes të freskët me shtesa të fitohormoneve dhe të
rregullatorëve të tjerë të rritjes. Materiali i fituar gjatë kësaj faze mund të kalohet
në subkulturë çdo 2-8 javë (Hartmann et al., 2002).
Stadi III: Rrënjëzimi – zgjatja e bisqeve dhe rrënjëzimi i tyre. Faza e rrënjëzimit
përgatit bimët e fituara in vitro për transferimin në kushte të kontrolluara ex vitro
në dhomë vegjetative, pastaj në serë dhe më vonë në vendin e tyre përfundimtar (në
kushte natyrale). Kjo fazë mund të përfshijë jo vetëm rrënjëzimin e bimëzave, por
gjithashtu edhe ambientimin e bimëve për rritjen e potencialit për aklimatizim dhe
mbijetesë të tyre gjatë transferimit. Induksioni i rrënjëve adventive (shtesë) mund
të realizohet në kushte in vitro apo ex vitro në varësi të pranisë së fitohormoneve
auksinikë (Ostrolucka et al., 2007; Gajdosova et al., 2007). Avantazhi kryesor i
rrënjëzimit ex vitro ndaj atij in vitro, është se dëmtimet e rrënjëve gjatë transferimit
në tokë janë më të vogla. Në kushte ex vitro, formimi i rrënjëve është më i madh
dhe më cilësor (Bonga & Aderkas, 1992; De Klerk et al., 1997, 1999; De Klerk,
2001).
Stadi IV: Aklimatizimi – transferimi i bimëve në tokë në kushtet natyrore të
mjedisit. Shpeshherë ky transferim shoqërohet me një mbijetesë të ulët të bimëve.
Para se bimët të transferohen në tokë, ato duhet që paraprakisht të përshtaten për
një kohë të caktuar në dhomë vegjetative dhe pastaj në serë, në fund mund të
transferohen në mjedis natyror. Bimët e transferuara nga kushtet in vitro në ex vitro
i nënshtrohen një modifikimi gradual të anatomisë dhe morfologjisë së gjetheve
dhe fillimit të funksionimit normal të gojëzave. Gjithashtu ato formojnë një shtresë
të hollë epikutikulare të dyllit në sipërfaqen gjethore. Pas këtyre modifikimeve,
bimët përshtaten për të jetuar në kushtet e mjedisit natyror (Donelly & Tisdall,
1993).
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3.2.2. Metodat e mikroshumimit
Në mikroshumim përdoren pjesë të ndryshme bimësh ose eksplante si: copa kërcelli me
një nyje, bisqe anësore, bishta gjethesh, copa gjethesh, rrënjësh, sythe, fara etj. (Fig. 3.2.).

Figura 3.2. Metodat kryesore të mikroshumimit
-

Mikroshumimi me organogjenezë direkte

Në këtë metodë, bisqet adventive mund të zhvillohen direkt nga indet e eksplantit pa
kaluar fare nëpër kallusogjenezë dhe konsiderohet njëra ndër metodat më të besueshme të
mikroshumimit. Megjithatë, induksioni i rigjenerimit të drejtpërdrejtë të bisqeve varet
nga natyra e organit nga i cili është marrë eksplanti dhe është shumë i varur nga gjenotipi
i bimës. Në këtë rast, prekursor kryesor në krijimin e organeve të reja janë qelizat e vetë
eksplantit. Përdorimi ekzogjen i fitohormoneve në këtë proces mund të ndikojë, por nuk
janë absolutisht të nevojshëm. Në disa specie, bisqet adventive mund të formohen prej
pjesëve të indit me prejardhje nga organet e ndryshme (p.sh. gjethet, kërcelli, petalet ose
rrënjët), në të tjera specie kjo mund të ndodhë vetëm tek një gamë e kufizuar e indeve siç
është rasti te bulbet, embrionet e farave ose indet e bimëve të reja.
Disa bimë dekorative shumohen in vitro me rigjenerimin e drejtpërdrejt të bisqeve.
Kryesoret ndër këto janë disa bimë të familjes Gesneriaceae (duke përfshirë Achimenes,
Saintpaulia, Sinningia dhe Streptocarpus), ku bisqet anësore mund të formohen lirisht
nga eksplante gjethesh fare të pa prera dhe pa kaluar në fazën e kallusimit. Shumë bimë
dekorative të tjera dhe disa bimë të kulturave bujqësore mund të shumohen shumë mirë
me këtë metodë, p.sh., begonia, Epiphyllum, kaktuset, Gerbera, Hosta dhe Lilium
(George & Debergh, 2008). Bimët e krijuara prej bisqeve adventive janë zakonisht tipe të
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kulturave të vërteta dhe veçanërisht për ato specie që shumohen në rrugë vegjetative edhe
në natyrë (Jha & Ghosh, 2005).
Kjo metodë përdoret zakonisht për speciet që me meristema apikale apo sqetullore janë të
vështira të stabilizohen in vitro apo të dezinfektohen.
-

Mikroshumimi me anë të organogjenezës indirekte

Shumimi me të gjitha metodat indirekte mbart një rrezik në vete për të krijuar bimë që
ndryshojnë gjenetikisht nga njëra tjetra dhe nga bima mëmë. Quhet organogjenezë
indirekte për shkak se bimët e formuara nuk krijohen nga indi origjinal bimor mëmë,
bisqet e formuara gjatë kësaj metode krijohen nga kalluse të paorganizuara apo kultura
qelizore. Me këtë metodë të shumimit in vitro kultivohen pjesëza bimore të cilat më pas
formojnë agregate qelizore, të cilat nuk kanë ndonjë strukturë të qartë dhe kanë një numër
të kufizuar qelizash të specializuara dhe të diferencuara. Një qelizë e specializuar është
ajo që ka një formë (morfologji) dhe/ose funksion të specializuar (fiziologji). Në praktikë
më të njohura janë këto lloje të kulturave (George et al., 2008):
Kultura e kallusit - është rritja dhe ruajtja e sasive të mëdha të qelizave të
paorganizuara, që rrjedhin nga një rritje e pakoordinuar dhe e paorganizuar e pjesëzave të
vogla të organeve apo indeve bimore. Kjo formë e kulturës realizohet me eksplante të
ndryshme bimore (si bishta dhe copa gjethesh, ndërnyje, etj.) dhe duke manipuluar me
përbërësit e terrenit, e sidomos me raportin auksinë/citokininë. Nga kjo formë e parregullt
e masës kallusore më vonë formohen organe ―de novo‖ si rrënjë, sythe ose embrione
(Kongjika et al., 2002, 2010; Neuman et al., 2009).
Kultura e qelizave në suspension - konsistojnë në rritjen e popullatave qelizore të
veçuara apo të grupuara në grumbuj të vegjël, të cilat kultivohen në mjedis të lëngët me
lëvizje dhe ajrosje të vazhdueshme. Kultura në suspension përdoret në veçanti për
prodhimin e metaboliteve sekondarë.
Kultura e protoplasteve - konsiston në kultivimin e qelizave bimore pa mur qelizor,
sepse muri qelizor i jashtëm mund të largohet me metoda mekanike ose enzimatike.
Protoplastet e izoluara, të pajisura vetëm me plazmalemë janë shumë të favorshme për
manipulime të ndryshme (Dodds & Roberts, 1995; Pierik, 1988; Neuman et al., 2009).
Kultura e anterave - është ajo teknikë në të cilën kultivohet e gjithë antera së bashku me
mikrosporet e pjalmit. Objektivi është formimi i bimëve haploide me anë të formimit të
embrioneve somatikë direkt nga pjalmi, ose ndonjëherë me anë të organogjenezës
indirekte. Haploidet kanë përparësi të veçantë në sigurimin e shpejtë të homozigotisë dhe
është rruga e vetme e fitimit të saj për disa specie (Reinert et al., 1977; Mogensen, 1982;
Dunwell, 1985; Neuman et al., 2009).
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3.3. Realizimi i kulturës in vitro te speciet e familjes
Gesneriaceae
-

Materiali bimor - farat dhe gjethet

Materiali bimor që përdoret në kulturë in vitro duhet të jetë i shëndetshëm dhe aktiv në
rritje. Eksplantet që përdoren në kultura janë të llojeve të ndryshme, prandaj duhet pasur
parasysh se mund të jenë edhe burim i infeksionit. Paraprakisht, nëse materiali bimor që
përdoret në kulturë është dezinfektuar apo sterilizuar, atëherë edhe inokulimi i tyre duhet
kryer në kushte aseptike. Terrenet ushqyese përveç mikro- dhe makroelementeve
përmbajnë edhe lëndë të tjera organike dhe vitamina, që e bëjnë terrenin shumë të
favorshëm për rritjen e mikroorganizmave, prandaj ato duhet paraprakisht të sterilizohen.
Farat janë material i lehtë për tu dezinfektuar dhe sterilizuar, prandaj prej tyre mund të
prodhohen bimë të shëndetshme. Për dezinfektimin dhe sterilizimin e materialit bimor,
përkatësisht të farave përdoren agjentë të ndryshëm kimikë.
Si material fillestar bimor për kulturën in vitro të specieve të familjes Gesneriaceae dhe
bimëve tjera ―të ringjalljes‖ mund të përdoren pjesë të ndryshme të organeve bimore.
Vështirë është të arrihet sukses në sterilizimin e gjetheve apo të rrënjëve të
Geseneriadeve Evropiane, sepse morfologjia e tyre është specifike (Djilianov et al.,
2005). Përfundimisht, material më i mirë bimor për ngritjen aseptike të kulturës in vitro
për këto specie janë farat. Rezultate shumë të mira në ngritje e kulturës aseptike treguan
farat e Haberlea rhodopensis që u sterilizuan me etanol 70% për 1 min, ndjekur nga
trajtimi me disa zbardhues tregtarë për 6-10 min dhe me tretësirë 0.1% biklorur mërkuri
HgCl2 për 3-5 min (Djilianov et al., 2005). Për këtë specie bimore, autorë të tjerë
përdorën forma të tjera të sterilizimit të farave, kështu Daskalova et al. (2010), zhvilluan
një protokoll të tyre për sterilizimin e farave, ku përdoren hipokloritin e natriumit dhe
acidin klorhidrik. Një protokoll i ngjashëm u përdor edhe te farat e R. serbica (Dontcheva
et al., 2009). Rezultate të mira për farat e R. serbica dhe R. nathaliae tregoi edhe
sterilizimi me etanol 70% për 3 min (Kongjika et al., 2002, 2010; Daskalova et al.,
2012). Toth et al. (2004; 2006) sterilizuan farat e R. myconi me etanol 70% për 1 min,
ndjekur me trajtim me tretësirë Domestos 30-50% për 20 min.
Për speciet tjera të kësaj familje, por jo atyre Evropiane, si eksplante fillestare mund të
përdoren edhe pjesë të tjera. Gjethet e freskëta të Saintpaulia ionantha u përdorën si
eksplante fillestare të kulturës in vitro. Sterilizimi i tyre me 0.5% hipoklorit natriumi për
20 min dhe shpëlarja tri herë me ujë të distiluar dhe steril tregoi rezultate të kënaqshme
(Khan et al., 2007).
Sterilizimi i gjetheve të reja të bimës tjetër ―të ringjalljes‖ Craterostigma plantagineum
me etanol 70% dhe me tretësira zbardhuese tregtare 30% për 20 min tregoi rezultate të
larta në ngritjen e kulturës aseptike (Toldi et al., 2002). Për fillimin e kulturës in vitro të
Haberlea rhodopensis si material fillestar u përdorën gjethet e reja, të cilat u sterilizuan
me 70% etanol për 1 min dhe 0.1% HgCl2 për 3-7 min (Petrova et al., 2010).
Te speciet e ndryshme bimore për sterilizimin e farave janë përdorur agjentë të ndryshëm
kimikë me përqendrim dhe kohëzgjatje të ndryshme të trajtimit. Kështu, Haggman et al.
(2009) sterilizuan farat e Pinus sylvestris me etanol 70% në kohëzgjatje prej 1 min. Farat
e Vaccinium myrtillus u sterilizuan me hipokloritin e natriumit 3% për 10 min (Jaakola et
al., 2009). Një pëqendrim më i lartë i etanolit është përdorur për sterilizimin e farave të
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vaniljes, farat janë kaluar në etanol 95% (Divakaran & Babu, 2009). Arya et al. (1999)
sterilizoi farat e Dendrocalamus asper me tretësirë 4% të hipokloritit të natriumit për 20
min. Balaraju et al., (2009) përdori një përqendrim shumë të ulët të hipokloritit të
natiumit me vetëm 0.63% dhe për një kohë prej 8 min, me këtë trajtim arriti të sterilizojë
farat e Swertia chirata. Një tjetër agjent kimik është përdorur për sterilizimin e farave të
Ruta graveolens, hipokloriti i kalciumit 7% për 5 min (Lievre et al., 2009).
Sterilizimi i farave në kombinim të metanolit dhe ndonjë reagjent tjetër kimik tregon
rezultate mjaft të mira. Kështu, Liu & Saxena (2009) në eksperimentet e tyre me farat e
Saussurea medusa përdoren etanolin 70% për 30 sek, pastaj hipokloritin e natriumit 5%
për 20 min. Sterilizim i ngjashëm i sipërfaqes së farave u përdor edhe te Rehmannia
glutinosa (70% etanol për 5 min dhe 1% hipoklorit i natriumit për 10 min) (Hwang,
2009). Abrie & Staden (2001) realizuan sterilizimin e farave të Aloe polyphylla me 70%
etanol për 5 min, ndjekur me hipokloritin e natriumit 1% për 10 min. Farat e Sinningia
speciosa u sterilizuan me 70% etanol për 1 min dhe me hipokloritin e natriumit 2% për
10 min (Park et al., 2012). Sterilizim i dyfishtë u përdor edhe te farat e Taxus baccata,
farat paraprakisht u kaluan në etanol 70% për 5 min, pastaj në 1% HgCl2 për 15 min
(Brunakova & Kosuth, 2009). Procedurë të ngjashme kanë ndjekur edhe Baskaran &
Krishnan, (2011) te farat e Garcinia indica, fillimisht u sterilizuan me etanol 70% për 2
min, pastaj me 1% HgCl2 për 1 min. Sterilizimi i farave të Ranunculus kazusensis me
70% etanol për 1 min dhe i ndjekur me Twen 20 për 20 min dha rezultate të mira të
sterilizimit (Kim & Oh, 2009). Farat e disa specieve mjekësore të gjinisë Scutellaria janë
sterilizuar me etanol 95%, ndjekur me Twen 20 për 18 min (Cole et al., 2009).
Përdorimi i biklorurit të mërkurit në kombinim me etanolin për sterilizimin e farave ka
treguar rezultate mjaft të mira edhe për farat e orkideve. Në këtë rast, Bhadra & Hossain
(2003) sterilizuan farat e Geodorum densiflorum me 0.2% HgCl2 për 10 min dhe pastaj
me etanol absolut për 12-15 sek.
-

Përbërësit e terreneve ushqyese

Zhvillimi i kulturës in vitro, përveç llojit të eksplantit bimor, në masë të madhe varet
edhe nga tipi apo lloji i terrenit ushqyes që përdoret. Përzgjedhja e terreneve ushqyese
bëhet në varësi të llojit të eksplantit dhe të species, që shumohet. Për rritjen optimale të
bimëve kërkohet prania në terren e sasive relativisht të mëdha të makroelementeve (N, P,
K, Ca, S dhe Mg) dhe e sasive të vogla të mikroelementeve (Fe, Ni, Cl, Mn, Zn, B, Cu
dhe Mo). Përveç elementeve të lartshënuara në sasira më të mëdha përfshihen C, H dhe
O, të cilat sigurohen edhe në forma të tjera në terrene ushqyese. Kështu së bashku të
gjitha elementet ushqyese përbëjnë 17 elementet esenciale për rritjen dhe zhvillimin
normal të bimëve. Elementet e tjera si, Co, Al, Na dhe I janë të domosdoshme apo të
dobishme varësisht nga specia bimore, e cila shumohet (George et al., 2008). Secila
specie bimore ka karakteristikat e veta të elementeve ushqyese, kjo është përdorur nga
autorë të shumtë që kanë eksperimentuar me tretësira minerale (makro dhe
mikroelementësh) të ndryshme, të cilat kanë dallime cilësore dhe sasiore në përmbajtjen e
tyre. Krijimi i këtyre terreneve ushqyese në shumicën e rasteve tregoi rezultate shumë të
mira në rritjen e bimëve në kulturën indore (Rugini, 1984; El Badaoui et al., 1996;
Pullman et al., 2003; Bouman & Tiekstra, 2005; Nas & Read, 2004; Gonçalves et al.,
2005). Për zhvillimin e suksesshëm të kulturave indore, përveç tretësirës minerale, shpesh
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kërkohet kombinimi në raporte të ndryshme (në varësi të stadit të kulturës) i
fitohormoneve apo rregullatorëve të rritjes (Fig. 3.3).

Figura 3.3. Efekti i raportit të auksinave dhe citokininave në zhvillimin e kulturës indore.
Në terrene ushqyese, përveç elementeve minerale shtohen edhe aminoacidet,
karbohidratet, vitaminat dhe veçanërisht fitohormonet apo rregullatorët e rritjes.
Aminoacidet si shtesa organike të terreneve ushqyese nuk janë të domosdoshme, por në
disa raste të dobishme për terrenet ushqyese. Prej aminoacideve që më shpesh shtohen në
terrene ushqyese janë: arginina, asparagina, glutamina, prolina, etj. (George et al., 2008).
Karbohidratet luajnë një rol të rëndësishëm në kulturë in vitro, si një burim i energjisë
dhe i karbonit, por edhe si rregullator osmotik. Disa kultura indore nuk janë
fotosintetikisht aktive prandaj shtesa e karbohidrateve (zakonisht e saharozës) e
zëvendëson karbonin, që bimët normalisht në kushte natyrore e sigurojnë nga atmosfera
me fiksim gjatë fotosintezës. Disa karbohidrate tjera (si, glukoza, maltoza, galaktoza dhe
sorbitoli) mund të jenë specifike për kulturat e caktuara indore.
Vitaminat që më shpesh përdoren në kulturat indore janë: tiamina (Vitamina B1), acidi
nikotinik (niacina) dhe piridoksina (Vitamina B6), përveç këtyre tre lëndëve edhe mioinozitoli ka një përdorim dhe rol të veçantë në kulturën indore. Vitaminat tjera që
përdoren në kulturë in vitro janë: acidi pantoteinik, acidi askorbik (Vitamina C),
Vitamina D, E, acidi folik, riboflavina, etj. (George et al., 2008).
Rregullatorët e rritjes së bimëve në terrene ushqyese kanë një rol kritik në zhvillimin e
rrugës së kulturës in vitro të bimëve. Këto lëndë përdoren në përqendrime shumë të vogla
dhe zakonisht janë fitohormonet sintetike (Tech & Seiler, 2004; Satyavathi et al., 2004;
Cutler et al., 2009). Termi ―fitohormon‖ rezervohet për hormonet bimore natyrale.
Rregullatorë të rritjes quhen ato sintetike si 2,4-D (acidi diklor fenoksiacetik) ose kinetina
(Salisbury et al., 1992).
Shumë aspekte të diferencimit qelizor dhe të organogjenezës në kulturën e indeve dhe të
organeve kontrollohen nga një ndërveprim midis përqendrimeve të auksinës dhe të
citokininës (Fig. 3.4). Ekuilibri midis tyre shpesh është i nevojshëm për formimin e
sythave anësore dhe të meristemave të rrënjëve (Mante et al., 1982). Përqendrimi i duhur
i secilit hormon është gjithmonë në varësi të llojit të bimës që do të kultivohet, të
kushteve të kulturës dhe të lëndës së përdorur. Ndërveprimet midis këtyre dy klasave të
rregullatorëve të rritjes janë shumë komplekse.
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Figura 3.4. Efekti i përqendrimeve të ndryshme të auksinës (AIA) dhe citokininës (BAP)
në zhvillimin e kulturës indore.
Në kulturën in vitro janë tri klasa të hormoneve bimore që përdorën më shumë:




Auksinat,
Citokininat dhe
Giberelinat

Auksinat përdoren gjerësisht në kulturë in vitro dhe janë pjesë integrale e terreneve
ushqyese. Auksinat ndikojnë në ndarjen e qelizave dhe zgjatjen e tyre, por kanë edhe
efekte tjera si në rritjen e rrënjëve, në diferencim dhe degëzim, zhvillimin e frutave,
ruajnë dominancën apikale, ndikojnë në përgjigjen ndaj fototropizmit dhe gjeotropizmit.
Auksinat me përdorim më të shpeshtë në kulturë janë: AIA (acidi-3-indolacetik), AIB
(acidi-3-indobutirik), ANA (acidi naftalenacetik), 2,4 D (acidi 2,4-diklorfenoksi acetik),
picloram, etj.
Auksinat zakonisht përdoren në kombinim me citokininat, të cilat gjithashtu ndikojnë në
ndarjen qelizore. Citokininat me përdorim më të shpeshtë në kulturë janë: kinetina,
zeatina, benzilaminopurina (BAP) ose benziladenina (BA), 2-isopentiladenina (2iP).
Giberelinat janë grup i madh i lëndëve, që përfshijnë më shumë se 135 komponime të
njohura deri më tani (Thomas et al., 2005). Janë të lidhura shpesh me rritjen e filizave
(mbirjen) te bimët dhe përdorimi i giberelinave në bimë ndikon në rritje të madhe të
gjatësisë së bimës. Sidoqoftë, giberelinat luajnë rol të rëndësishëm në dukuri të ndryshme
fiziologjike. Biosinteza e giberelinave është nën kontroll rigoroz gjenetik, zhvillimor dhe
mjedisoe, si dhe është konstatuar një numër i madh i mutacioneve prej giberelinave. Roli
i giberelinave është vërejtur në shumë procese te bimët si në: mbirjen e farave,
aktivizimin e lëndëve rezervë të endospermës, shpejtësinë e rritjes, lulëzimin, zhvillimin
lulor dhe të frutave. Në zhvillimin e riprodhimit, giberilinat mund të kenë efekt në
transformimin e fazës juvenile në fazën e maturimit, si dhe në fillimin e formimit të
luleve, në përcaktimin e gjinisë dhe në pjekjen e frutave. Acidi giberelik (GA3), si një
formë aktive e giberelinave, nëse përdoret në bimë si lëndë ekzogjene, shkakton zgjatje të
individëve të shkurtër, aq sa ato ngjajnë me individët normal[ të së njëjtës specie. Mbirja

24

Bekim Gashi

Disertacioni i doktoratës

e farave mund të ketë nevojë për përdorimin e giberilinave, si një nga veprimet e shpeshta
për aktivizimin e rritjes së embrionit, zgjimin e embrionit, aktivizimin e lëndëve rezervë
të endospermës (Bewley & Black, 1994). Disa fara, sidomos të bimëve jo të kultivuara
(spontane), kanë nevojë për dritë ose për të ftohtë për t‘u induktuar mungullimi. Te farat
e tilla, kjo fjetje shpesh mund të mbulohet nga përdorimi i giberelinave. Meqë ndryshimet
në nivelet e giberelinave janë të shpeshta (por jo gjithmonë), si përgjigje të dëmtimit
(stresit) të farave, giberelinat mund të konsiderohen si rregullatorë natyralë të një e më
shumë proceseve pjesëmarrëse në procesin e mungullimit. Përdorimi i giberelinave
gjithashtu stimulon sintezën e një numri të madh të hidrolazave, sidomos α-amilazës
(Taiz & Zeiger, 2010).
Përdorimi i elementëve minerale dhe hormoneve bimore në terrenin ushqyes varet
kryesisht nga tipi i eksplantit, nga speciet bimore, nga fitohormonet endogjene, por edhe
nga gjendje fiziologjike e materialit fillestar (Taiz & Zeiger, 2010).
Mikroshumimi i Ramonda serbica është realizuar nga farat, të cilat u kultivuan në terren
ushqyes GM pa hormone. Për stadin e dytë të mikroshumimit u përdor terreni ushqyes
RA me shtesat e glutation 200 mg l-1 si komponim antioksidativ, dhe në kombinim të
horomoneve BAP dhe AIA nga 0.1 mg l-1 për secilin. Rrënjëzimi u realizua me auksinën
AIB 0.2 mg l-1. Ky protokoll i mikroshumimit rezultoi mjaft i suksesshëm për këtë specie
(Dontcheva et al., 2009). Rezultate të ngjashme janë arritur edhe nga Daskalova et al.
(2012), si material fillestar për kulturën in vitro edhe këtu janë përdorur farat e Ramonda
serbica dhe Ramonda nathaliae, por mbirja është bërë në terren ushqyes JG-B në tre
variante: pa hormone, me citokininën BAP 1 mg l-1 dhe me auksinën ANA 0.3 mg l-1. Pas
kësaj faze bimëzat u kaluan në terren ushqyes JG-B në 4 variante: 1) pa hormone; 2) BAP
1 mg l-1; 3) BAP 1 mg l-1 dhe ANA 0.3 mg l-1; dhe 4) BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA 0.5 mg l-1.
Kombinimi i hormoneve BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA 0.5 mg l-1 ishte raportuar të jetë
rezultatet më të mira të mikroshumimit për të dyja speciet.
Një protokoll të suksesshëm për mikroshumimin e species së rrallë Ballkanike Haberlea
rhodopensis (Gesneriaceae) zhvilluan Daskalova et al. (2010, 2011, 2012), farat e kësaj
specie pas sterilizimin u kultivuan në terren ushqyes WPM pa hormone. Në fazën e dytë
të mikroshumimit, bimëzat u kaluan përsëri në terren ushqyes WPM, por tani me
hormonet BAP dhe AIA me nga 0.1 mg l-1 dhe pas zhvillimit efiçient bimëzat u
rrënjëzuan me AIB 0.2 mg l-1. Djilianov et al., (2005), raportuan mikroshumimin e
Haberlea rhodopensis në terrene të ndryshme ushqyese MS, B5 dhe WPM pa shtesa të
hormoneve. Rezultate të ngjashme te kjo specie ishin arritur edhe nga Petrova et al.,
(2010).
Protokoll i veçant dhe shumë i komplikuar u raportua nga Toth et al., (2004) për
mikroshumimin e Ramonda myconi. Për stabilizimin e kulturës in vitro, fillimisht farat e
saj u kultivuan në terren ushqyes GM dhe ½ MS pa karbohidrate, por me shtesën e acidit
giberelik (GA3 0.1 mg l-1). Në stadin vijues të mikroshumimit bimëzat u kaluan në terren
ushqyes MS, CMS dhe RA me disa shtesa të antioksidantëve (glutation) dhe hormoneve
të grupit të citokininave (BAP, 2iP dhe adenin hemisulfat) dhe auksinave (picloram, AIA
dhe ANA) në përqendrime të ndryshme.
Për shumimin in vitro të species Saintpaulia ionantha është përdorur terreni ushqyes MS
me 3% saharozë dhe me hormonet ANA dhe BAP me përqendrime të ndryshme nga 0-2
mg l-1; si material fillestar u përdoren sythet lulore (Daud & Taha, 2008) dhe petalet e
lules (Molgaard et al., 1991). Te po kjo specie në një hulumtim tjetër përsëri u përdor
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terreni ushqyes MS, por hormonet me përqendrim 0.5 μM për ANA dhe BA , ndërsa
materiali bimor me copa gjethesh (Ohki, 1994). Rezultate mjaft të larta të mikroshumimit
të kësaj specie të familjes Gesneriaceae u arritën edhe me bishtat e gjetheve të kultivuara
në terren ushqyes MS në kombinim me shtesa të ndryshme të auksinave (2,4-D, AIB,
ANA, AIA me nga 1 mg l-1) dhe citokininave (BAP, 2iP, kinetinë dhe zeatinë 1 mg l-1)
(Daud et al., 2008). Organogjeneza indirekte në copat e gjetheve të Saintpaulia ionantha
më efikase rezultoi gjatë kultivimit të eksplanteve në terren MS me përqendrime të
ndryshme të ANA (1, 2 dhe 3 mg l-1) krahasuar me përqendrimet e njëjta të auksinave të
tjera AIA dhe AIB (Khan et al., 2007). Autorë të tjerë kultivuan me sukses copat dhe
bishtat e gjetheve të Saintpaulia ionantha në terren ushqyes MS me kombinim të
hormoneve ANA, BA, kinetinë, 2,4-D dhe TDZ në përqendrime të ndryshme (Sunpui &
Kanchanapoom, 2002). Për kultivimin in vitro të kësaj specie, terrene ushqyese dhe
kombinim hormonesh të ngjashme me ato të lartëpërmendurat janë përdorur edhe nga
autorë të tjerë, të cilët eksperimentuan me eksplante të ndryshme (Hoshino et al., 1994;
Mithila et al., 2003; Lo et al., 1997; Winkelmann & Grunewaldt, 1995; Jain, 1997;
Nielsen et al., 2003).
Sharifi et al., (2010) zhvilluan një protokoll të veçantë për mikroshumimin e Saintpaulia
ionantha, terren të lëngshëm ushqyes me substrat pambuku dhe kombinime të ndryshme
të niseshtesë dhe lëndëve të tjera nga disa bimë dhe agari.
Baskaran & Krishnan (2011) mikroshumuan me sukses specien Garcinia indica nga farat
e saj, të cilat i kultivuan në terren ushqyes WPM me kombinim të citokininës BA në
përqendrime të ndryshme (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 dhe 5.0 mg dm-3) dhe auksinave AIA,
ANA dhe AIB (nga 1.0 mg dm-3).
Frekuencë e lartë e proliferimit të bisqeve direkt nga farat e Dendrocalamus asper është
arritur gjatë kultivimit të tyre në terren ushqyes MS me shtesat e citokininës BA në
përqendrime nga 1.0-10.0 mg l-1 (Arya et al., 1999).
Për mikroshumimin e species së rrezikuar Daphne cneorum u përdorën farat, të cilat u
kultivuan me një protokoll të ri në terren ushqyes WPM dhe shtesat e hormoneve BAP
(0.2 mg dm-3), AIB (0.1 mg dm-3), 200 mg dm-3 glutaminë dhe 200 mg dm-3 kazeinë
(Mala & Bylinsky, 2004).
Protokoll efiçient për mikroshumimin nga farat e species mjekësore të rrezikuar
skajshmërisht Swertia chirata është terreni ushqyes MS me shtesë të saharozës 2% dhe
hormoneve BAP, kinetinë dhe TDZ në përqendrime të ndryshme. Farat e kësaj specie u
trajtuan paraprakisht me përqendrime të ndryshme të GA3 (50-300 ppm), pastaj u
kultivuan në terren ushqyes MS (Balaraju et al., 2009).
Abrie & Staden, (2001) raportuan një mikroshumim të shpejtë dhe të suksesshëm nga
farat e species së rrezikuar Aloe polyphylla në terren ushqyes MS në kombinim me
hormonet BA 1 mg l−1 dhe ANA 0.1 mg l−1.
Farat e species aromatike të rrezikuar Vigna radiata u kultivuan në terren ushqyes B5 pa
hormone. Koeficient i lartë i mikroshumimit u arrit pas kultivimit të bimëzave në terren
ushqyes B5 me shtesat e hormoneve ANA 0.2 mg 1-1 dhe BA 5 mg 1-1 (Betal &
Raychaudhuri, 1999).
Perica, (2003), zhvilloi protokoll për mikroshumimin e species Centaurea rupestris nga
farat, të cilat u kultivuan në terrenet ushqyese MS dhe 1/2MS me shtesa të ndryshme të
citokininave, auksinave dhe giberelinave. Koeficienti më i lartë i mikroshumimit u arrit
në kombinim të hormoneve BAP (1.0 μM) dhe GA3 (2.9 μM).
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Për mbirjen e farave të Primula heterochroma në kulturë in vitro u përdor terreni ushqyes
MS me 1.5 mg 1-1 GA3. Pas mbirjes së farave, bimëzat përsëri u kaluan në terren ushqyes
MS, por me kombinim të hormoneve citokininë dhe auksinë. Indeks i lartë i rigjenerimit
të bisqeve u arrit në kombinimin e hormoneve 2 mg l–1 BA + 2mg l–1 ANA dhe 2 mg l–1
TDZ + 1 mg l–1 ANA (Hamidoghli et al., 2011).
Mikroshumimi i species Sinningia speciosa (Gesneriaceae) nga farat rezultoi të jetë
shumë efiçient. Terreni ushqyes MS me shtesat e BAP (2 mg l–1) dhe ANA (0.1 mg l–1) u
raportua të jetë më i miri për mikroshumimin e kësaj specie (Park et al., 2012).
-

Kushtet në dhomën vegjetative

Pas inokulimit të eksplanteve, kulturat kalohen në dhomën e kulturës me kushte të
kontrolluara, me rëndësi për mbarëvajtjen e kulturës in vitro (Fig. 3.5).
Drita: është faktori më i ndërlikuar ndikues, si përsa i përket gjatësisë së ditës, ashtu dhe
për sasinë e ndriçimit dhe spektrin e dritës. Fotoperioda 16-18 orë ndriçim/24 orë është
më e përdorshme. Në disa raste, kulturat mbahen në ndriçim të vazhdueshëm, p.sh. farat e
imëta, fotoblastike pozitive të Ramonda serbica mbijnë pas 11 ditësh në kulturë in vitro
vetëm pasi mbahen në ndriçim të vazhdueshëm (Kongjika et al., 1999, 2002; De Capite,
1955). Ndriçimi 12-20 W/m2 ose 2500-4000 luks është optimal, kurse ndriçimi më i lartë
30-70 W m-2 shkakton dëmtime në bimë. Më shpesh përdoren tuba fluoreshente (tipi i
bardhë dhe i ftohtë) me raport të lartë drite portokalli/të kuqe. Këto eliminojnë mjaft
rrezet ultravjollcë që kanë ndikim frenues në formimin e kërcejve adventivë.
Temperatura: mbahet konstante në kufijtë 20-25C. Në disa raste kërkohet temperaturë
më e ulët (18C) për speciet me bulbe, ose më e lartë (28-29C) për speciet tropikale.
Temperatura optimale për rritjen in vitro është 3- 4C më e lartë se në kushte in vivo.
Temperatura shumë të ulëta përdoren për të ndërprerë rritjen në bankat gjenetike in vitro
të ngritura me anë të metodave frigoriferike dhe krioskopike.

Figura 3.5. Pamje e dhomës vegjetative të kulturës indore.
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3.4. Ruajta ex situ e gjermoplazmës së specieve bimore
Kultivarët primitivë dhe format natyrale (të egra) të kultivarëve bujqësorë krijojnë një
hapësirë të madhe të diversitetit gjenetik, që është i paçmuar për programet e
përmirësimit gjenetik. Megjithatë, ekzistenca e këtyre bimëve vazhdimisht është e
rrezikuar me futjen e kultivarëve të rinj.
Burimet gjenetike bimore të një vendi përfshijnë jo vetëm kultivarët bujqësorë, por edhe
një numër të madh të specieve natyrale, të cilat direkt apo indirekt ndikojnë në jetën e
planetit tonë. Disa prej këtyre bimëve janë ato mjekësore apo dekorative të cilat përbëjnë
resurse me vlera të mëdha ekonomike dhe të cilat më parë nuk janë kultivuar asnjëherë.
Mbishfrytëzimi i këtyre bimëve nga forma natyrale ka reduktuar numrin e tyre deri në atë
masë sa që disa prej tyre rrezikojnë të zhduken. Përveç bimëve të përmendura më lart, në
një gjendje jo më të mirë janë edhe speciet e rralla, relikte dhe endemike të vendeve të
ndryshme. Këto specie çdo ditë e më shumë rrezikohen qoftë nga faktorët e ndryshimit
klimatik apo edhe nga faktori njeri. Zhvillimi shumë i hovshëm dhe i pakontrolluar i
urbanizmit dhe turizmit e sidomos në zonat malore në disa vende paraqet rrezik të
vazhdueshëm për fitodiversitetin natyral. Ruajtja e gjermoplazmës është një aktivitet i
domosdoshëm për gjenetistët për të mos humbur materialet gjenetike të vlefshme si
mbartëse të karakteristikave interesante dhe të përdorshme për përmirësimin e kultivarëve
tregtarë (De Paoli et al., 1994). Metodat in situ dhe ex situ të konservimit po përdoren
gjerësisht në ditët e sotme për të ruajtur popullatat e ndryshme bimore në rrezik zhdukjeje
(Rao, 2004).
Ekzistojnë dy forma të strategjisë bazike, të cilat kompozojnë një mori teknikash në
konservimin e bimëve: in situ dhe ex situ (Engelmann & Engels, 2002). Konservimi ex
situ është ruajtja e komponentit të diversitetit biologjik jashtë kushteve të saj natyrale.
Konservimi in situ është konservimi i ekosistemeve dhe habitateve natyrale në formë të
kultivimit në kushte natyrale.
Midis metodave të ndryshme të konservimit ex situ, ruajtja e farave është një ndër
metodat më të leverdishme për ruajtjen afatgjatë të resurseve gjenetike bimore, pasi farat
zënë pak hapësirë dhe ruhen për disa vjet. Në këtë mënyrë mund të ruhet materiali bimor
i shumuar në rrugë seksuale. Ndonjëherë këto metoda të ruajtjes së farave nuk janë të
përshtatshme për arsye se (Chawla, 2004):
 Disa bimë nuk prodhojnë fara pjellore;
 Disa fara kanë aftësi të kufizuara kohore të mbirjes;
 Disa fara janë shumë heterozigote, prandaj nuk janë të përshtatshme për ta ruajtur
gjenotipin e tyre, dhe
 Farat e disa specieve të caktuara prishen shumë shpejt nga patogjenet e tyre.
Kjo metodë përdoret vetëm për specie që prodhojnë të ashtuquajturat fara ―ortodokse‖,
kurse për specie të ndryshme tropikale apo të zonës së ngrohtë me fara ―rekalçitrante‖,
kjo metodë nuk është efektive. Këto fara janë të mëdha, sukulente dhe me mungesë të
fazës së qetësisë d.m.th. të paafta për të mbijetuar në temperatura të ulta dhe në kushte të
dehidrimit. Këto fara humbasin shumë shpejt aftësinë mbirëse dhe nuk i rezistojnë
dehidrimit, pra nuk mund të ruhen me këto metoda (Roberts, 1973).
Në rastin e shumimit vegjetativ të disa specieve, konservimi i gjermoplazmës kërkon
shumë hapësirë dhe është i kushtueshëm. Në këtë rast, teknikat e kulturës in vitro janë të
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mirëseardhura dhe mjaft të pështatshme për ruajtjen e materialit bimor. Me këto metoda,
konservimi i materialit bimor kryhet në hapësira shumë të vogla, materiali bimor është i
shëndetshëm dhe ruhet nën kushte të kontrolluara të rritjes. Konservimi in vitro i
gjermoplazmës është kryesor për të ardhmen për zhvillimin dhe sigurinë e ushqimit.
Konservimi in vitro i bimëve ka disa avantazhe ndaj atij in situ (Chawla, 2004):
 Kulturat in vitro u mundësojnë disa specieve bimore, që janë të rrezikuara të
konservohen;
 Konservimi in vitro për speciet që shumohen në mënyrë vegjetative mund të
rezultojë me kursime të mëdha në ruajtjen në hapësira të vogla dhe në kohë të
gjatë;
 Bimët që prodhojnë fara sterile nuk mund të shumohen në mënyrë seksuale, ato
mund të ruhen me konservim in vitro;
 Me anë të konservimit in vitro reduktohet rritja efiçiente e bimëve, e cila zvogëlon
numrin e subkulturave;
 Nëse krijohet një kulturë sterile, shpeshherë kjo arrihet me vështirësi të mëdha,
prandaj subkultura është e sigurt, vetëm nëse nuk kontaminohet përsëri.

3.4.1. Konservimi in vitro
Në dekadat e fundit, si rezultat i humbjeve të shumëllojshmërisë bimore, është rritur
interesi për ruajtjen e specieve endemike, të rralla dhe të rrezikuara. Përdorimi i
metodave të ndryshme të konservimit in vitro përfaqëson një alternativë me efikasitet të
lartë për ruajtjen e resurseve gjenetike të specieve endemike dhe të rrezikuara për zhdukje
(Engelmann, 1997; Lynch, 1999; Benson, 1999; Engelmann & Engels, 2002; Holobiuc,
2006; Sarasan et al., 2006). Për më tepër, mikroshumimi dhe konservimi i resurseve
gjenetike bimore nëpërmjet kulturës indore është bërë një përpjekje e rëndësishme nga
puna kërkimore në tri dekadat e fundit (Al-Qudah et al., 2011; Mostafa et al., 2010;
Musallam et al., 2011).
Teknikat e kulturës indore janë me interes të madh për koleksionimin, konservimin,
shumimin dhe ruajtjen e gjermoplazmës së bimëve, e në veçanti të specieve që shumohen
me vështirësi në kushte natyrale (Engelman, 1997; Paul et al., 2011; Corral et al., 2011;
Gurel et al., 2011).
Në fushën e konservimit in vitro, bioteknologjia ka ndihmuar më së shumti duke siguruar
metoda të ndryshme të konservimit in vitro me anë të teknikave të kulturës indore.
Teknika e ruajtjes së materialit gjenetik bazohet në zvogëlimin e aktivitetit të
metabolizmit të qelizave, indeve ose organeve vegjetative në mënyrë që të shmanget
rritja, por të ruhet mundësia e rigjenerimit.
Mundësia e rigjenerimit të bimëve duke u nisur nga qelizat, indet apo organet e
kultivuara in vitro ka bërë që këto metoda të përdoren nga shumë studiues në mënyrë
efikase për ruajtjen e materialit gjenetik. Vetëm një numër i vogël bimësh tipike të çdo
kultivari, varieteti etj. nevojitet të ruhen si burim i materialit të eksplanteve të freskëta për
rifillimin e kulturave në çdo kohë të vitit. Pra, është një metodë që rezulton me kursime
në hapësirë dhe që ka një impakt minimal në kultivarët e egër (Kongjika et al., 2002;
Yeoman, 1986; George, 1996; Pierik, 1988; Dodds & Roberts, 1995; Bajaj, 1995).
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Disa teknika moderne të konservimit janë zhvilluar për ruajtjen ex situ të gjermoplazmës
së specieve bimore. Duke marrë parasysh kohëzgjatjen e ruajtjes, janë dhënë dy kategori
kryesore të konservimit (Engelmann & Engels, 2002):
a) Konservimi afatshkurtër ose i mesëm (nga disa muaj në disa vjet), ku
gjermoplazma mund të ruhet në kushte sterile të kulturës in vitro me metodat e
rritjes minimale;
b) Konservimi afatgjatë, ku materialet bimore ruhen në azot të lëngët për periudha
afatgjata (kriokonservimi).
Këto teknika janë më pak të kushtueshme dhe janë tepër të sigurta për ruajtjen e
gjermoplazmës (Rao, 2004, Epperson et al., 1997; Henshaw et al., 1983; Withers, 1989).
a) Konservimi afatshkurtër ose i mesëm - Metoda e rritjes minimale
Materiali bimor në kulturat indore me këtë metodë rritet me intensitet minimal të rritjes,
në një nivel optimal të mbijetesës. Këto metoda janë përdorur gjerësisht për konservimin
e një numri të madh speciesh, në mënyrë që të kufizohet numri i subkulturave dhe të
ruhet diversiteti gjenetik i specieve në kushte sterile pa dëmtuar qëndrueshmërinë
gjenetike bimore (Engelmann & Engels, 2002). Që të arrihet diçka e tillë, janë përdorur
metoda të ndryshme në drejtim të modifikimit të terrenit ushqyes apo të ndryshimit të
kushteve të tjera (temperaturë, terren ushqyes, hormone, fotoperiodë etj.). Modifikimi i
këtyre faktorëve ngadalëson ndjeshëm rritjen e bimëve.
Kultivimi i materialit vegjetativ in vitro kërkon kushte optimale të lëndëve ushqyese,
vitaminave, fitohormoneve dhe faktorëve të mjedisit. Nga ana tjetër, teknikat e ruajtjes së
gjermoplazmës të bazuara në kulturat e majës së kërcellit dhe të meristemave, që ruajnë
qëndrueshmërinë gjenetike të bimës mëmë dhe që lejojnë vetëm intensitete minimale të
rritjes po përdoren gjerësisht. Të tilla sisteme kanë përdorim të rëndësishëm në qendrat
ndërkombëtare të ruajtjes së gjermoplazmës, kryesisht sepse materiali i ruajtur është i
gatshëm për përdorim në çdo kohë. Modifikimi i faktorëve të ndryshëm ngadalëson ose
frenon plotësisht rritjen e bimëve. Kjo arrihet me këto metoda:
Zvogëlimi i temperaturës dhe/ose intensitetit të ndriçimit: Ruajtja në temperatura të
ulëta është njëra prej teknikave të kulturave indore që përdoret më së shumti për
konservimin e resurseve gjenetike (Moges et al., 2003). Reduktimi i temperaturës dhe i
intensitetit të ndriçimit gjatë periudhës së inkubacionit ngadalëson intensitetin e rritjes së
materialit bimor në kulturë in vitro (Islam et al., 2003). Inkubimi i qelizave, indeve dhe
organeve vegjetative të kultivuara in vitro realizohet më shpesh në temperatura 20-30C.
Ruajtja në temperaturë të ulët është një nga teknikat më të përdorura për ruajtjen e
materialit bimor të kultivuar in vitro. Sipas këtij parimi, materiali gjenetik mund të ruhet
në temperatura shpesh pak mbi pikën e ngrirjes së ujit. Temperatura dhe zgjatja e ruajtjes
në të ftohtë varet nga origjina ekologjike dhe gjeografike e materialit bimor, por
zakonisht, temperatura në kufijtë 0-5oC rezulton efikase në konservimin e specieve
tolerante ndaj të ftohtit (Ashmore, 1997). Në përgjithësi, bimët tropikale dhe subtropikale
janë më pak tolerante ndaj temperaturave të ulëta. Raste të tilla hasen te bimëzat e Coffee
sp., që ruhen për disa muaj në temperaturë 20oC (Desbrunais et al., 1992), ndërsa
gjermoplazma e Malus sp. ruhet në temperaturë 1-4oC (Orlikowska, 1992). Kulturat in
vitro të Rubus sp. dhe Mentha sp. gjithashtu ruhen shumë mirë në temperaturë 4oC dhe në
fotoperiodë 12 orë (Reed, 1993). Reduktimi i temperaturës është shumë efektiv për
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ruajtjen e hardhisë, patates, panxhar sheqerit, mollës, luleshtrydhes, dhe shumë bimëve
foragjere. Prandaj kjo metodë përdoret sot si rutinë edhe në qendrat e mëdha të
konservimit të gjermoplazmës (Ahmed et al., 2010; Neveen et al., 2008, Dodds &
Roberts, 1995).
Speciet bimore variojnë në kërkesën për dritë dhe errësirë gjatë ruajtjes. Shumë
protokolle të ruajtjes në temperatura të ulëta realizohen edhe në kushtet e uljes së
intensitetit të dritës apo në errësirë të plotë (Wang et al., 2000; Zandvoort et al., 1994),
por disa specie bimore ruhen në temperatura të ulëta, por me ndriçim të vazhdueshëm
(Hvoslef-Eide, 1992).
Ruajtja e bimëzave të disa specieve të gjinisë Mentha sp. në terren ushqyes MS në
temperaturë 2oC u realizua për gjashtë muaj (Islam et al., 2003). Negash et al. (2001)
përdorën një protokoll të veçantë për konservimin in vitro të Enest sp., materiali bimor në
kulturë in vitro u ruajt në temperaturë 15oC dhe 18oC dhe në fotoperiodë 16 orë për 12
dhe 15 muaj, përkatësisht.
Bimëzat e Ruscus aculeatus janë ruajtur për 16 muaj me anë konservimit in vitro në
temperaturë të mjedisit pa subkulturë (Ivanova et al., 2011).
Bimëzat e reja të rrënjëzuara të karafilit in vitro të ruajtura në temperaturë 4C në një
terren ushqyes standard mund të ruhen më shumë se një vit (Dereuddre et al., 1995),
bimëzat e Pyrus communis mund të ruhen në 4oC, me fotoperiodë 12 orë për më shumë
se një vit (Dereuddre et al., 1990), ndërsa bimëzat e Prunus armeniaca mund të ruhen në
temperaturë 3oC për 24 javë (Perez-Tornero et al., 1999).
Ruajtja e gjermoplazmës në temperaturë të ulët ka disa avantazhe, gjë që siguron
përdorimin me sukses të kësaj metode (Pierik, 1988):
 Temperaturat e ulëta ngadalësojnë rritjen dhe zhvillimin në mënyrë të natyrshme, si
dhe kufizojnë numrin e subkulturave të nevojshme. Në temperaturat 2-5C
nevojiten vetëm 1-2 subkultura në vit dhe kjo është e panevojshme kur materiali
është i ngrirë;
 Numri i mutacioneve është më i ulët, përderisa numri i subkulturave është i vogël;
 Është e lehtë të planifikohet dhe të shkallëzohet prodhimi tregtar duke përdorur
teknikat e temperaturës së ulët, përderisa, në parim, mund të kesh materialin bimor
in vitro të disponueshëm në çdo kohë të vitit;
 Materiali haploid mund të ruhet duke përdorur temperaturat e ulëta, ndërsa ai bëhet
lehtësisht diploid në temperatura më të larta;
 Materiali bimor, që është "rinuar" me metodat in vitro, mbetet juvenil gjatë ruajtjes
në të ftohtë. Diçka e tillë është me rëndësi të veçantë për shumimin vegjetativ.
Modifikimi i terrenit ushqyes: Kjo metodë lejon ruajtjen e gjermoplazmës për disa
muaj deri në disa vjet. Në ngadalësimin e rritjes, një rol të rëndësishëm luajnë edhe lëndët
(agjentët) osmotike. Lëndët osmotike janë agjentë që reduktojnë potencialin ujor në
qelizë. Kjo rezulton si metodë efikase në reduktimin e rritjes dhe zgjatjen e kohës së
konservimit të materialit bimor të rritur in vitro për shumë bimë. Manitoli, saharoza,
sorbitoli (Dodds & Roberts, 1995), fosfon-D, hidrazida maleike, acidi abscizik (ABA),
kormekat (CCC), paklobutrazol, daminozid (Shibli et al., 1992) janë raportuar të jenë
lëndë shumë të mira për zgjatjen e kohës së konservimit in vitro të materialit bimor.
Shibli et al., (1992) raportuan se rritja e sasisë së saharozës, manitolit apo sorbitolit
ngadalësojnë rritjen në mënyrë sinjifikante të bimëzave të bajames gjatë periudhës katër
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mujore në temperaturë të dhomës. Rritja e përqendrimit të sakarozës 3-8% frenon rritjen
e meristemave të Solanum spp. (Espinoza et al., 1984; Orlikowska, 1992), por rritja e
eksplanteve është në varësi të përqendrimit të sakarozës. Në terren ushqyes me sasi të
lartë kripërash, sasia e rritur e sheqerit fillon të ketë efekt frenues, por jo toksik në rritjen
e qelizave bimore. Nivelet e larta të sheqerit përdoren për të mbajtur kulturat në kushte
qetësie për periudha të gjata. Duket se ky është efekt osmotik që redukton rritjen, pasi
frenohet thithja e elementëve ushqyese (De Paoli et al., 1994). Në eksperimentet me
manitol (200-385 mM) të shtuar ne terren për të fituar një tretësirë hipertonike, ndërpritet
vdekja e shpejtë e qelizave.
Sipas Negash et al., (2001), përqendrimet 1 dhe 2% në kulturë in vitro ruajnë materialin
bimor të Enest sp. 12-15 muaj. Supozohet se manitoli është i aftë të mbrojë integritetin e
membranave dhe të ndalojë daljen e lëndëve nga qelizat. Në të tilla kushte zvogëlohet
numri i subkulturave, e raportuar kjo në specie si Chrysanthemun sp. (Shibli et al., 1992)
dhe Amygdalis sp. (Shibli et al., 1999). Sorbitoli i përdorur në kombinim me sasi të vogël
të glukozës duket se është i vlefshëm për të frenuar rritjen e bimëve të Mentha sp.
(George, 1996).
Retardantët e rritjes ndihmojnë në ngadalësimin e rritjes duke vepruar direkt në
induktimin e qetësisë, në reduktimin e metabolizmit qelizor ose në ndërprerjen e ndarjes
qelizore (Holobiuc et al., 2010). Meristemat e inkubuara në 22C në terrene me shtesa të
acidit absizik (5 mg l-1) dhe të manitolit 6% ruhen gjatë një viti me përqindje të lartë
mbijetese (Gunning et al., 1985). Embrionet e formuara në kulturat në suspension mbeten
në qetësi për sa kohë ABA është i pranishëm dhe vazhdojnë rritjen, kur ai mungon
(Keatmetha et al., 2006).
Gjithashtu rritja mund të frenohet duke reduktuar sasinë e lëndëve inorganike dhe të
sheqerit në terrenin ushqyes. Kultura të copave të kërcellit të kafesë mund të ruhen për 2
vjet në 26C në fotoperiodë 16/24 orë (7500 luks) në një terren ushqyes të holluar MS/2
pa sheqer. Reduktimi i dukshëm i rritjes së bimëzave të karafilit kërkon një reduktim të
niveleve të kripërave MS nga 25-50% të terrenit normal. Në një eksperiment për ruajtjen
e kulturave in vitro të kërcejve të gjinisë Vitis në terrenin MS të modifikuar me
përqendrim të reduktuar të nitratit të amoniumit (6-25% të vlerës normale), rezultoi se
metoda është alternativë e vlefshme për të lehtësuar ruajtjen e materialit gjenetik të
hardhisë (George, 1996; Ahmed et al., 2009; Desbrunais et al., 1992; Moriguchi et
al.,1989). Ndikimi i përqendrimit të ulët të ushqyesve në kufizimin e rritjes është
raportuar dhe në konservimin e domates (Schnapp et al., 1986).
Rritja e materialit bimor mund të frenohet dukshëm, kur përqendrimi i hormoneve bimore
gjendet në terren nën nivelet optimale (Gunning et al., 1985). Ky efekt është përdorur
gjerësisht për ruajtjen e materialit gjenetik (Sota, 2012). Për luleshtrydhen është arritur që
të ruhen bimë mëma në terrenin JG-B në mungesë të fitohormoneve pa shfaqje të
ndryshimeve në vetitë specifike të kultivarëve (Jungnickel, 1988). Teknikat e ruajtjes in
vitro për Fragaria sp. përdorin nivele minimale të citokininave dhe auksinave për
kulturat, kurse në terrenet ushqyese të ruajtjes nuk përdorin fitohormone (Reed et al.,
1995). Kjo metodë e ruajtjes ka rezultuar efikase edhe në ruajtjen për disa muaj të
Ramonda sp. (Kongjika et al., 1998, 2002, 2010).
Inkubimi në presion parcial të O2 ose në presion atmosferik të ulur: Kur presioni
atmosferik reduktohet në 0.5 atm. (380 mm Hg), raporti i gazeve të ndryshëm të
atmosferës mbetet konstant, por sasitë absolute reduktohen përgjysmë. Nëse ruajtja
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realizohet në kushte hipobarike, vëzhgohet se intensiteti i rritjes dhe i plakjes së materialit
bimor zvogëlohet P.sh. shtimi i peshës së njomë të majave të bimëve të Chrysanthemum
të ruajtura për 6 javë në presion atmosferik 70 mm Hg zvogëlohet nga 383 mg (në
presion normal) në 50 mg. Majat e ruajtura në këto kushte ripërtërijnë bimë normale, pasi
transferohen në terren ushqyes të përshtatshëm.
Ruajtja në presion parcial të oksigjenit bazohet në kombinimin e gazeve të ndryshëm që
formojnë atmosferën e dëshiruar në presion atmosferik normal. Për këtë arsye,
zvogëlohet pjesa e oksigjenit në raport me gazërat e tjera. Ky reduktim duket se jep të
njëjtin efekt të frenimit të rritjes dhe të plakjes me atë të krijuar nga një presion
atmosferik i ulur. Frenimi i rritjes me të dy metodat është i realizueshëm si për strukturat
e organizuara, ashtu dhe për ato të paorganizuara (Pierik, 1988). Është vëzhguar një
reduktim deri në 4 herë i intensitetit të rritjes së kulturës së kalluseve të duhanit, domates
dhe i disa bimëve dekorative (Bajaj, 1995). Supozohet se aktiviteti i reduktuar i materialit
bimor i detyrohet frymëmarrjes së kufizuar në prani të sasive të vogla të oksigjenit në
mikromjedis (De Paoli et al., 1994).
Tharja e materialit bimor: Ky sistem ruajtjeje shfrytëzon kapacitetin e qelizave për t'i
rezistuar humbjes së ujit, siç ndodh për qelizat e embrionit gjatë procesit të pjekjes së
farës. Është raportuar rritja e kalluseve të thata pas një viti ruajtjeje. Studime të shumta
po kryhen për tharjen e embrioneve somatike të karotës, hardhisë, jonxhës etj. (Bajaj,
1995).
b) Konservimi afatgjatë - Kriokonservimi
Megjithëse metodat e rritjes minimale mund të përdoren për të ruajtur koleksione të
materialit bimor klonal, është e qartë se kjo teknikë nuk është ideale për ruajtjen e bimëve
në afate të gjata kohore. Kriokonservimi është metodë e sigurt dhe me kosto efektive për
ruajtjen afatgjate të materialit gjenetik bimor, këtu materiali ruhet në azot të lëngët në
temperaturë -196ºC. Gjatë kriokonservimit ndarja qelizore, proceset metabolike dhe
biokimike ndërpriten (Hopkins, 1999; Burritt, 2008), por materialet mbeten të
qëndrueshme gjenetikisht dhe ruajnë aftësinë ripërtritëse (Niino et al., 1995; Paul et al.,
2000). Materiali i kriokonservuar kërkon një hapësirë shumë të vogël, por nevojitet
furnizim i vazhdueshëm me azot të lëngët. Moment kritik gjatë këtij procesi është ulja
dhe ngritja e temperaturës së materialit (Fuller et al., 2004). Janë zhvilluar disa metoda
për të shmangur apo minimizuar hapat e rrezikshëm gjatë kriokoservimit. Eksitojnë tre
faktorë kryesor të rrezikut gjatë kësaj procedure (Keller & Senula, 2010):
 Madhësia e objektit (materialit) që kriokonservohet;
 Përmbajtja e ujit në material, dhe
 Shpejtësia e uljes/ngritjes së temperaturës.
Këta faktorë janë të lidhur ngushtë dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin. Madhësia e
materialit është vendimtare, sepse temperaturat lokale të materialit mund të çojnë në
plasaritje të materialit. Rreziqet e teknikës janë formimi i kristaleve të akullit në qeliza që
mund të shkatërrojnë sistemin membranor. Çdo ndryshim në përqendrimin e tretësirës së
jashtme çon në plazmolizë, por në hapësirën mes murit qelizor dhe protoplastit mund të
formohen kristale akulli, që mund të shkaktojnë shkatërrim të strukturës qelizore. Rreziku
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tjetër mund të jetë dhe rritja e përqendrimit të lëndëve duke arritur nivele toksike (Day et
al., 2007; Engelmann & Engels, 2002).
Toleranca ndaj ngrirjes e një kulture mund të përmirësohet duke përcaktuar kohën e
kulturës, kur shumica e qelizave ose indeve gjenden në stadin më të përshtatshëm të
rritjes. Eksperimentet kanë treguar se shkalla e vakuolizimit është e rëndësishme në
përcaktimin e shkallës së ndjeshmërisë së qelizave ndaj ngrirjes (Reed, 2008).
Me këtë metodë mund të konservohen pjesëza të ndryshme bimore si: suspensione
qelizore, pjalm, kultura embriogjenike, embrione somatikë dhe zigotikë, sythe apo
meristema. Manipulimi dhe transportimi rezulton me kursime në kohë dhe në hapësirë, ka
kosto të ulët në pajisje dhe personel dhe redukton rrezikun e humbjes së materialit të
vlefshëm nga ndotja ose gabimet njerëzore. (Mantell et al., 1985; Engelmann & Engels,
2002).
Në përgjithësi, qëllimi është i njëjtë si i të gjitha metodave tjera të konservimit, ruajtja e
sigurt për një kohë të gjatë të materialit bimor. Disa nga procedurat më kryesore që janë
raportuar përfshinë, ftohja e ngadaltë (me dy kohë) (Withers, 1979), vitrifikimi (Sakai,
1990), enkapsulimi-dehidratimi (Dereuddre, 1990) dhe ngrirja e pikëzave të DMSO
(Schafer-Menuhr, 1997). Në kohët e fundit janë përshkruar disa metoda me kombinimin e
atyre standarde. Metoda më të thjeshta përdoren për sythet (Sakai, 1960) dhe farat
―ortodokse‘‘ (Roberts, 1973; Stanwood & Bass, 1978), ndërsa ruajtja e pjalmit dhe e
sporeve kërkon metoda më të komplikuara (Hanna & Towill, 1995; Agarwal et al.,
1993).
Sot kriokonservimi përdoret si metodë efektive e ruajtjes së gjermoplazmës në formë
qelizash, indesh apo organesh të shumë specieve për shumë vjet në qendrat
ndërkombëtare të bankave gjenetike.
Metodat kryesore të kriokonservimit të materialit bimor janë (Keller & Senula, 2010):
 Ftohja e ngadaltë (me dy kohë);
 Enkapsulim – Dehidratimi;
 Vitrifikimi;
 Ngrirja e pikëzave të DMSO-së;
 Metodat e kombinuara;
 Ngrirja e sythave dimërore;
 Ngrirja e farave ‖ortodokse‖, dhe
 Ngrirja e pjalmit dhe sporeve
Në dekadat e fundit, si rezultat i humbjeve shumëllojshmërisë bimore, interesi për
ruajtjen e specieve të bimëve endemike, të rralla dhe të rrezikuara është rritur shumë.
Bimët endemike përfaqësojnë specie që ka origjinën nga flora e lashtë, me evoluimin e
diferencuar, duke u ruajtur në kushte të veçanta lokale (IUCN, 2011; Holobiuc et al.,
2006). Në këtë rast bioteknologjia e bimëve ka dhënë një kontribut të veçantë me metoda
të ndryshme në ruajtjen ex situ të gjermoplazmës së këtyre specieve (Holobiuc et al.,
2006). Përdorimi i metodave të ndryshme për konservimin e resurseve gjenetike bimore
po bëhet çdo ditë e më shumë i domosdoshëm për ruajtjen e këtyre specieve me metodat
e konservimit ex situ (Ashmore, 1997; Negash et al., 2001).
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4. MATERIALI DHE METODAT
4.1. Materiali bimor
Gjinia Ramonda e familjes Gesneriaceae (Gesneriade Alpine Evropiane) me dy specie
ballkanike:
 Ramonda serbica Panç., dhe
 Ramonda nathaliae Panç. & Petrov.
Kriteret e përzgjedhjes së specieve:







Specie endemike dhe të rralla, specia R. serbica e rrezikuar sipas Listës së Kuqe
të Florës Vaskulare të Evropës dhe Librit të Kuq të Shqipërisë;
Specie spontane me popullata të vogla në Kosovë dhe Maqedoni;
Specie me kushte specifike të rritjes në natyrë sipas ekspozicionit dhe shkëmbit
amnor;
Specie me veti fiziologjike mjaft të rralla (specie ―e ringjalljes‖ me dy tipe të
fotosintezës, specie tipike për rezistencën ndaj thatësirës);
Specie me vlera të larta dekorative dhe ekonomike;
Specie shumë të vështira për tu kultivuar për shkak të veçorive fiziologjike dhe
habitatit specifik.

4.1.1. Eksplorimi i habitateve, përcaktimi
morfologjik dhe vlerësimi rrezikut

i

parametrave

bio-

Specia Ramonda serbica është hulumtuar në dhjetë lokalitete në Kosovë, tre lokalitete në
Shqipëri dhe dy lokalitete në Maqedoni, kurse specia Ramonda nathaliae në katër
lokalitete në Maqedoni dhe një lokalitet që për herë të parë është konstatuar në Kosovë
(Pasqyra 4.1). Hulumtimet e këtyre habitateve janë realizuar me ndihmën e Prof. Dr.
Kasamedin Abdullai, Prof. Dr. Fadil Millaku dhe Prof. Dr. Efigjeni Kongjika.
Për hartifikimin e lokaliteteve të popullatave të ndryshme të këtyre specieve është
përdorur GPS i markës Garmin dhe harta e lokaliteteve të hulumtuara të dy specieve në
Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni është punuar me Map Info Professional 10.0 (Fig. 4.1).
Distanca ndërmjet lokaliteteve të hulumtuara të dy specive ishte prej së paku 1km deri në
disa dhjetra kilometra. Për secilin lokalitet janë përcaktuar këto të dhëna (Pasqyra 4.1):





Gjatësia dhe gjerësia gjeografike,
Lartësia mbi nivelin e detit (m),
Ekspozicioni (V, L, J dhe P ose ndërmjetëse),
Sipërfaqja e lokalitetit (m2 ose km2).
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Si tipar mjaft i rëndësishëm në përcaktimin e shkallës së kërcënueshëmërisë së këtyre
specieve është marrë edhe kriteri nëse këto specie rriten në shkëmbinj me pjerrtësi të
madhe, afër apo larg rrjedhave të ujërave, rrugëve, zonave të banuara apo zonave turistike
ose frekuentimit nga njerëzit.
Për çdo lokalitet janë regjistruar edhe disa faktorë ekologjikë, që ndikojnë në rritjen dhe
zhvillimin e këtyre specieve, duke përfshirë:




Faktorët abiotikë (thatësira, ekspozimi ndaj dritës, lloji shkëmbor, etj.),
Faktorët biotikë (llojet shoqëruese bimore),
Faktorët antropogjenë (ndotja, urbanizimi, turizmi, etj).

Në ekspeditat e realizuara gjatë vitit 2011 - 2012 (nga muaji prill deri në muajin gusht),
karakteristikat e ndryshme morfologjike dhe fenologjike janë monitoruar për 14 lokalitete
të species R. serbica (Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni) dhe për 4 lokalitete të species R.
nathaliae (Maqedoni). Këto lokalitete janë përzgjedhur si më unike në kuadër të
popullatave të tyre. Ndër karakteristikat morfologjike dhe fenologjike për dy vite radhazi
dhe për çdo lokalitet janë monitoruar këta parametra (sipas Daskalova et al., 2011; IUCN,
2001):
















NB - Numri i përgjithshëm i bimëve për m2 (densiteti bimor i ramondave),
NBR - Numri i bimëve të reja deri në 6 gjethe për m2,
NBV - Numri i bimëve vegjetative (mbi 6 gjethe, por pa lule) për m2,
NBGJ - Numri i bimëve gjenerative (me lule) për m2,
NBN - Numri i bimëve të vjetra (pjesërisht me nekrozë dhe/ose me tharje të pa
kthyeshme) për m2,
KL - Koha e lulëzimit,
KF - Koha e frutifikimit,
NGJB - Numri i gjetheve për bimë,
SGJB - Mesatarja e sipërfaqes gjethore për bimë,
SPGJB - Shuma e sipërfaqes së përgjithshme gjethore për bimë,
NSHB - Numri i shtijave (bishtave) të lules për bimë,
NLSH - Numri i luleve për shtijë të lules,
% T - Përqindja e luleve katër petëlshe (tetramere) për bimë,
% P - Përqindja e luleve pesë petëlshe (pentamere) për bimë,
% H - Përqindja e luleve gjashtë petëlshe (heksamere) për bimë,

Përcaktimi i dendësisë mesatare bimore: është përcaktuar duke numëruar të gjitha
bimët e ramondave në një sipërfaqe katrore 1x1 m. Për shumicën e lokaliteteve janë
përzgjedhur nga pesë sipërfaqe katrore (1 m2) në habitatet e ramondave, në lokalitetet më
të vogla janë numëruar të gjitha bimët e asaj sipërfaqe. Largësia në mes sipërfaqeve të
numëruara ka qenë së paku 30 m nga njëra tjetra. Numri bimëve të ramondave është
shprehur në formë të mesatares për m2. Këta parametra janë monitoruar për dy vite
radhazi (2011 dhe 2012).
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Përcaktimi i numrit i bimëve të reja, vegjetative, gjenerative dhe të vjetra: është bërë
duke numëruar individët përkatës bimorë të ramondave në kuadër të numrit të
përgjithshëm të bimëve të ramondave për m2 (Fig. 4.2.). Kjo strukturë e vjetërsisë së
ramondave brenda subpopullatave/lokaliteteve është regjistruar me qëllimin që për çdo
lokalitet/popullatë të shihet nëse ndonjëra prej këtyre kategorive ontogjenike është shumë
e vogël apo nuk ekziston fare. Ky parametër mund të jetë edhe një tregues për gjendjen e
popullatave të ramondave dhe rrezikun e mundshëm (Daskalova et al., 2011).
Përcaktimi i parametrave morfologjik: këta parametra janë përcaktuar në kohën e
lulëzimit, kur për çdo lokalitet janë analizuar nga 20 individë maturë bimorë të
krahasueshëm në formë dhe madhësi.
Determinimi i specieve shoqëruese bimore që rriten pranë ramondave: është kryer
për çdo lokalitet të hulumtuar të R. serbica dhe R. nathaliae. Ky determinim është bërë
duke u mbështetur në literaturat e ndryshme, si ―Flora Ekskursioniste e Shqipërisë‖
(Demiri, 1983), ―Flora e Shqipërisë‖ (2-4) (Paparisto et al., 1988; Qosja et al., 1992,
1996; Vangjeli et al., 2000), Flora e Evropës (1-5) (Tutin et al., 1964-1980).
A

B

C

D

Figura 4.2. Struktura e vjetërsisë së popullatave të species R. serbica: A – Bimë të reja
deri në 6 gjethe; B – Bimë vegjetative (mbi 6 gjethe, por pa lule); C – Bimë gjenerative;
dhe D - Bimë të vjetra (pjesërisht me nekrozë dhe/ose me tharje të pakthyeshme).
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Figura 4.1. Lokalitetet e hulumtuara të specieve në studim në Kosovë, Shqipëri dhe
Maqedoni, numrat romak tregojnë lokalitetet sipas pasqyrës 4.1.
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Pasqyra 4.1. Origjina e lokaliteteve të R. serbica dhe R. nathaliae nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia.
Koordinatat
Lartësia
UTM: 34T
mbidetare
X=E; Y=N

Kodi i
lokalitetit

Specia

Lokaliteti/popullata

Ekspozicioni

Vendi

I

Ramonda nathaliae

Gryka e Lumit
Matka

V

Maqedoni

348 m

X=0524663
Y=4644822

Gëlqeror

II

Ramonda nathaliae

Mali i Thatë –
Kaparllëk

V dhe VL

Maqedoni

448 m

X=0514386
Y=4647231

Gëlqeror

III

Ramonda nathaliae

Te Kepat e Cerovës –
Cerovë

V dhe VL

Maqedoni

591 m

X=0512863
Y=4648395

Gëlqeror

IV

Ramonda nathaliae

Vorcë, përreth lumit
Vardar

V

Maqedoni

407 m

X=0513762
Y=4660729

Gëlqeror

V

Ramonda serbica

Radika, përreth lumit
Radika, afër fshatit
Volkovija

V

Maqedoni

923 m

X=0471797
Y=4618488

Gëlqeror

VI

Ramonda serbica

Llukovo, përreth
Lumit Drini i zi

V dhe VL

Maqedoni

630 m

X=0467533
Y=4578195

Gëlqeror

VII

Ramonda serbica

Gryka e Zhlebit, në
zonën neutrale
Kosovë – Mali i Zi

V dhe VL

Kosovë

1250 m

X=0440095
Y=4735341

Gëlqeror

VIII

Ramonda serbica

Radac, te burimi i
Drinit të Bardhë

V

Kosovë

545 m

X=0443216
Y=4731643

Gëlqeror
dhe Silikat

IX

Ramonda serbica

Gryka e Lumit
Sushicë

V

Kosovë

676 m

X=0441054
Y=4727481

Gëlqeror

39

Substrati
gjeologjik

Bekim Gashi

Disertacioni i doktoratës

X

Ramonda serbica

Gryka e Rugovës

V dhe VL

Kosovë

800 m

X=0434691
Y=4723960

Gëlqeror

XI

Ramonda serbica

Gryka e Koprivnikut

V dhe VL

Kosovë

750 m

X=0439892
Y=4719967

Gëlqeror

XII

Ramonda serbica

Gryka e Lumbardhit
të Prizrenit

V

Kosovë

530 m

X=0482119
Y=4671129

Gëlqeror

XIII

Ramonda serbica

Gryka e Rusenicës,
afër fshatit Mushtisht

V

Kosovë

1340 m

X=0489481
Y=4679712

Gëlqeror

XIV

Ramonda serbica

Guri i Matosit, afër
fshatit Mushtisht

V

Kosovë

910 m

X=0492515
Y=4680316

Gëlqeror

XV

Ramonda serbica

Shkëmbi i
Përgjakur, afër
fshatit Delloc

V

Kosovë

1170 m

X=0494025
Y=4679758

Gëlqeror

XVI

Ramonda serbica

Kalaja e Krujës

V dhe VL

Shqipëri

565 m

X=0399495
Y=4595841

Gëlqeror

XVII

Ramonda serbica

Mali i Jukniut

V

Shqipëri

827 m

X=0399660
Y=4597864

Gëlqeror

XVIII

Ramonda serbica

Kalaja e Petrelës

V

Shqipëri

340 m

X=0403924
Y=4567745

Gëlqeror

XIX

Ramonda nathaliae

Gllobuçicë

V

Kosovë

982 m

X=0515118
Y=4669685

Gëlqeror

XX

Ramonda serbica

Guri i Dellocit, afër
fshatit Delloc

V dhe VP

Kosovë

1651 m

X=0495690
Y=4680067

Gëlqeror
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Përcaktimi i shkallës së kërcënueshëmërisë së R. serbica në Kosovë: Shkalla e
kërcënueshëmërisë së kësaj specie është përcaktuar sipas kritereve dhe kategorive të
përcaktuara nga IUCN, 2001 dhe 2011 (Pasqyra 4.2). Shkalla e kërcënueshëmërisë së
popullatave të R. serbica në Kosovë është përcaktuar në bazë të madhësisë së popullatës,
numrit të lokaliteteve dhe shtrirjes gjeografike në bazë të hartës me rrjetat 10x10 km2
(UTM Zone 34T) (Fig. 4.3).
Pasqyra 4.2. Kriteriet për përcaktimin e kategorisë së kërcënueshmërisë së specieve
sipas IUCN-së.
Kategoritë e kërcënueshmërisë
Kriteriet
A. Reduktimi i popullatave
(A1,A2,A3 dhe A4)

CR

EN

VU

Reduktimet e matura në periudha prej 10
vjetësh apo 3 gjenerata

A1. Reduktimi i popullatave është ≤90%
≤70%
≤50%
vërejtur, vlerësuar, përfunduar apo ≤80%
≤60%
≤30%
dyshuar ku shkaqet e reduktimit janë të
rikthyeshme dhe të kuptueshme dhe të
cilat kanë pushuar së ekzistuari, bazuar
dhe specifikuar në ndonjërën prej pikave
të më poshtme:
(a). vëzhgim i drejtpërdrejt
(b). indeksi i pranueshmërisë së taksonit është i përshtatshëm
(c). Rënie në HB, HP/ apo kualiteti i habitatit
(d). nivelet e shfrytëzimit të tanishëm dhe ato potenciale
(e). efektet e taksoneve të sjellura / hibridizimet, patogjenet, ndotja, konkurrenca,
parazitët.
A2. Reduktimi i popullatave është ≤90%
≤70%
≤50%
vërejtur, vlerësuar nga e kaluara ku ≤80%
≤60%
≤30%
shkaqet e reduktimit mund të mos kenë
pushuar së vepruari apo mund të mos jenë
të rikthyeshme, bazuar në pikat
(a) deri (e) nën A1.
A3. Reduktimi i popullatave që ≤90%
≤70%
≤50%
parashikohet apo dyshohet se do të ≤80%
≤60%
≤30%
ndodhë në të ardhmen (maksimumi 100
vjet) bazuar në pikat (a) deri (e) nën A1.
A4. Zvogëlim i popullatave i vëzhguar, ≤90%
≤70%
≤50%
vlerësuar, parashikuar apo dyshuar ( deri ≤80%
≤60%
≤30%
100 vjet) ku periudha kohore duhet të
përfshij të ardhmen dhe të kaluarën dhe
ku arsyet e reduktimit nuk kanë pushuar
së vepruari apo mund të mos jenë të qarta
apo të rikthyeshme, bazuar në pikat (a)
deri (e) nën A1.
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B. Shtrirja gjeografike në formë të: B1 - Sipërfaqja e përhapjes (EOO) dhe /apo
B2 – Zona e zënë (AOO)
B1. Sipërfaqja e përhapjes (EOO)
<100 km2
B2. Zona e zënë (AOO)
<10 km2
Dhe së paku 2 prej pikave të mëposhtme
(a) Rënd e fragmentuar apo numri I
=1
lokaliteteve është
(b) Rënie e vazhdueshme në njërën prej:
(i) Sipërfaqja e përhapjes (EOO)
(ii) Zona e zënë (AOO)
(iii) Hapësira, shtrirja dhe/apo kualiteti i habitatit
(iv) Numri i lokaliteteve apo subpopullatave
(v) Numri i individëve të maturuar
(c) Luhatje ekstreme e ndonjërit prej:
(i) Sipërfaqja e përhapjes (EOO)
(ii) Zona e zënë (AOO)
(iii) Numri i lokaliteteve apo subpopullatave
(iv) Numri i individëve të maturuar
C. Madhësi e vogël e popullatave dhe
dobësimi/zvogëlimi (numri i
individëve të maturuar)
Dhe ose C1 ose C2
C1. Reduktim i vazhdueshëm prej së
paku
C2. Rënie e vazhdueshme dhe (a) dhe/apo
b
(a i) Numri i individëve maturuar në
secilin popullatë ose
(a ii) % individëve në një subpopulllatë

<5000 km2
<500 km2

<20000 km2
<2000 km2

≥5

≤ 10

<250

<2500

<10000

25% në 3 vite
apo gjenerata

20% në 5 vite
apo 2
gjenerata

10% në 10
vite apo 3
gjenerata

<50

<250

<1000

90-100%

95-100%

100%

<250

D1<1000
D2 në
mënyrë
tipike
HB<20km2
ose numri i
lokaliteteve
≤5

(b) Luhatje ekstreme në numrin e
individëve
D. Popullatë shumë e vogël apo e <50
kufizuar ose numri i individëve të
maturuar

VU D2. Hapësirë e kufizuar jetese apo numër i
lokaliteteve me një rrezikshmëri të besueshme në të
ardhmen e cila mund të vendos taksonin në CR apo EN
në kohë të shkurtër.
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E. Analiza kuantitative (tregon gjasën ≤50% në 10
vjet apo
e zhdukjes në natyrë)
brenda 3
gjeneratave
(maksimalisht
brenda 100
vitesh)

≤20% në 20
≤10% në
vjet apo 5
100 vite
gjenerata
(maksimalisht
brenda 100
vitesh)

Figura 4.3. Harta e lokaliteteve të R. serbica në Kosovë me rrjetat UTM 10×10 km2.
Numrat tregojnë lokalitetet: 1 - Gryka e Zhlebit; 2 - Radac; 3 - Gryka e Lumit Sushicë; 4
- Gryka e Rugovës; 5 - Gryka e Koprivnikut; 6 - Gryka e Lumëbardhtit të Prizrenit; 7 Gryka e Rusenicës; 8 - Guri i Matosit; 9 - Shkëmbi i përgjakur; dhe 10 - Guri i Dellocit.
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4.2. Metodat e studimit të parametrave fiziologjik
4.2.1. Përcaktimi sasior i klorofilit a, klorofilit b dhe karotenoideve me
anë të spektrofotometrisë pa ndarje paraprake
Përcaktimi sasior i pigmenteve të veçantë me anë të spektrofotometrisë bazohet në faktin
se spektrat e thithjes të klorofilit a, klorofilit b dhe karotenoideve lejojnë që të matet sasia
e tyre në ekstrakt pa ndarje paraprake. Në qoftë se në ekstrakt përzihen tre përbërës për
çdo gjatësi vale, ku njëri prej tyre e ka praktikisht absorbancën zero, densiteti optik i
ekstraktit përcaktohet nga thithja e dritës e të dy përbërësve të tjerë. Konkretisht, gjatësitë
e valëve zgjidhen në pjesën e kuqe të spektrit, ku thithja nga karotenoidët nuk është e
ndjeshme. Si të tilla zgjidhen gjatësitë e valëve, që i përkasin maksimumeve të thithjes të
klorofilit a dhe b në pjesën e kuqe të spektrit të dritës së dukshme. Gjatësia e valës për
karotenoidet zgjidhet në pjesën blu të spektrit, ku koeficientet specifikë të thithjes janë të
njëjtë për të dy klorofilat.
Përcaktimi i sasior i pigmenteve fotosintetike është kryer për 14 lokalitete të species R.
serbica (Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia) dhe 4 lokalitete të species R. nathaliae
(Maqedonia) (Pasqyra 4.1.). Për të gjitha lokalitet e hulumtuara për këta parametra,
marrja e bimëve është bërë në kohën e lulëzimit të tyre (nga muaji maj deri në qershor).
Mbledhja e bimëve është realizuar në habitatet më përfaqësuese të lokaliteteve, ku nga
çdo lokalitet janë marrë nga 5 individë bimorë të së njëjtës madhësi së bashku me
substratin e tyre. Nga të gjitha lokalitetet, bimët janë marrë në kushte të përafërta të rritjes
(ekspozicioni, lagështia, intensiteti i ndriçimit, etj.). Bimët janë vendosur në vazo, të cilat
janë ujitur dhe kanë qëndruar për 16-24 orë në kushte të mjedisit.
Ekstraktimi i pigmenteve fotosintetike është bërë nga 3 gjethe për bimë (3 gjethe x 5
bimë = 15 gjethe për lokalitet), të cilat janë përzgjedhur nga rozeta e mesme, të
krahasueshme në formë dhe madhësi. Nga gjethet e grira imët të secilës bimë janë marrë
nga 5 nënkampione me peshë nga 80 mg deri 100 mg sipas intensitetit të ngjyrës së
gjelbër të gjetheve. Si tretës është përdorur acetoni 80%, meqenëse është më i
përshtatshëm për indet me përmbajtje të lartë uji. Çdo nënkampion është shtypur në një
havan porcelani fillimisht me 2 ml aceton në prani të rërës së kuarcit dhe MgCO3 (1 g për
200 ml aceton). Ekstrakti është filtruar në vakum me filtër qelqi G3. Janë përdorur disa
porcione të vogla acetoni deri sa mbetja në filtër dhe në havan nuk ka shenja ngjyre të
pigmenteve. Filtrati i fituar është plotësuar me aceton deri në shenjën e tarimit (25 ml) në
cilindër qelqi me tapë zmerili. Ekstraktimi është kryer shpejt, në dritë të dobët dhe
filtratet janë ruajtur në frigorifer në 4ºC në cilindër të mbështjellë me letër të zezë.
Matjet e densitetit optik të ekstrakteve të nënkampioneve janë bërë në (UV)-Vis
spektrofotometer (SECOMAM, Anthelie Advanced 5) (Fig. 4.4). Si provë e bardhë ka
shërbyer acetoni i pastër 80%. Matjet janë bërë në gjatësi të ndryshme vale: për klorofilat
në pjesën e kuqe të spektrit (klorofili a në 663 nm, klorofilin b në 644 nm) dhe për
karotenoidët në pjesën blu të spektrit në gjatësinë e valës 452.5 nm (Lichtenthaler, 1986).
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Figura 4.4. Përgatitja dhe leximi i mostrave të ekstraktit acetonik të klorofilit në (UV)Vis spektrofotometer.
Për ekstraktin në 80% aceton, përqendrimet e klorofilit a dhe b janë përcaktuar me anë të
ekuacioneve të Rebelen-it.
Chl a = 10.3 × A663 – 0.918 × A644
Chl b = 19.7 × A644 – 3.87 × A663
Sasitë e klorofilit a dhe b jepen në mg l-1.
Sasia e karotenoidëve është përcaktuar me anë të ekuacionit:
Ck = 4.75 × A452.5 – 0.226 × (Chl a + Chl b)
Përqendrimet e pigmenteve nga në mg l-1 shprehen në mg g-1 peshë absolutisht të thatë në
bazë të përqindjes së lagështisë së gjethes.
Pesha absolutisht e thatë e çdo kampioni është përcaktuar në bazë të dy përsëritjeve
paralele. Fillimisht janë peshuar dy pezafiltra të thatë, të mbajtur në eksikator dhe në
secilin prej tyre janë shtuar rreth 1000 mg material gjethor i njomë, i marrë nga kampioni,
të cilit i kemi matur densitetet optike. Pastaj janë vendosur në termostat në 105ºC për 6
orë. Pas kësaj kohe janë nxjerrë nga termostati dhe janë kaluar direkt në eksikator, ku
janë mbajtur deri sa janë ftohur dhe pastaj janë ripeshuar. Njehsimi i peshës absolutisht të
thatë e dy përsëritjeve bëhet me formulën:
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Pth = P2 – P0 / P1 – P0 × 100
ku, P0 - pesha e pezafiltrit bosh;
P1 - pesha e pezafiltrit me kampionin para tharjes;
P2 - pesha e pezafiltrit me kampionin pas tharjes.
Kalimi i përqendrimit të pigmenteve nga mg l-1 në mg g-1 peshë absolutisht e thatë është
realizuar me formulën:
C = C1 × V × 100 / P × B
ku, C - sasia e pigmenteve në mg g-1 të peshës absolutisht të thatë;
C1 - përqendrimi i pigmenteve në mg l-1;
V - sasia fillestare e ekstraktit të pigmenteve (25 ml);
P - pesha e materialit (80-100 mg);
B - pesha e thatë e materialit gjethor në %.
Nga të dhënat e fituara njehsohet dhe shuma e sasisë së klorofilave a dhe b, raporti i tyre
dhe shuma e sasive të klorofilave dhe të karotenoideve.

4.2.2. Dehidrimi dhe rehidrimi në kushte laboratorike
Për këta parametra, speciet tolerante ndaj tharjes R. serbica dhe R. nathaliae përafërsisht
të së njëjtës moshë dhe madhësie janë marrë nga habitatet e tyre natyrale: R. serbica nga
lokaliteti në Grykën e Lumëbardhit të Prizrenit, në Kosovë dhe R. nathaliae nga lokaliteti
i Grykës së lumit Matka afër Shkupit, në Maqedoni. Bimët janë marrë së bashku me
substratin e tyre dhe pastaj janë aklimatizuar për 2 javë në regjim të plotë ujor dhe janë
mbajtur në kushte laboratorike.
Pastaj bimët e këtyre dy specieve janë ndarë në dy pjesë, një pjesë e tyre është vendosur
në kushte të ujitjes së vazhdueshme, që kanë shërbyer si kontroll dhe pjesa tjetër janë
larguar nga vazot së bashku me substratin e tyre natyral në rrënjë dhe kanë qëndruar në
temperaturë të dhomës dhe me fotoperiodë natyrale.
Për studimin e dehidrimit, bimët në këtë mënyrë kanë qëndruar për 15 ditë pa ujitje dhe
pastaj janë kthyer në vazo, ku janë ujitur në mënyrë të vazhdueshme për 72 orë deri në
rehidrimin e plotë të tyre (Degl‘Innocenti et al., 2008). Për analizimin e gjetheve gjatë
kësaj periudhe të dehidrim-rehidrimit, janë marrë nga 3 gjethe nga rozeta e mesme e
secilës bimë (nga 4 bimë për secilën specie dhe lokalitet). Gjethet janë marrë nga bimë
me ujitje të plotë: bimët e kontrollit (K), dhe nga bimët në stade të ndryshme të
dehidrimit: pas 7 ditësh në dehidrim (D1-stadi fillestar); pas 10 ditësh në dehidrim (D2stadi i mesëm); pas 14 dhe 15 ditësh në dehidrim (D3 dhe D4-stadi i tharjes së plotë); dhe
në stade të ndryshme të rehidrimit pas fillimit të ujitjes: pas 6 orësh rehidrimi (R1); pas
12 orësh rehidrimi (R2); pas 24 orësh rehidrimi (R3) dhe pas 48 orësh rehidrimi (R4)
(Jovanoviç et al., 2011; Augusti et al., 2001; Sgherri et al., 2004; Mihailova et al., 2011).
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Sasia relative e ujit në gjethe (RWC): në intervale të rregullta kohore gjatë dehidrimrehidrimit është analizuar ky parametër në gjethet e dy specieve në studim. Përcaktimi i
RWC-së është bërë në 3 gjethe të marra nga rozeta e mesme e bimëve (nga 12 gjethe për
secilën specie dhe lokalitet të hulumtuar) në secilin stad të dehidrim-rehidrimit. RWC e
gjetheve është llogaritur sipas formulës (Sgherri et al., 1994; Quartacci et al., 2002):
RWC = (PF – PTH / PT – PTH) × 100
ku, RWC - sasia relative e ujit në gjethe;
PF - pesha e freskët e gjetheve;
PTH - pesha e thatë e gjetheve;
PT - pesha në gjendje turgeshente e gjetheve.
Pesha e freskët e gjetheve është njehsuar pas shkëputjes së gjetheve nga bima, pesha
turgeshente e gjetheve është njehsuar pas qëndrimit të tyre në pjata Petri të mbushura me
ujë të distiluar në letër të dyfishtë filtruese për 24 orë. Pesha e thatë është përcaktuar pas
tharjes së gjetheve në termostat në temperaturë 80ºC për 48 orë.
 Përcaktimi sasior i pigmenteve fotosintetike gjatë periudhës së dehidrimrehidrimit
Përcaktimi sasior i pigmenteve fotosintetike është kryer për secilin stad të dehidrimit dhe
rehidrimit në gjethet e bimëve të R. serbica dhe R. nathaliae. Janë analizuar nga 3 gjethe
për bimë nga rozeta e mesme, të krahasueshme në madhësi, nga 4 bimë për çdo lokalitet,
një lokalitetet i R. serbica (Kosovë) dhe një lokalitet i R. nathaliae (Maqedoni).
Sasia e pigmenteve fotosintetike është shprehur në tre forma: në mg/g peshë absolutisht
të thatë të gjetheve, mg/dm2 të sipërfaqes së gjetheve dhe mg/g peshë e freskët e gjetheve.
Përcaktimi i sasisë së pigmenteve për peshë absolutisht të thatë është bërë sikurse në
procedurën e lartpërmendur tek përcaktimi i pigmenteve në lokalitete të ndryshme të
Ramondave.
Sasia e pigmenteve për sipërfaqe gjethore është përcaktuar në 3 disqe me sipërfaqe 0.019
dm2 që janë marrë nga çdo gjethe. Procedura e mëtejshme e ekstraktimit të pigmenteve,
formulat e njehsimit të tyre në mg l-1 dhe leximit në absorbancë spektrofotometrike është
ndjekur sikurse te metoda e mëhershme. Dallimi qëndron vetëm në pjesën finale të
shprehjes së tyre.
Sasia e pigmenteve për njësi sipërfaqeje është njehsuar sipas formulës:
CS = C1 × n × S × 1000 / V
ku, CS - sasia e pigmenteve në mg dm-2 të sipërfaqes gjethore;
C1 - përqendrimi i pigmenteve në mg l-1;
n - numri i disqeve të marra në gjethe;
S - sipërfaqja e një disku në dm2
V - sasia fillestare e ekstraktit të pigmenteve (25 ml);
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Sasia e pigmenteve fotosintetike për peshë të freskët të gjetheve është analizuar direkt pas
peshimit të 5 nënkampionëve gjethore. E gjithë procedura deri tek përgatitja e mostrave
për lexim në spektrofotometër është e njëjtë me metodën e parë, por dallimet janë në
spektrat e absorbancës dhe në formulat e njehsimit të sasisë së pigmenteve.
Matjet edhe këtu janë bërë në gjatësi të ndryshme vale: për klorofilat në pjesën e kuqe të
spektrit (klorofili a në 662 nm, klorofilin b në 644 nm) dhe për karotenoidët në pjesën blu
të spektrit në gjatësinë e valës 440 nm (Lichtenthaler, l987).
Chl a = 9.784 × A662 - 0.99 × A644
Chl b = 21.426 × A644 - 4.65 × A662
Chl a+b (Total klorofilet) = 5.134 × A662 + 20.436 × A644
Karotinoidet = 4.695 × A440 - 0.268 × (Kl. a + b)
Kalimi i përqendrimit të pigmenteve nga mg l-1 në mg g-1 peshë e freskët e gjetheve është
realizuar me formulën:
C = C1 × V × Z / G × 1000
ku: C - sasia e pigmenteve në mg g-1 të materialit të freskët (gjetheve);
C1 - përqendrimi i pigmenteve në mg l-1;
V - sasia fillestare e ekstraktit të pigmenteve (25 ml);
Z - zbutja (nëse është e nevojshme).
G - masa e materialit bimor e shprehur në g;
1000 – faktori për transformimin e g në mg.
− Imazhi i fluoreshencës së induktuar të klorofilave në gjethe dhe i aktivitetit
fotosintetik gjatë dehidrim-rehidrimit
Ky studim është realizuar në laboratorin e Biofizikës të Departamentit të Bioteknologjisë
në bashkëpunim me Prof. Dr. Fatbardha Babani.
Imazhi i fluoreshencës së induktuar të gjetheve të bimëve R. serbica dhe R. nathaliae
është kryer në 3 gjethe për bimë nga rozeta e mesme, të krahasueshme në madhësi. Edhe
për këtë parametër janë analizuar nga 4 bimë për çdo lokalitet, një lokalitetet i R. serbica
(Kosovë) dhe një lokalitet i R. nathaliae (Maqedoni). Gjethet janë marrë nga bimë me
ujitje të plotë nga bimët e kontrollit (K), nga bimët pas 7 ditësh në dehidrim (D1) dhe nga
bimët 24 orë pas rehidrimit (R3).
Matja e kinetikës së imazhit të fluoreshencës së induktuar të gjetheve të bimëve është
realizuar në Sistemin FluorCam (Fig. 4.5). Sistemi është i pajisur me një kamera CCD që
lejon regjistrimin dy dimensional të fluoreshencës së induktuar së klorofilit sipas
protokolleve përkatëse të ndriçimit. Përmasat e objektit të studiuar janë jo më të mëdha se
10  13 cm.
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Figura 4.5. Sistemi FluorCam dhe dhoma e rrezatimit të mostrës.
Fluoreshenca e emetuar induktohet me anë të dy tipave të ndriçimit: diodë 325, që
emeton dritë portokalli super të ndritshme LED me flesh (impulse) me kohëzgjatje të
caktuar; ose ndriçim aktinik i vazhdueshëm. Përveç tyre, një llambë halogjene e pajisur
me shutër (diafragmë e vendosur para llambës që mund të hapet gjatë intervaleve shumë
të vogla kohe në momente të caktuara) gjithashtu gjeneron impulse të forta të dritës
aktinike. Realizimi në kohë dhe zgjatja në kohë e impulseve ekzistuese si dhe ndriçimi
dhe zgjatja e ekspozimit të dritës aktinike kontrollohen me anë të protokolleve plotësisht
të përcaktuara të softit FluorCam.
Matja e imazhit të fluoreshencës është realizuar sipas protokollit të analizës së shuarjes së
fluoreshencës. Ky protokoll lejon matjen e fluoreshencës bazë Fo dhe të fluoreshencës
maksimale Fm në gjendjen e përshtatur në errësirë, realizimin e kinetikës së induktuar të
fluoreshencës së klorofilit, gjatë të cilës maten fluoreshenca maksimale Fp, fluoreshenca
maksimale Fm’ në gjendjen e përshtatur në dritë, fluoreshenca minimale Fo’ në gjendjen
e përshtatur në dritë: njehsohen parametrat e fluoreshencës Fm/Fo, Fv/Fm, Fv/Forendimenti maksimal i PSII në gjendjen e përshtatur në errësirë, Fm'/Fo', Fv'/Fm',
Fv/Fo- rendimenti kuantik efektiv i PSII në gjendjen e përshtatur në errësirë; NPQ=(FMFM’)/FM’- koeficienti i shuarjes jo-fotokimike, qN=(Fv - Fv’)/Fv - koeficienti i shuarjes
jo-fotokimike.
Nga imazhet e marra sipas procedurës së pjesëtimit të sinjalit të fluoreshencës pixel për
pixel llogaritet parametri i fluoreshencës Fm/Fo, që karakterizon rendimentin maksimal
të PSII në gjendjen e përshtatur në errësirë si dhe të gjithë raportet e tjera të
fluoreshencës.
Imazhet e fluoreshencës dhe të parametravetë raporteve të fluoreshencës mbi të gjithë
sipërfaqen e gjethes ose pjese të përzgjedhura të saj paraqiten në pamje dy-dimensionale
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në pseudongjyra me shkallë të ndryshueshme në mënyrë që të merret pamje sa më e
detajuar e imazhit përkatës (Fig. 4.6).

Fluoreshenca e induktuar e klorofilit
Fluoreshenca ne fund te impulsit

FM

Mbyllja e te gjithe
qendrave reaktive te
PSII reflektohet ne
kalimin e fluoreshences
nga Fo ne Fm.

QA-

QA-

QA-

Q A-

QA-

QA -

QA-

Q A-

Qendrat reaktive te PSII te hapura

F0

Fluoreshenca ne fillim te impulsit
Figura 4.6. Skema e paraqitjes së fluoreshencës së induktuar të klorofilit në varësi të
impulseve të ndriçimit në lidhje me gjendjen e aparatit fotosintetik, ku qendrat reaktive të
PSII janë të hapura (para impulsit) dhe të mbyllura (në fund të impulsit).

4.3. Metodat e testimit të farave dhe kultivimi in vitro
4.3.1. Testet e mbirjes së farave
Hulumtimet janë kryer te farat e bimëve të specieve Ramonda serbica dhe Ramonda
nathaliae, mbledhja e të cilave është realizuar në kohën e maturimit të tyre gjatë vitit
2010 nga popullatat natyrore. Për këtë parametër janë studiuar farat e bimës R. serbica të
dy popullatave nga Kosova (Shkëmbi i Përgjakur dhe Radac) dhe dy nga Shqipëria
(Kalaja e Krujës dhe Kalaja e Petrelës) dhe farat e bimës R. nathaliae nga dy popullata
nga Maqedonia (Cerovë dhe Gryka e Lumit Matka).
Në farat e këtyre specieve është hulumtuar efekti i:




Përqendrimeve të ndryshme të acidit giberelik (GA3) në mbirjen e farave;
Përqendrimeve të ndryshme të nitratit të potasiumit (KNO3) në mbirjen e farave,
dhe
Kombinimeve të përqendrimeve të ndryshme të GA3 dhe të KNO3 në mbirjen e
farave.
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Pasqyra 4.3. Trajtimi i farave me përqendrime të ndryshme të acidit gibereliik (GA3) dhe
të nitratit të potasiumit (KNO3).
Farat e ndara në grupe

Lëndët trajtuese

1

Farat e grupit të tretë

2

Farat e grupit të dytë

T1

KNO3 (0.1%)

3

Farat e grupit të dytë

T2

KNO3 (0.2%)

4

Farat e grupit të dytë

T3

KNO3 (0.3%)

5

Farat e grupit të parë

T4

GA3 (250 mg l-1)

6

Farat e grupit të parë

T5

GA3 (500 mg l-1)

7

Farat e grupit të parë

T6

GA3 (1000 mg l-1)

8

Farat e grupit të parë

T7

GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.1%)

9

Farat e grupit të parë

T8

GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.2%)

10

Farat e grupit të parë

T9

GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

11

Farat e grupit të parë

T10

GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.1%)

12

Farat e grupit të parë

T11

GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.2%)

13

Farat e grupit të parë

T12

GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

14

Farat e grupit të parë

T13

GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.1%)

15

Farat e grupit të parë

T14

GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.2%)

16

Farat e grupit të parë

T15

GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

Kontrolli (H2O)

Farat e të dy specieve nga popullatat e ndryshme janë ndarë me ndihmën e
stereomikroskopit në 3 pjesë (përafërsisht nga 2000 fara për grupe), të cilat fillimisht janë
dezinfektuar me etanol 70% për 3 min dhe vazhdimisht janë përzier në mënyrë që farat të
dezinfektohen njëtrajtshmërisht, pastaj janë shpëlarë tri herë me ujë të distiluar dhe steril.
Farat e përgatitura janë ndarë në tre grupe: në grupin e parë 1600 fara, në grupin e dytë
300 fara dhe në grupin e tretë 100 fara (Pasqyra. 4.3).
a). Farat e grupit të parë janë ndarë në katër pjesë me nga 400 fara, të cilat janë
trajtuar për 24 orë me: 0 mg l-1; 250 mg l-1; 500 mg l-1; dhe 1000 mg l-1 GA3 në
errësirë, pas këtij trajtimi farat janë ndarë në katër pjesë dhe janë trajtuar për 24
orë të tjera me: 0; 0.1; 0.2; dhe 0.3 % KNO3.
b). Farat e grupit të dytë janë ndarë në tre pjesë dhe janë trajtuar për 24 orë me: 0.1;
0.2; dhe 0.3 % KNO3.
c). Farat e grupit të tretë janë trajtuar për 24 orë me H2O (Kontrolli).
Të gjitha trajtimet e lartpërmendura janë realizuar në tre përsëritje. Pas trajtimit të farave,
ato janë vendosur për mbirje në formë të rrathëve koncentrikë në pjata Petri 90mm të
mbuluara me letër filtri të dyfishtë po ashtu 90mm. Në çdo pjatë Petri paraprakisht është
shtuar nga 5ml ujë (ISTA, 1996). Eksperimenti është bërë me tre përsëritje.
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Pastaj pjatat e Petrit janë futur në qese plastike të mbyllura hermetikisht, në mënyrë që të
evitohet humbja e lagështisë nga pjatat e Petrit dhe janë vendosur në dhomë vegjetative
(temperatura 22-24oC, intensiteti i ndriçimit 2000 luks dhe fotoperioda 16 orë ndriçim/24
orë).
Pas ditës së shtatë të inokulimit ka filluar mbirja e tyre, ku farat e mugulluara janë
numëruar çdo 48 orë për 30 ditë, deri sa nuk janë vërejtur ndryshime në numrin e farave
të mugulluara. Farat janë konsideruar të cungulluara, kur filizi i embrionit të dalë ka qenë
përafërsisht ≥2mm ose kur kanë pasur së paku dy gjethe (Fig. 4.7) (Sharma & Sharma,
2010).
A

B

Figura 4.7. Mbirja e farave të bimës R. serbica: A – Fotografi direkte; B – Fotografi nga
stereomikroskopi

Janë hulumtuar këta parametra:


FGP – Përqindja finale e mbirjes, që është njehsuar sipas formulës:
FGP = nfm / ntf × 100

ku, nfm – Numri i farave të mbira;
ntf – Numri i përgjithshëm i farave të inokuluara.
 MGT – Koha mesatare e mbirjes, është njehsuar me formulën (Moradi et al.,
2008):
MGT = ΣDn / Σn
ku, n - numri i farave që kanë mbirë në ditën D, dhe D - numri i ditëve të numërimit të
farave të mbira që nga fillimi i mugullimit.
 GI – Indeksi i mbirjes, është njehsuar me formulën:
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GI = (G1/1) + (G2/2) + (Gx/X)
ku, G = mbirja në secilën ditë pas inokulimit; 1, 2, x = korrespondon me ditën e mbirjes
(Esechie, 1994).
 CGRI – Shkalla korrektuese e indeksit të mbirjes, është njehsuar me formulën
(Dewir et al., 2011):
CGRI = (GI / FGP) × 100
ku, GI – Indeksi i mbirjes;
FGP – Përqindja finale e mbirjes

4.3.2. Kultivimi in vitro
 Materiali bimor
Për mikroshumimin e specieve bimore Ramonda serbica dhe Ramonda nathaliae, si
material fillestar janë përdorur farat nga kapsulat septicide të bimëve të marra nga
lokalitete të ndryshme në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Farat e R. serbica janë
mbledhur nga 9 lokalitete në Kosovë, 3 lokalitete në Shqipëri dhe 2 lokalitete në
Maqedoni, ndërsa për R. nathaliae 4 lokalitete në Maqedoni (Pasqyra 4.1.). Mbledhja e
farave është realizuar nga mesi i muajit qershor deri në fillimin e muajit gusht (varësisht
nga lokaliteti) gjatë vitit 2010 dhe 2011. Meqë farat e ramondave janë tepër të imëta,
bëhet shkoqja e kapsulës dhe materiali bruto kalon në sitë. Farat me ngjyrë të kuqërremët
janë ruajtur në vend të errët dhe të thatë. Si eksplante fillestare janë përdorur dhe copat e
gjetheve.
 Dezinfektimi dhe sterilizimi i farave
Farat e imëta të të dyja specieve të ramondave janë kaluar në provëza të sterilizuara dhe
të mbyllura, ku janë dezinfektuar dhe sterilizuar me agjentë të ndryshëm kimikë duke i
tundur në mënyrë të vazhdueshme që dezinfektimi i farave të jetë sa më homogjen.
Varësisht nga lokaliteti, farat janë dezinfektuar dhe sterilizuar me agjentë të ndryshëm
kimikë apo me kombinimin e tyre:
 Etanol 70% për 3 min,
 HgCl2 0.1% për 5 min,
 HgCl2 0.01% për 3 min,
 HgCl2 0.01% për 20 sek + Etanol 70% për 2 min.
Pas dezinfektimit dhe sterilizimit, farat janë shpëlarë tri herë me ujë të distiluar dhe
steril.
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 Përbërja e terreneve ushqyese
Për mikroshumimin e këtyre dy specieve bimore, në stadin e parë për inokulimin e
farave është përdorur terreni ushqyes bazal JG-B (Jungnickel/Gliemeroth, Basal 1986)
me nitrate me pH 4.4-4.6 (Jungnickel, 1988) pa fitohormone. Inokulimi i farave të secilës
specie dhe secilit lokalitet është bërë në 7-10 provëza me terren ushqyes.
Për stadin e dytë të zhvillimit të bimëzave të ramondave të secilës specie dhe lokalitet
janë përdorur tre terrenet bazale ushqyese (Pasqyra 4.4):
1.
2.
3.
4.

JG-B (Jungnickel/Gliemeroth, 1986),
WPM (Lloyd & McCown, 1980),
RA (40% MS) (Toth et al., 2004), dhe
MS (Murashige & Skoog, 1962).

Pasqyra 4.4. Përbërja minerale dhe e vitaminave e terreneve ushqyese të përdorura për
mikroshumimin e bimëve të R. serbica dhe R. nathaliae.
Përbërësit e
terrenit mmol l-1
pH
KNO3
NH4NO3
K2SO4
MgSO4·7H2O
KH2PO4
Ca(NO3)2·4H2O
CaCl2·2H2O
H3BO3
MnSO4·H2O
MnCl2 ·4H2O
CuSO4·5H2O
Na2MoO4·2H2O
ZnSO4·7H2O
CoCl2·6H2O
KJ
FeSO4·7H2O
Na2 EDTA
FeIII – EDTA

JG-B

WPM

RA (40% MS)

MS

4.4-4.6
8.00
10.25
1.00
1.50
1.00
0.005
0.013
0.0004
0.003
0.025

5.6
5.00
5.70
1.50
1.25
3.39
0.44
0.10
0.15
0.0015
0.001
0.03
0.10
0.10
-

5.8
7.52
8.24
0.60
0.50
1.20
0.04
0.04
0.00004
0.0004
0.012
0.000044
0.002
0.04
0.04
-

5.6
18.80
20.60
1.50
1.25
3.00
0.10
0.10
0.0001
0.001
0.03
0.00011
0.005
0.10
0.10
-

Vitaminat
Acid nikotinik
Piridoksinë HCl
Tiaminë HCl
Glicinë
Inozitol

mg l-1
0.10
100

mg l-1
0.50
0.50
1.00
2.00
-

mg l-1
0.20
0.20
0.04
0.80
40

mg l-1
0.50
0.50
0.10
2.00
100
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Në terrenin ushqyes bazal JG-B, bimëzat u zhvilluan në praninë e fitohormoneve
citokininë dhe auksinë. Prej citokininave u përdor 6-benzilaminopurina, BAP 0.5 mg l-1
në kombinim me auksinat, acidin-3-indolacetik, AIA 0.5 mg l-1 dhe acidin natftilacetik,
ANA 0.5 mg l-1.
Në terrenin ushqyes WPM dhe RA, bimëzat u zhvilluan në praninë e fitohormoneve
citokininë 6-benzilaminopurina, BAP dhe të auksinës, acidi-3-indolacetik, AIA 0.1 mg l-1
për secilën.
Në stadin e tretë të mikrocoptimit, bimëzat nga stadi i dytë i mikroshumimit iu
nënshtruan mikrocoptimit duke kaluar pjesë të veçanta të kulturës aseptike (kryesisht
bisqe dhe copa gjethesh) në terrene të ndryshme ushqyese. Për bisqet u përdoren terrenet
ushqyese sikurse për stadin e dytë të mikroshumimit.
Terreni ushqyes i përdorur për copat e gjetheve është terreni universal MS (Murashige &
Skoog, 1962) (Passqyra 4.4) në kombin të fitohormoneve (citokininë, 6benzilaminopurina, BAP 0.4 mg l-1 dhe auksinë, acidi natftilacetik, ANA 0.5 mg l-1) për
stadin e kallusogjenezës dhe BAP 0.5 mg l-1, si dhe ANA 0.4 mg l-1 për stadin e
formimit të organeve.
Këto tretësira janë përgatitur si tretësira stok me përqendrime të ndryshme (në varësi të
kategorisë).
Për makroelementët, mikroelementët dhe vitaminat, si tretës është përdorur uji i distiluar.
Të gjithë makroelementët janë tretur secili më vete me një sasi të vogël uji të distiluar (në
mënyrë që të shmanget precipitimi). Më pas janë bashkuar së bashku dhe është bërë
tarimi deri në vëllimin e dëshiruar me ujë të distiluar. Në këtë mënyrë është përgatitur
dhe tretësira stok e mikroelementëve dhe ajo e vitaminave. Tek vitaminat, përjashtim bën
vetëm mioinozitoli në terrenin ushqyes MS që nuk është përfshirë në stok, por është
peshuar në vlerën e dëshiruar dhe është shtuar në terren gjatë përgatitjes së këtij të fundit.
Tretësirat stok të makro dhe mikroelementëve përdoren deri në 5 – 6 muaj pas
përdorimit, ndërsa ato të vitaminave përdoren deri në 2 muaj pas përdorimit, pasi më pas
ato degradohen.
Auksinat dhe giberelinat janë tretur paraprakisht në një sasi të vogël NaOH 1N (0.5 ml),
ndërsa citokininat në HCl 1N. Më pas të tri kategoritë janë taruar deri në vëllimin e
dëshiruar me ujë të distiluar (secila më vete).
Tretësirat stok të hormoneve bimore përdoren deri në 2 javë pas përgatitjes dhe jo më
tepër, pasi degradohen shpejt duke humbur kështu funksionin e tyre.
Të gjitha tretësirat stok janë ruajtur në frigorifer në 4oC dhe janë përzier në sasitë e
dëshiruara vetëm gjatë përgatitjes së terrenit ushqyes.
Përveç këtyre përbërësve në terrenin ushqyes është shtuar saharoza, është matur dhe
rregulluar pH dhe është shtuar agari në vlerën e dëshiruar. Më pas, terrenet ushqyese janë
ngrohur deri në vlim në banjo-mari apo në mikrovalë në mënyrë që të mundësohet tretja e
saharozës dhe e agarit. Pas kësaj, janë shpërndarë në enët e qelqit dhe janë autoklavuar në
temperaturë 121oC, presion 1 atm për 20 min. në mënyrë që të sigurohen kushtet e
asepsisë.
 Kushtet e rritjes së bimëzave
Fillimisht për mbirjen e farave të ramondave, gjysma e provëzave u vendosën në ndriçim
të vazhdueshëm (24 orë dritë) dhe gjysma tjetër në fotoperiodë 16 orë ndriçim/24 orë. Të
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gjitha provëzat u mbajtën në dhomën e rritjes në temperaturë 25oC±2oC dhe intensitet të
ndriçimit 2000 luks. Pas këtij stadi, në stadin e dytë dhe të tretë, bimëzat u vendosën në
fotoperiodë 16 orë ndriçim/24 orë.
 Stadi i aklimatizimit
Bimëzat e fituara nga mikroshumimi u kaluan në aklimatizim në terren të përbërë nga dhè
torfë dhe perlit në raportin 2:1:1. Pasi ujiten mirë, bimëzat mbahen për dy deri në tre javë
të mbuluara me polietilen në kushtet e mjegullimit artificial për të siguruar lagështi
relative ajrore të lartë në temperaturë 22oC dhe pastaj kalohen në vazo me dhè dhe torfë.
Bimëzat zbulohen plotësisht pas rreth 4 javësh.

4.3.3. Konservimi in vitro
Si material fillestar u përdorën bimëzat e fituara nga mikroshumimi për të dy speciet,
Ramonda serbica dhe Ramonda nathaliae. Bimëzat e këtyre specieve janë prodhuar nga
farat e bimëve të marra nga disa lokalitete nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia
(Pasqyra 4.1.).
Për konservimin in vitro të këtyre specieve u përdorën dy metoda të rritjes minimale:
a) Reduktimi i temperaturës dhe i ndriçimit (Kongjika et al., 2002).
Bimëzat e prodhuara gjatë mikroshumimit u kaluan në subkulturë në terren ushqyes bazal
JG-B me shtesa të fitohormoneve (Pasqyra 4.5-JG-B*), sikurse gjatë stadit të dytë të
mikroshumimit. Pastaj ato janë mbajtur për rreth dy javë në dhomën vegjetative në
kushtet normale. Pas kësaj periudhe, bimëzat janë transferuar në kushte të errësirës së
plotë dhe të reduktimit të temperaturës (4oC).
b)

Reduktimi i lëndëve inorganike dhe karbohidrateve në terrenin ushqyes
(Kongjika et al., 2002).

U përdor terreni ushqyes bazal JG-B, por vetëm me shtesa të Fe-EDTA (8.6 mg l-1) dhe
nitratit të amoniumit (825 mg l-1). Në terrenin bazë nuk u shtuan vitaminat, mio-inozitoli
dhe fitohormonet. Si burim karboni u përdor glukoza në vend të saharozës. Terreni u
ngurtësua me agar 0.56% (Pasqyra 4.5-JG-B**).
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Pasqyra 4.5. Përbërja minerale dhe shtesat tjera të terrenit ushqyes JG-B, gjatë
konservimit in vitro të bimëzave të R. serbica dhe R. nathaliae.
Përbërësit e terrenit në mg l-1

JG-B*

JG-B**

pH
KNO3
NH4NO3
MgSO4·7H2O
KH2PO4
Ca(NO3)2·4H2O
H3BO3
MnCl2 ·4H2O
Na2MoO4·2H2O
ZnSO4·7H2O
FeIII – EDTA

4.4-4.6
809.00
825.00
246.50
204.15
236.15
0.31
2.50
0.10
8.60
8.60

4.4-4.6
809.00
825.00
246.50
204.15
236.15
0.31
2.50
0.10
8.60

Vitaminat
Tiaminë HCl
Inozitol

mg l-1
0.10
100

mg l-1
-

Saharozë
Glukozë
Agar-agar

g l-1
20.00
7.00

g l-1
5.00
5.60

Fitohormonet
BAP
AIA

mg l-1
0.50
0.50

mg l-1
-

4.4. Analiza statistikore e të dhënave
Përpunimi statistikor i të dhënave është bërë sipas modelit të rastit me 3-5 përsëritje
(varësisht nga parametrat e studiuar). Të dhënat janë paraqitur në formë të mesatares
aritmetike dhe gabimit standard (±). Diferencat ndërmjet parametrave dhe lokaliteteve të
studiuara janë testuar me programin statistikor SPSS 17. Analiza statistikore e variancës
për të gjitha të dhënat është bërë me one-way ANOVA dhe Multivariate Tests dhe janë
krahasuar me Duncan‘s Multiple Range Tests në nivelin 5% të sinjifikancës (P 0.05).
Gjithashtu është bërë edhe analizimi i bashkëveprimit për disa parametra të hulumtuar.
Për më tepër do të sqarohen edhe tek rezultatet për secilin veç e veç.
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5. REZULTATET DHE DISKUTIMI
5.1. Biomorfologjia e specieve Ramonda nathaliae dhe
Ramonda serbica
5.1.1. Përhapja dhe eksplorimi i habitateve të specieve R. nathaliae dhe
R. serbica
Gjatë viteve 2010, 2011 dhe 2012 janë realizuar 56 ekspedita në lokalitetet e ndryshme të
ramondave në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni. Për specien Ramonda serbica janë
hulumtuar dhe regjistruar dhjetë lokalitete në Kosovë, tre lokalitete në Shqipëri dhe dy
lokalitete në Maqedoni, ndërsa për Ramonda nathaliae katër lokalitete në Maqedoni dhe
një në Kosovë. Gjatë ekspeditave të fundit në muajin qershor të vitit 2012 në zonën
kufitare Kosovë-Maqedoni (afër fshatit Glloboçicë), së bashku me prof. dr. Fadil Millaku
e kemi gjetur edhe R. nathaliae në këtë zonë të Kosovës.
Në kuadër të ekspeditave në lokalitetet e përhapjes së species R. serbica në Kosovë, për
herë të parë janë konstatuar dy lokalitete të reja në Malet e Sharrit: lokaliteti Shkëmbi i
Përgjakur dhe Guri i Dellocit. Në Alpet Shqiptare (Kosovë) janë hulumtuar 5 lokalitete
dhe në Malet e Sharrit gjithashtu 5 lokalitete të R. serbica. Lokalitetet e regjistruara të R
serbica në Kosovë përfshijnë mbi 90% të të gjitha lokaliteteve të saj në këtë vend. Kjo
specie në Kosovë shtrihet nga 530 m (Gryka e Lumëbardhit të Prizrenit) deri më 1651 m
(Guri e Dellocit) lartësi mbidetare. Nga rezultatet e marra gjatë ekspeditave në Kosovë,
Shqipëri dhe Maqedoni, R. serbica në shumicën e lokaliteteve rritet në shkëmbinj
gëlqerorë, por ndonjëherë edhe në dolomit (lokaliteti i Radacit). Kjo specie preferon të
rritet në të çara të shkëmbinjve me ekspozicion verior dhe verilindor, por në lokalitetin
Guri i Dellocit është konstatuar edhe në ekspozicion Veri-Perëndimor. Shumica e
habitateve të kësaj specie janë të hijezuara dhe përreth rrjedhave të ujërave; ka raste kur
mund të rritet edhe në vende të çveshura dhe me diell siç është rasti me lokalitetet: Kalaja
e Krujës, Mali i Jukniut dhe Kalaja e Petrelës në Shqipëri (Fig. 5.1.1).
Në Kosovë dhe në Maqedoni, bimët e R. serbica rriten kryesisht në vende me pak diell
dhe nën hije. Në shumicën e rasteve haset nëpër gryka e sidomos në Kosovë e Maqedoni.
Ka raste kur rritet edhe në shkëmbinj të veçuar (të ekspozuar në diell) jashtë grykave, siç
është rasti me lokalitetet e hulumtuara në Shqipëri, por edhe me dy lokalitete në Kosovë,
por që janë në lartësi mbi 1200 m (Gryka e Zhlebit dhe Guri i Dellocit). R. serbica rritet e
vetmuar ose në koloni (tufa), kjo varet nga kushtet e habitatit, kështu psh., në lokalitetet
me ekspozim më të madh ndaj diellit, kjo bimë rritet kryesisht e vetmuar, por edhe në
lokalitetin me ekspozicion Veri-Perëndimor (Guri i Dellocit).
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Figura 5.1.1. Fotografi e disa lokaliteteve të përhapjes së specieve R. nathaliae dhe R.
serbica në Kosovë, Maqedoni dhe në Shqipëri: A) Shkëmbi i Përgjakur (Malet e Sharrit,
Kosovë); B) Guri i Matosit (Malet e Sharrit, Kosovë); C) Gryka e Lumëbardhit të
Prizrenit (Malet e Sharrit, Kosovë); D) Gryka e Rusenicës (Malet e Sharrit, Kosovë);
E) Radac (Alpet Shqiptare, Kosovë); F) Gryka e Rugovës (Alpet Shqiptare, Kosovë);
G) Gryka e lumit Sushicë (Alpet Shqiptare, Kosovë); H) Kalaja e Krujës (Shqipëri);
I) Cerovë (Maqedoni); J) Kalaja e Petrelës (Shqipëri); K) Radika (Maqedoni); dhe
L) Vorcë (Maqedoni).
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Në dallim nga lokalitetet e përhapjes së species R. serbica, lokalitetet e hulumtuara të R.
nathaliae shtrihen në lartësi më të ulët: nga 348 m (Matka, Maqedoni) deri 982 m
(Gllobuçicë, Kosovë). Bimët e kësaj specieje rriten kryesisht në ekspozicion verior, më
pak në atë verilindor. Edhe kjo specie rritet në shkëmbinj gëlqerorë dhe atë në të çara të
tyre nën hije apo edhe të çveshura.
Edhe rezultatet e autorëve tjerë tregojnë se R. serbica dhe R. nathaliae rritet në shkëmbinj
gëlqerorë, por edhe në ata serpentinorë në ekspozicion verior apo edhe verilindor
(Kosanin, 1921; Stevanovic & Stevanovic, 1985; Stevanovic & Matevski, 2011). Specia
R. nathaliae kryesisht rritet në formë të kolonive, por hasen edhe individ të vetmuar.
Habitatet e R. nathaliae janë më të thata krahasuar me habitatet e R. serbica.
Bimët që rriten në afërsi apo së bashku me R. nathaliae janë myshqet, fiernat dhe disa
specie tjera të bimëve Angjiosperme (Pasqyra 5.1.1). Varësisht prej specieve që
dominojnë në habitatet përkatëse, ato formojnë asociacione të ndryshme. Në lokalitetet
Gryka e Lumit Matka dhe Cerovë, kjo specie rritet në kuadër të asociacionit MuscoRamondaetum nathaliae, ndërsa në lokalitetet Kaparllëk dhe Vorcë CeteretoRamondaetum nathaliae. Numri i specieve bimore shoqëruese ishte i ndryshëm në
lokalitete të ndryshme të R. nathaliae, lokaliteti me numrin më të madh të specieve
shoqëruese ishte Vorca. Shumica e specieve ishin të pranishme në dy apo më shumë
lokalitete, por kishte raste kur speciet e caktuara ishin të pranishme vetëm në një lokalitet
(Pasqyra 5.1.1, Shtojca). Speciet që janë hasur në çdo lokalitet të R. nathaliae janë:
Neckera sp., Ceterach officinarum, Juniperus oxicedrus dhe Fraxinus ornus.
Ngjashëm me specien R. nathaliae edhe te R. serbica, speciet shoqëruese bimore që
dominojnë në shumicën e lokaliteteve të hulumtuara në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni
ishin myshqet dhe disa fierna. (Pasqyra 5.1.2). Pas hulumtimeve të detajuara për çdo
lokalitet, gjatë ekspeditave janë konstatuar edhe asociacionet bimore për habitatet e R.
serbica. Po thuajse në të gjitha lokalitetet, asociacioni bimor më dominant ishte MuscoRamondaetum serbicae, ndërsa në dy lokalitete në Shqipëri (Mali i Jukniut dhe Kalaja e
Petrelës) Ceterachi-Ramondetum serbicae. Rezultate të ngjashme për shoqërimet e R.
nathaliae dhe R. serbica janë raportuar edhe nga autorë tjerë në lokalitete tjera në vende
të ndryshme të Ballkanit (Mersinllari et al., 2009; Rakic et al., 2009; Petkovic et al.,
1988; Stevanovic et al., 1987; Siljak-Yakovlev et al., 2007). Numri i specieve shoqëruese
bimore në kuadër të lokaliteteve ishte i ndryshëm, në këtë rast vlen të theksohet se
lokaliteti me numrin më të madh të specieve ka qenë: Gryka e Koprivnikut, Gryka e
Lumit Sushica, Shkëmbi i Përgjakur, Gryka e Rusenicës, etj. Edhe për R. serbica,
shumica e specieve shoqëruese ishin të pranishme në dy apo më shumë lokalitete, por
kishte raste kur speciet e caktuara ishin të pranishme vetëm në një lokalitet (Pasqyra
5.1.2, Shtojca). Nga të gjitha speciet shoqëruese bimore në lokalitete të ndryshme kemi
gjetur 7 specie endemike. Lokaliteti që kishte numrin më të madh të specieve endemike
ishte Gryka e Koprivnikut me katër lloje. Nga speciet endemike në këtë lokalitet është
gjetur edhe Crepis albanica, specie kjo mjaft e rrallë për florën e Kosovës (Pasqyra 5.1.2,
Shtojca).
Në disa lokalitete, pranë myshqeve në afërsi të R. nathaliae dhe R. serbica rriten edhe
disa fierna poikilohidrikë si: Ceterach officinarum, Polypodium vulgare, Asplenium
trichomanes dhe Asplenium ruta-muraria, të cilat gjithashtu shprehin tolerancë ndaj
thatësisë në shkallë të ndryshme për secilën nga këto specie (Pasqyra 5.1.1 dhe 5.1.2).
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Pasqyra 5.1.1. Speciet shoqëruese bimore të R. nathaliae në lokalitete të ndryshme
në Maqedoni.
Gryka e Lumit
Matka

Kaparllëk

Cerovë

Vorcë

Speciet bimore
Neckera sp.

I

II

III

IV

+

+

+

+

Ceterach officinarum

+

+

+

+

Polypodium vulgare

+

.

.

.

Asplenium trichomanes

+

.

+

+

Juniperus oxycedrus

+

+

+

+

Fraxinus ornus

+

+

+

+

Syringa vulgaris

+

+

+

.

Silene vulgaris

.

+

+

+

Achillea lingulata

.

+

.

+

Quercus petraea

+

+

.

.

Carpinus orientalis

.

.

+

+

Teucrium podium

.

+

.

+

Teucrium chamaedrys

+

.

.

+

Geranium robertianum

+

.

.

+

Sedum acre

.

+

.

+

Sedum ochroleucum

.

.

+

+

Paliurus spina-christi

.

+

.

+

Quercus pubescens

.

.

+

+

Acer monspessulanum

.

.

+

+

Colutea arborescens

.

.

+

+

Salvia ringens

.

.

+

+

Thymus sp.
SHTOJCA

+

+

.

.

Speciet bimore të përhapura vetëm në një lokalitet:
Gryka e Lumit Matka (I): Buxus sempervirens, Rumex acetosella, Veronica persica,
Veronica chamaedrys, Poa bulbosa, Campanula sp., Carpinus betulus;
Kaparllëk (II): Acer campestre, Convallaria majalis, Myosotis arvensis, Eryngium campestre,
Genista tinctoria;
Cerovë (III): Dictamnus albus, Iris germanica;
Vorcë (IV): Thymus lykae, Paronychia kapela, Hypericum barbatum, Helianthemum
nummularium, Minuartia verna, Pistacia terebinthus, Coronilla emerus, Campanula
versicolor.
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Pasqyra 5.1.2. Speciet shoqëruese të R. serbica në lokalitete të ndryshme në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.

Gryka e Zhlebit

Radac

Gryka e lumit Sushicë

Gryka e Rugovës

Gryka e Koprivnikut

Gryka e lumëbardhit
të Prizrenit

Gryka e Rusenicës

Guri i Matosit

Shkëmbi i Përgjakur

Kalaja e Krujës

Mali i Jukniut

Kalaja e Petrelës

Shqipëri

Llukovo

Kosovë

Radika

Maqedoni

Speciet bimore
Neckera sp.
Ceterach officinarum
Asplenium ruta-muraria

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

+
+
+

+
+
.

+
.
+

+
+
+

+
+
+

+
.
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
.

+
+
.

+
+
.

Polypodium vulgare

+

+

.

+

+

+

+

.

.

+

.

.

.

.

Asplenium trichomanes

.

+

.

.

+

.

+

.

.

+

.

+

+

+

Arabis caucasica

.

+

+

+

+

+

+

.

.

+

+

.

.

.

Mycelis muralis

.

.

+

+

+

.

+

+

.

+

+

.

.

.

Geranium robertianum

.

.

+

+

+

+

+

.

.

+

+

.

.

.

Geranium lucidum

.

+

+

.

+

.

+

+

.

+

+

.

.

.

Saxifraga paniculata

.

+

+

.

+

.

+

.

+

+

+

.

.

.

Saxifraga rotundifolia

+

+

+

.

+

+

+

.

.

+

.

.

.

.

Hedera helix

+

+

.

+

.

.

+

+

.

+

.

.

.

.

Lilium martagon

.

.

+

.

+

.

+

+

.

.

.

.

.

.
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Vazhdimi i Pasqyrës 5.1.2.

Speciet bimore
Doronicum columnae
Hieracium waldsteinii
Phyllitis scolopendrium

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

.
.
.

.
.
.

+
.
.

.
.
.

+
+
+

.
.
.

+
+
+

.
+
.

.
+
.

+
.
+

.
.
+

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Hieracium sp.

+

.

+

.

.

.

+

.

.

.

+

+

.

.

Fraxinus ornus

.

.

.

+

+

.

+

.

.

.

.

.

+

.

Erysimum helveticum

.

.

.

.

+

.

+

+

+

.

.

.

.

.

Cystopteris sp.

.

+

+

.

+

.

.

.

.

+

+

.

.

.

Carpinus orientalis

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

+

+

Geranium macrorrhizum

.

.

+

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lamium garganicum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

+

.

.

.

Lamium galeobdolon

.

.

.

.

+

+

.

.

.

.

.

.

.

.

Achillea ageratifolia

.

.

.

.

.

.

.

+

+

.

.

.

.

.

Silene vulgaris

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

+

.

.

Silene saxifraga

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

+

.

.

.

Sanguisorba minor

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

+

Teucrium podium

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

+

Pistacia terebinthus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

+

Juniperus oxycedrus

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

+

Calamintha grandiflora

+

+

.

+

+

.

+

.

.

.

.

.

.

.

Sesleria sp.

+

+

.

+

.

.

+

.

.

.

.

.

.

+

Parietaria sp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

+

Campanula versicolor

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

+

+

.

.
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Vazhdimi i Pasqyrës 5.1.2.

Speciet bimore
Valeriana montona
Polygonatum odoratum
Arabis alilonii

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

.
.
.

.
.
.

+
.
.

.
.
+

.
+
+

.
.
.

+
.
.

.
+
.

.
.
.

.
.
.

+
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Oxalis acetosella

.

.

+

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

Fritillaria messanensis

.

.

.

.

.

+

.

+

.

.

.

.

.

.

Calamintha acinos

+

+

.

.

.

.

+

.

+

.

.

.

.

.

Coronilla emerus

.

.

.

.

.

.

.

+

+

.

.

.

.

.

Micromeria cristata

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

+

.

.

Cryptogramma crispa
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
+
SHTOJCA
1. Speciet bimore të përhapura vetëm me një lokalitet:
Gryka e Zhlebit (VII): Sedum acre, Leucanthemum vulgare, Rubus idaeus, Cryptogramma crispa, Viola biflora, Campanula persicifolia,
Geranium sylvaticum, Veronica urticifolia, Thalictrum minus;
Gryka e lumit Sushicë (IX): Hieracium bifidum, Hieracium murorum;
Gryka e Rugovës (X): Hesperis dinarica, Sedum telephium;
Gryka e Koprivnikut (XI): Crepis albanica, Lamium album, Campanula crassipes, Amphoricarpus neumayeri, Gnaphalium roeseri;
Gryka e lumëbardhit të Prizrenit (XII): Saxifraga grisebachii, Leontodon hispidus, Hieracium racemosum, Arabis verna, Cyclamen
hederifolium;
Gryka e Rusenicës (XIII): Daphne oleoides, Ostrya carpinifolia, Jovibarba hirta, Achillea holosericea, Cerastium decalvans, Thesium
dollineri, Scabiosa crenata, Carum graecum, Minuartia verna, Alyssum saxatile, Leontodon hirsutus;
Guri i Matosit (XIV): Mercurialis perennis, Polygonatum multiflorum, Lonicera xylosteum;
Shkëmbi i përgjakur (XV): Galium lucidum, Sempervivum tectorum, Moehringia muscosa, Cardamine glauca, Pseudofumaria alba,
Hieracium villosum, Saxifraga sempervivum, Mercurialis perennis, Prenanthes purpurta;
Kalaja e Krujës (XVI): Punica granatum, Valerianella sp., Arum sp., Ficus carica, Orobanche sp., Olea europaea;
Kalaja e Petrelës (XVIII): Paliurus spina-christi, Rubus sp., Iris germanica, Ruscus sp., Allium sp., Bromus sp..
2. Speciet endemike nga gjitha lokalitetet: Hieracium waldsteinii, Crepis albanica, Achillea ageratifolia, Amphoricarpus neumayeri,
Gnaphalium roeseri, Saxifraga sempervivum, S. grisebachii.
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5.1.2. Morfologjia, fenologjia dhe ekologjia e specieve R. nathaliae dhe
R. serbica në lokalitete të ndryshme
− Variacioni i disa parametrave morfologjik të specieve R. nathaliae dhe R.
serbica në lokalitete të ndryshme
Gjatë ekspeditave që janë realizuar në vitin 2011 dhe 2012 (nga muaji prill deri në muajin
gusht), karakteristikat e ndryshme morfologjike dhe fenologjike janë monitoruar për 14
lokalitete të R. serbica (Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni) dhe për 4 lokalitete të R.
nathaliae (Maqedoni). Këto lokalitete janë përzgjedhur si më unike në kuadër të
popullatave të tyre.
Midis dy viteve të hulumtimeve për këta parametra tek R. nathaliae dhe R. serbica nuk
janë gjetur dallime sinjifikative për P 0.05, prandaj në këtë pjesë janë dhënë rezultatet
mesatare të dy viteve. Rezultate të ngjashme janë raportuar edhe për specien Haberlea
rhodopensis në lokalitete të ndryshme në Bulgari për gjatë dy viteve të hulumtimit
(Daskalova et al., 2011).
Parametrat e ndryshëm morfologjik të popullatave natyrore të species R. nathaliae në
lokalitete të ndryshme në Maqedoni janë përcaktuar gjatë fazës së lulëzimit të saj.
Përzgjedhja e bimëve është bërë në mënyrë që secila prej tyre të jetë afërsisht e
krahasueshme në formë dhe madhësi. Bazuar në rezultatet e fituara nga matjet e 20
individëve bimorë të R. nathaliae për çdo lokalitet dhe të paraqitura në Pasqyrën 5.1.3,
mund të konstatojmë se numri i gjetheve për bimë (NGJB) më i lartë (15.25) ka qenë në
lokalitetin Gryka e Lumit Matka, ndërsa më i ulët (11.44) në lokalitetin Kaparllëk. Në
bazë të analizës statistikore me Duncan test qartë vërehet se specia R. nathaliae nga
lokaliteti Gryka e Lumit Matka ishte e ngjashme me këtë specie në lokalitetin Cerovë. Për
këtë parametër janë gjetur dallime të lehta sinjifikante për P 0.05 ndërmjet lokaliteteve.
Mesatarja e sipërfaqes gjethore për bimë (SGJB) është përcaktuar duke matur
dimensionet e të gjitha gjetheve të një individi bimor dhe duke përsëritur të njëjtën
procedurë për 20 bimë për çdo lokalitet. Ky parametër pastaj është shprehur në formë të
mesatares në cm2 për bimë. Specia R. nathaliae nga lokaliteti Gryka e Lumit Matka
kishte mesataren e sipërfaqes gjethore më të lartë (9.32 cm2) krahasuar me lokalitete të
tjera të hulumtuara. Për këtë parametër janë gjetur dallime sinjifikante për P 0.05
ndërmjet lokaliteteve. Sipërfaqja e përgjithshme gjethore për bimë (SPGJB) është
përcaktuar duke mbledhur të gjitha sipërfaqet e secilës gjethe veç e veç dhe të secilës nga
20 bimët e R. nathaliae. Ky parametër shpreh të gjithë sipërfaqen gjethore apo thënë më
mirë, të gjithë sipërfaqen fotosintetizuese të rozetës bimore të bimëve të R. nathaliae.
Varësisht se a ishin të mbuluara me pyje apo të çveshura habitatet e R. nathaliae, edhe
kjo sipërfaqe ishte e ndryshueshme në këto kategori. Sipërfaqe të përgjithshme gjethore
(SPGJB) më të lartë kishin (145.59 cm2) lokalitetet e mbuluara me pyje dhe me lagështi
të bollshme (Gryka e Lumit Matka dhe Cerovë, 109.89 cm2), ndërsa më të ulët lokalitetet
relativisht më të çveshura dhe të thata, Vorcë (97.21 cm2) dhe Kaparllëk (85.82 cm2)
(Pasqyra 5.1.3).
Disa prej karakteristikave për morfologjinë e luleve të R. nathaliae në lokalitete janë
dhënë në Pasqyrën 5.1.3. Numri i shtijave të lules për bimë (NSHB) dhe numri i luleve
për shtijë të lules (NLSH) më i lartë ishte në lokalitetin Gryka e Lumit Matka (2.90 dhe
1.41, përkatësisht), ndërsa më i ulët në lokalitetin Kaparllëk (1.70 dhe 1.00, përkatësisht).
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Edhe për këta parametra janë konstatuar dallime të lehta sinjifikante për P 0.05 ndërmjet
lokaliteteve.
Pasqyra 5.1.3. Mesatarja e disa parametrave morfologjik të gjetheve dhe luleve për bimë
të disa lokaliteteve të R. nathaliae.

NGJB

SGJB

SPGJB

NSHB

NLSH

%T

%P

I

15.25 A
±0.63

9.32 A
±0.03

142.59 A
±6.06

2.90 A
±0.33

1.41 A
±0.06

75.61 B
±2.18

24.39 B
±0.70

II

11.44 C
±0.62

7.47 C
±0.17

85.82 C
±3.47

1.70 B
±0.19

1.00 B
±0.06

70.59 B
±2.03

29.41 A
±0.85

III

13.53 AB
±0.59

8.20 B
±0.19

109.89 B
±7.09

1.95 B
±0.22

1.10 B
±0.06

87.86 A
±2.53

12.14 C
±0.35

IV

12.08 BC
±0.51

8.05 B
±0.11

97.21 BC
±3.99

2.00 B
±0.23

1.77 B
±0.10

72.73 B
±2.09

27.27 A
±0.78

3.686

6.854

4.329

7.637

12.064

121.64

.002

.000

.043

.010

.002

.000

Kodi i
lokalitetit

F 4.329
Sig. P
.043
0.05

NGJB – Numri i gjetheve për bimë; SGJB – Mesatarja e sipërfaqes gjethore (cm2) për bimë; SPGJB –
Shuma e sipërfaqes së përgjithshme gjethore (cm2) për bimë; NSHB – Numri i shtijave (bishtave) të lules
për bimë; NLSH – Numri i luleve për shtijë të lules; % T – Përqindja e luleve katër petëlshe (tetramere)
për bimë; % P - Përqindja e luleve pesë petëlshe (pentamere) për bimë. Rezultatet janë shprehur në formë
të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe
diferencat ndërmjet lokaliteteve janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.

A

B

Figura 5.1.2. Bimë me lule e species R. nathaliae (Cerovë, Maqedoni):
A) Lule katër petëlshe; dhe B) Lule pesë petëlshe.
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Për specien R. nathaliae janë gjetur vetëm lule katër petëlshe dhe pesë petëlshe (Fig.
5.1.2). Raporti ndërmjet këtyre luleve është rreth 77% lule katër petëlshe dhe rreth 23% e
luleve pesë petëlshe (Fig. 5.1.4). Përqindje më të lartë e luleve katër petëlshe (% T) kishte
lokaliteti Cerovë (87.86%), ndërsa më të ulët lokaliteti Kaparllëk (70.59%). Përqindja e
luleve pesë petëlshe (% P) është me rezultate analoge me atë katër petëlshe.
Edhe për R. serbica parametrat morfologjik janë përcaktuar gjatë fazës së lulëzimit të tyre
dhe përzgjedhja e specieve është bërë sikurse tek R. nathaliae.
Bazuar në rezultatet e fituara dhe të paraqitura në Pasqyrën 5.1.4. për parametrat e
hulumtuara të species R. serbica në lokalitete të ndryshme në Kosovë, Shqipëri dhe
Maqedoni, qartë vërehet se numri i gjetheve për bimë (NGJB) më i lartë ka qenë në
lokalitetin Shkëmbi i Përgjakur (20.50) dhe Gryka e Lumit Sushicë (19.56), ndërsa më i
ulët në lokalitetet Kalaja e Krujës (8.33) dhe Kalaja e Petrelës (11.72), lokalitete këto
pothuajse plotësisht të çveshura dhe me lagështi mjaft të ulët krahasuar me lokalitetet
tjera. Nga rezultatet e marra gjatë ekspeditave është konstatuar se lokalitetet e mbuluara
me pyje dhe me lagështi më të lartë kishin numër dhe sipërfaqe të gjetheve për bimë
shumë më të lartë krahasuar me lokalitetet e tjera të çveshura. Bazuar në rezultatet e
fituara për numrin e gjetheve, pas analizës statistikore me Duncan test vërehet se
lokalitetet: Radika, Gryka e Zhlebit, Gryka e Rugovës, Gryka e Rusenicës, Guri i
Matosit, Mali i Jukniut dhe Kalaja e Petrelës, për këtë parametër ishin mjaft të afërta me
njëra tjetrën. Jo vetëm numri i gjetheve për bimë, por edhe sipërfaqja gjethore dhe
sipërfaqja e përgjithshme gjethore për bimë ka qenë më e lartë në lokalitetet që ishin të
futura në pyje dhe me lagështi më të lartë. Mesatarja e sipërfaqes gjethore (SGJB) dhe
shuma e sipërfaqes gjethore për bimë (SPGJB) te bimët e species R. serbica ka qenë më e
lartë në lokalitetet Gryka e Lumit Sushicë (12.61 dhe 250.71, përkatësisht), Radac (12.52
dhe 212.56, përkatësisht), dhe Shkëmbi i Përgjakur (11.28 dhe 231.16, përkatësisht),
ndërsa më e ulët në lokalitetet Kalaja e Krujës (7.76 dhe 66.88, përkatësisht), Mali i
Jukniut (6.72 dhe 95.23, përkatësisht), dhe Kalaja e Petrelës (6.43 dhe 74.46,
përkatësisht).
Dallime ndërmjet lokaliteteve të R. serbica janë konstatuar edhe për parametrat
morfologjik të hulumtuar të luleve. Numri i shtijave të lules për bimë (NSHB) më i lartë
(6.20) u gjet në lokalitetin Radac, ndërsa më i ulët (2.10) në lokalitetin Gryka e
Koprivnikut. Numri i luleve për shtijë (NLSH) më i lartë (2.32) u konstatua në lokalitetin
Mali i Jukniut, ndërsa më i ulët në lokalitetet Radika, Gryka e Zhlebit, Gryka e Rugovës,
dhe Guri i Matosit (nga 1.03-1.10). Në dallim nga bimët e species R. nathaliae te R.
serbica përveç luleve katër petëlshe dhe pesë petëlshe janë gjetur edhe lule gjashtë
petëlshe (Fig. 5.1.3.). Te kjo specie kryesisht dominojnë lulet pesë petëlshe. Raporti me
lulet e tjera ka qenë rreth 76% pesë petëlshe, 20% katër petëlshe dhe 4% gjashtë petëlshe
(Fig. 5.1.4). Lulet gjashtë petëlshe kanë qenë të pranishme në shumicën e lokaliteteve
përveç lokaliteteve Llukovo, Gryka e Rugovës, Guri i Matosit, dhe Shkëmbi i Përgjakur.
Përqindje më të lartë të luleve katër petëlshe (%T) ka pasur lokaliteti Mali i Jukniut
(36.59%) dhe më të ulët lokaliteti Shkëmbi i Përgjakur (9.72%). Lokaliteti me përqindjen
më të lartë të luleve pesë petëlshe ka qenë Llukovo dhe Shkëmbi i Përgjakur (90.07% dhe
90.28%, përkatësisht), ndërsa më të ulët në lokalitetin Mali i Jukniut dhe Gryka e
Lumëbardhit të Prizrenit (60.98% dhe 62.96%, përkatësisht).
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Dallime të forta sinjifikante për të gjithë parametrat morfologjik të hulumtuar janë
konstatuar ndërmjet lokaliteteve (Pasqyra 5.1.4).
Edhe autorë të tjerë kanë raportuar dallime në aspektin morfologjik të gjetheve dhe të
luleve të bimëve ndërmjet lokaliteteve të ndryshme të Haberlea rhodopensis (Daskalova
et al., 2011) dhe Primula veris (Millaku et al., 2011).

A

B

C

Figura 5.1.3. Bimë me lule e R. serbica (Gryka e Lumit Sushicë, Kosovë): A) Lule katër
petëlshe; B) Lule pesë petëlshe; dhe C) Lule gjashtë petëlshe.
160
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Figura 5.1.4. Mesatarja e disa parametrave morfologjik të bimëve të specieve R.
nathaliae dhe R. serbica nga lokalitetet e hulumtuara.
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Pasqyra 5.1.4. Mesatarja e disa parametrave morfologjik të gjetheve dhe luleve për bimë të disa lokaliteteve të species R. serbica në
Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni

NGJB

SGJB

SPGJB

NSHB

NLSH

%T

%P

%H

V

13.11 D
±0.89

10.17 A-E
±0.77

133.39 BC
±9.55

3.00 CD
±0.34

1.10 E
±0.06

16.13 FG
±0.46

80.65 BC
±2.32

3.23 B
±0.9

VI

16.47 BC
±1.67

12.29 AB
±1.19

201.64 AB
±12.05

4.65 B
±0.54

1.52 D
±0.09

9.93 H
±0.28

90.07 A
±2.59

/

VII

11.53 D
±0.85

8.16 C-F
±0.68

108.39 C
±10.88

3.00 CD
±0.35

1.10 E
±0.06

16.50 FG
±0.46

80.50 BC
±2.33

3.00 B
±0.09

VIII

16.58 BC
±0.13

12.52 AB
±1.48

212.56 A
±9.43

6.20 A
±0.72

1.77 CD
±0.10

27.95 C
±0.46

70.81 E
±1.42

1.24 G
±0.35

IX

19.56 AB
±0.80

12.61 A
±2.55

250.17 A
±13.36

4.10 BC
±0.47

1.51 D
±0.08

19.58 E
±0.81

78.34 B-D
±2.26

2.08 E
±0.36

X

12.61 D
±0.38

10.41 A-D
±1.01

130.16 BC
±12.68

2.00 D
±0.23

1.00 E
±0.06

25.00 D
±0.72

75.00 C-E
±2.16

/

XI

13.53 CD
±0.70

10.03 A-E
±1.29

140.53 BC
±13.21

2.10 D
±0.24

1.10 E
±0.06

17.39 F
±0.50

78.26 B-D
±2.25

4.35 A
±0.13

XII

13.33 CD
±0.69

10.06 A-E
±0.45

137.74 BC
±13.61

2.70 D
±0.31

1.00 E
±0.05

25.93 C
±1.18

62.96 F
±2.86

11.11 F
±0.05

Kodi i lokalitetit
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Vazhdimi i Pasqyrës 5.1.4.

NGJB

SGJB

SPGJB

NSHB

NLSH

%T

%P

%H

XIII

11.31 D
±0.67

9.06 B-F
±0.62

105.15 C
±12.73

3.00 CD
±0.35

1.10 E
±0.06

16.13 FG
±0.47

80.65 BC
±2.33

3.23 B
±0.09

XIV

12.77 D
±1.47

10.08 A-E
±0.24

133.76 BC
±14.16

2.70 D
±0.72

1.03 E
±0.06

28.57 B
±0.82

71.43 DE
±2.06

/

XV

20.50 A
±0.50

11.28 A-C
±0.86

231.16 A
±19.01

4.70 B
±0.54

1.53 D
±0.09

9.72 H
±0.28

90.28 A
±2.61

/

XVI

8.33 E
±1.20

7.76 D-F
±0.65

66.88 C
±3.81

2.70 D
±0.31

1.80 C
±0.10

25.28 D
±0.73

71.26 DE
±2.73

2.96 C
±0.08

XVII

14.22 CD
±0.94

6.72 E-F
±0.31

95.23 C
±3.87

3.10 CD
±0.36

2.32 A
±0.13

36.59 A
±1.05

60.98 F
±1.78

2.44 D
±0.07

XVIII

11.72 D
±0.68

6.43 F
±0.35

74.46 C
±7.05

3.30 CD
±0.38

2.06 B
±0.12

14.88 G
±0.43

82.64 B
±2.39

2.48 D
±0.09

F 10.742

3.686

6.854

7.862

26.644

191.26

17.198

442.41

.002

.000

.000

.000

.000

.000

.000

Kodi i lokalitetit

Sig. P 0.05 .000

NGJB – Numri i gjetheve për bimë; SGJB – Mesatarja e sipërfaqes gjethore (cm2) për bimë; SPGJB – Shuma e sipërfaqes së përgjithshme gjethore (cm2) për
bimë; NSHB – Numri i shtijave (bishtave) të lules për bimë; NLSH – Numri i luleve për shtijë të lules; % T – Përqindja e luleve katër petëlshe (tetramere) për
bimë; % P - Përqindja e luleve pesë petëlshe (pentamere) për bimë.; % H - Përqindja e luleve gjashtë petëlshe (heksamere) për bimë. Rezultatet janë shprehur në
formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet lokaliteteve janë bërë me Duncan
multiple range tests për probabilitet 0.05.
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− Variacioni i dendësisë bimore dhe i strukturës së vjetërsisë së bimëve të
specieve R. nathaliae dhe R. serbica në lokalitete të ndryshme
Përcaktimi i dendësisë bimore të species R. nathaliae dhe R. serbica në lokalitete të
ndryshme është realizuar për dy vite radhazi (2011 dhe 2012). Ndërmjet dy viteve të
hulumtimit nuk janë gjetur dallime sinjifikante në nivelin P 0.05 për këta parametra,
prandaj rezultatet e dhëna në Pasqyrat 5.1.5 dhe 5.1.6 janë mesataret e dy viteve të
hulumtimit. Densiteti bimor dhe struktura e vjetërsisë bimore për lokalitetet e ndryshme
të dy specieve në studim është përcaktuar në pesë sipërfaqe 1 m2 të habitateve të
ramondave për shumicën e lokaliteteve të hulumtuara. Sikurse edhe për karakteristikat e
ndryshme morfologjike edhe për këta parametra janë monitoruar 14 lokalitete të R.
serbica (Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni) dhe 4 lokalitete të përhapjes së species R.
nathaliae (Maqedoni). Këto lokalitete janë përzgjedhur si më unike në kuadër të
popullatave të tyre.
Bazuar në rezultatet e fituara gjatë ekspeditave dhe të paraqitura në Pasqyrën 5.1.5,
sipërfaqja e përhapjes së bimëve të species R. nathaliae në lokalitetet e hulumtuara
varionte nga 200 deri 2500 m2.
Numri i përgjithshëm i bimëve për m2 (NB) shpreh mesataren e numrit të përgjithshëm të
individëve bimorë të R. nathaliae (rozeta) për çdo lokalitet të hulumtuar. Për këtë
parametër, vlerat më të larta janë gjetur në lokalitetin Cerovë (59.50 rozeta/ m2), ndërsa
vlera shumë më të ulëta për lokalitetin Kaparllëk (22.75 rozeta/ m2). Në kuadër të numrit
të përgjithshëm të bimëve për m2 (NB) është përcaktuar edhe numri i bimëve të reja deri
në 6 gjethe (NBR), numri i bimë vegjetative (NBV), numri i bimëve gjenerative (NBGJ)
dhe numri i bimëve të vjetra (NBN). Vlerat më të larta për këta parametra janë konstatuar
për lokalitetin Cerovë, ndërsa vlera më të ulëta për lokalitetin Kaparllëk (Pasqyra 5.1.5
dhe Fig. 5.1.6). Në kudër të numrit të përgjithshëm të bimëve të R. nathaliae, përqindje e
lartë e bimëve të reja (NBR) është gjetur në lokalitetin Kaparllëk, ndërsa një regjenerim
më i ulët i kësaj specie është konstatuar në lokalitetin Cerovë (Fig. 5.1.5).
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Figura 5.1.5. Pjesëmarrja në përqindje e parametrave të strukturës së vjetërsisë së bimëve
të species R. nathaliae në lokalitete të ndryshme.
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Figura 5.1.6. Raporti i numrit të bimëve të reja (NBR) ndaj numrit të përgjithshëm të
bimëve (rozetave) (NB) për m2 të sipërfaqes së habitatit të disa lokaliteteve të species R.
nathaliae.
Nga rezultatet e fituara del se në lokalitetin, ku numri i bimëve të reja në raport me
numrin e përgjithshëm të bimëve të kësaj specie ishte më i ulët, atëherë përqindja e
bimëve gjenerative (NGJB) ishte rritur. Për të gjithë parametrat e sipërpërmendur janë
konstatuar dallime të forta sinjifikante për P 0.05 ndërmjet lokaliteteve të R. nathaliae.
Bazuar në rezultatet e fituara gjatë ekspeditave dhe të paraqitura në Pasqyrën 5.1.6,
sipërfaqja e përhapjes së species R. serbica në lokalitetet e hulumtuara varion nga 300
deri 20 000 m2. Përcaktimet e këtyre parametrave janë bërë sikurse tek bimët e species R.
nathaliae. Numri i përgjithshëm i bimëve për m2 (NB) të species R. serbica më i lartë
është gjetur në lokalitetin Kalaja e Krujës (65.00 rozeta/ m2), ndërsa shumë i ulët në
lokalitetin Radac (17.85 rozeta/ m2). Nga analiza statistikore me Duncan test del që edhe
lokalitet Llukovo, Gryka e Koprivnikut, Shkëmbi i Përgjakur dhe Kalaja e Petrelës kishin
një numër relativisht të lartë të bimëve të R. serbica për m2. Lokalitetet tjera të kësaj
specie kishin një numër shumë më të vogël të bimëve të R. serbica për m2.
Përsa i përket numrit të bimëve të reja (NBR) dhe numrit të bimëve vegjetative (NBV),
vlera më të larta të këtyre parametrave janë konstatuar për lokalitetet Llukovo, Gryka e
Koprivnikut dhe Shkëmbi i Përgjakur. Lokalitet me rigjenerimin apo numrin e bimëve të
reja më të vogël kanë qenë Radac dhe Gryka e Rugovës. Për këtë parametër, në bazë të
rezultateve të fituara edhe gjatë ekspeditave është konstatuar numër shumë i lartë i
bimëve të reja në lokalitete që kishin sasi të madhe të myshqeve. Numri i bimëve
gjenerative (NBGJ) për m2 me vlera më të larta (42.00) është gjetur në lokalitetin Kalaja
e Krujës, ndërsa vlera shumë më të ulëta në lokalitetin Gryka e lumit Sushicë (10.15). Për
këta parametra të hulumtuara të species R. serbica, analizimi statistikor me Duncan test
tregon grupimin e disa lokaliteteve në bazë të ngjashmërive të tyre apo ndarjen e tyre
nëse ato nuk janë me vlera të afërta me njëra tjetrën. Pothuajse për të gjithë parametrat e
hulumtuar janë konstatuar dallime sinjifikante dhe të forta sinjifikante ndërmjet
lokaliteteve të hulumtuara të species R. serbica.
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Pasqyra 5.1.5. Diferencat e disa parametrave të dendësisë bimore dhe të strukturës së vjetërsisë për 1m2 të sipërfaqes së habitatit të
disa lokaliteteve të bimëve të species R. nathaliae.
SP m2

NB

NBR

NBV

NBGJ

NBN

KL

KF

I

2500 ±150

36.40 C
±1.05

4.55 B
±0.13

9.45 B
±0.27

22.40 B
±0.64

8.75 C
±0.25

Prill
Java 3-4të

Maj
java 2-4të

II

200 ±40

22.75 D
±0.65

3.15 C
±0.09

5.60 C
±0.16

14.00 C
±0.40

9.25 C
±0.30

Prill
Java 2-3të

Maj
java 2-4të

III

500 ±80

59.50 A
±1.71

5.25 A
±0.15

11.20 A
±0.32

43.05 A
±1.24

21.75 A
±0.86

Prill
Java 2-3të

Maj
java 2-4të

IV

300 ±30

54.25 B
±2.71

5.60 A
±0.16

10.85 A
±0.31

37.80 A
±1.09

15.25 B
±0.55

Prill
Java 2-3të

Maj
java 2-4të

F 163.86

62.751

87.219

218.54

343.66

.000

.000

.000

.000

Kodi i
lokalitetit

Sig. P 0.05 .000

SP - Sipërfaqja e lokalitetit në m2; NB - Numri i përgjithshëm i bimëve për m2 (dendësia bimore e ramondave); NBR - Numri i bimëve të reja deri në 6 gjethe (13 muaj pas mbirjes së farave) për m2; NBV - Numri i bimë vegjetative (mbi 6 gjethe, por pa lule) për m2; NBGJ - Numri i bimëve gjenerative (me lule) për m2;
NBN - Numri i bimëve të vjetra (pjesërisht me nekrozë dhe/ose me tharje të pa kthyeshme) për m 2; KL - Koha e lulëzimit; KF - Koha e prodhimit të farave
(frutifikimit). Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat
ndërmjet lokaliteteve janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Figura 5.1.7 tregon që numri i bimëve të reja në raport me numrin e përgjithshëm të
bimëve të kësaj specie ka pasur përqindje më të lartë në lokalitetin Gryka e Lumit
Sushicë dhe më të ulët në lokalitetin Gryka e Rugovës. Edhe te specia R. serbica,
lokalitetet me përqindje të ulët të bimëve të reja në kuadër të numrit të përgjithshëm kanë
përqindje më të lartë të numrit të bimëve gjenerative. Rezultate mjaft të ngjashme janë
gjetur edhe për numrin e bimëve vegjetative (Fig. 5.1.7). Marrë në përgjithësi me rritjen e
numrit të përgjithshëm të bimëve të species R. serbica për m2, rritet edhe numri i bimëve
të reja të kësaj specie. Përjashtim bëjnë lokalitetet Gryka e Rugovës, Kalaja e Krujës dhe
Kalaja e Petrelës, të cilat në raport me numrin e përgjithshëm të bimëve kanë pasur një
numër shumë të vogël të bimëve të reja për m2 (Fig. 5.1.8). Në këtë rast, ndikim mjaft të
madh kanë edhe myshqet, të cilat në këto lokalitete janë në sasi më të vogël.
Kjo strukturë e bimëve të R. nathaliae dhe R. serbica tregon për gjendjen dhe
rigjenerimin e popullatave të tyre në natyrë.
Për parametrat e dendësisë bimore dhe të strukturës së vjetërsisë së bimëve, rezultate të
ngjashme janë raportuar edhe për specien Haberlea rhodopensis (Daskalova et al., 2011),
ku numri i rozetave bimore në lokalitete të ndryshme varion nga 23-58 rozeta për m2.
Numri i bimëve gjenerative në kuadër të numrit të përgjithshëm të bimëve të Primulina
tabacum (Gesneriaceae) është më i lartë në krahasim me kategoritë e tjera bimore të
kësaj specie (Ren et al., 2010). Raportime të ngjashme janë dhënë edhe për
Rhabdothamnus solandri (Gesneriaceae) (Anderson et al., 2011). Sipas Falk dhe
Holsinger (1991), ka mundësi që disa specie relikte të kenë zhvilluar disa tipare të
sistemeve gjenetike dhe riprodhuese, të cilat i lejojnë ato për të kapërcyer pasojat e
numrit të vogël të popullsisë dhe të fragmentimit të habitateve të tyre. Nga ana tjetër,
fragmentimi i habitateve mund të ketë efekte pozitive ose negative në biodiversitet
(Fahrig, 2003).
% 90,00
Radika

80,00

Llukovo
Gr. e Zhlebit

70,00

Radac

60,00

Gr. e Sushicë
Gr. e Rugovës

50,00

Gr. e Koprivnikut
Gr. e Prizrenit

40,00

Gr. e Rusenicës

30,00

Gr. e Matosit
Sh. i përgjakur

20,00

Kal. e Krujës
M. i Jukniut

10,00

Kal. e Petrelës

0,00
NBR

NBV

NBGJ

NBN

Figura 5.1.7. Pjesëmarrja në përqindje e parametrave të strukturës së vjetërsisë së species
R. serbica në lokalitete të ndryshme.
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Figura 5.1.8. Raporti i numrit të bimëve të reja (NBR) ndaj numrit të përgjithshëm të
bimëve (rozetave) (NB) për m2 të sipërfaqes së habitatit të disa lokaliteteve të përhapjes
së species R. serbica.
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Pasqyra 5.1.6. Diferencat e disa parametrave të dendësisë bimore dhe të strukturës së vjetërsisë për 1m2 të sipërfaqes së habitatit të
disa lokaliteteve të përhapjes së species R. serbica.
SP m2

NB

NBR

NBV

NBGJ

NBN

KL

KF

V

350
±30

26.60 FG
±0.76

3.50 DE
±0.11

6.65 F-H
±0.19

16.45 FG
±0.47

6.65 E
±0.19

Qershor
java 2-3të

Korrik
java 2-3të

VI

1000
±100

54.25 B
±1.56

7.70 A
±0.22

15.05 CD
±0.43

31.50 C
±0.91

20.30 A
±0.58

Qershor
java 1-2të

Korrik
java 2-3të

VII

3000
±200

21.00 HI
±0.61

3.50 DE
±0.11

7.00 FG
±0.20

10.50 I
±0.30

6.65 E
±0.19

Qershor
java 3-4të

Korrik
java 3-4të

VIII

300
±50

17.85 I
±0.52

1.05 F
±0.03

4.20 I
±0.12

12.60 H
±0.36

5.60 F
±0.16

Qershor
java 1-2të

Korrik
java 2-3të

IX

20000
±1000

20.65 HI
±0.59

4.20 C
±0.12

6.30 GH
±0.18

10.15 I
±0.29

1.40 H
±0.03

Qershor
java 3-4të

Korrik
java 3-4të

X

2500
±150

19.95 HI
±0.57

0.70 F
±0.02

3.50 I
±0.10

15.75 F
±0.45

5.60 F
±0.16

Qershor
java 3-4të

Korrik
java 3-4të

XI

15000
±800

40.25 D
±1.16

7.70 A
±0.22

18.20 A
±0.52

14.35 GH
±0.42

6.30 F
±0.18

Qershor
java 2-3të

Korrik
java 3-4të

XII

800
±100

27.30 F
±0.78

3.15 E
±0.92

9.45 E
±0.27

14.70 FG
±0.42

0.70 H
±0.02

Qershor
java 3-4të

Korrik
java 3-4të

Kodi i
lokalitetit
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Vazhdimi i Pasqyrës 5.1.6.

SP m2

NB

NBR

NBV

NBGJ

NBN

XIII

5000
±300

23.80 GH
±0.68

3.50 DE
±0.11

5.95 H
±0.17

14.35 GH
±0.42

XIV

400
±80

29.75 F
±0.86

3.50 DE
±0.11

10.15 E
±0.29

XV

300
±40

50.75 C
±1.46

7.70 A
±0.22

XVI

2000
±100

63.00 A
±1.81

XVII

3000
±200

XVIII

700
±50

Kodi i
lokalitetit

KL

KF

6.65 EF
±0.19

Qershor
Java 1-2të

Korrik
java 4të

16.10 FG
±0.46

2.10 G
±0.06

Qershor
java 2-3të

Korrik
java 4të

16.80 B
±0.48

26.25 D
±0.76

20.30 A
±0.58

Qershor
Java 3-4të

Korrik
java 4të

5.60 B
±0.16

15.40 C
±0.44

42.00 A
±1.21

8.75 D
±0.25

Maj
Java 1-2të

Qershor
java 1-2të

36.75 E
±1.06

3.85 CD
±0.11

14.35 D
±0.42

18.55 E
±0.54

17.50 B
±0.58

Maj
Java 1-2të

Qershor
java 1-2të

48.30 C
±1.39

3.85 CD
±0.11

7.35 F
±0.21

37.01 B
±1.07

14.00 C
±0.40

Maj
Java 1-2të

Qershor
java 1-2të

F 188.26

262.05

239.68

247.67

468.76

.000

.000

.043

.010

Sig. P 0.05 .000
2

2

SP - Sipërfaqja e lokalitetit në m ; NB - Numri i përgjithshëm i bimëve për m (dendësia bimore e ramondave); NBR - Numri i bimëve të reja deri në 6 gjethe (13 muaj pas mbirjes së farave) për m2; NBV - Numri i bimë vegjetative (mbi 6 gjethe, por pa lule) për m2; NBGJ - Numri i bimëve gjenerative (me lule) për m2;
NBN - Numri i bimëve të vjetra (pjesërisht me nekrozë dhe/ose me tharje të pakthyeshme) për m2; KL - Koha e lulëzimit; KF - Koha e prodhimit të farave
(frutifikimit). Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat
ndërmjet lokaliteteve janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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5.1.3. Vlerësimi i rrezikut i popullatave të species R. serbica në Kosovë
Ky vlerësim është bërë vetëm për popullatat e R. serbica në Kosovë. Arsyeja qëndron në
faktin se lokalitetet e hulumtuara në Maqedoni dhe Shqipëri përbëjnë një numër të vogël
të lokaliteteve dhe të përhapjes së kësaj specie në ato shtete. Në këtë rast vlen të
theksohet se Shqipëria e ka bërë kategorizimin e kësaj specie në Librin e Kuq të saj
(Vangjeli et al., 1995). Hulumtimi i këtyre lokaliteteve në Maqedoni dhe Shqipëri për
këtë specie është një tregues i mirë për gjendjen dhe krahasimin e popullatave të species
R. serbica edhe në Kosovë.
Duke u bazuar në kriteret dhe kategoritë e përcaktuara sipas IUCN-së për kategorizim e
specieve të rrezikuara (IUCN 2001, ver. 3.1; 2011, ver. 9.0) (Mace 2000; Mace et al.,
2008), zona e zënë (AOO) e popullatave të species R. serbica në Kosovë është më pak se
1000 km2 dhe sipërfaqja e përhapjes (EOO) së tyre është më pak se 3000 km2. Këta
parametra janë përcaktuar sipas hartës me rrjetat UTM 10x10 km2 dhe kritereve të IUCNsë. Numri i individëve të maturuar të R. serbica në Kosovë është vlerësuar të jetë nga
1000-25000 bimë për popullatat e saj. Ndërsa numri i lokaliteteve të kësaj specie në
Kosovë nuk është më shumë se 10. Në bazë të rezultateve të dendësisë bimore, strukturës
së vjetërsisë së ramondave, sipërfaqes së lokaliteteve, përhapjes së përgjithshme në
Kosovë, numrit të individëve të maturuar për popullatat e sajë dhe numrit të lokaliteteve:
Ramonda serbica është kategorizuar në kuadër të specieve bimore të rrezikuara, në
kategorinë E përkeqësuar (VU), B1ab(iii, v)+B2ab(iii,v). Sipas Listës së Kuqe të Florës
së Evropës (Bilz, 2011), R. serbica është kategorizuar në kategorinë Rrezik i ulët (LR).
Në vende të ndryshme të Ballkanit, ku gjendet kjo specie është listuar në Librat e Kuq të
vendeve përkatëse. Në Shqipëri fillimisht është vlerësuar si bimë e rrallë (Vangjeli et al.,
1995), ndërsa më vonë është vlerësuar në kategorinë E përkeqësuar (VU) (Marku, 2007).
Në Greqi dhe Serbi kjo specie bimore është vlerësuar po në kategorinë E përkeqësuar
(VU) (Phitos et al., 1995; Stevanovic, 2005-2011) dhe në Bullgari në kategorinë E
rrezikuar (EN) (Petrova & Vladimirov, 2009). Në Malin e Zi dhe Maqedoni, kjo bimë
gjendet në disa parqe kombëtare, të cilat janë të mbrojtura me ligj (Bilz, 2011). Në
Shqipëri dhe tani së fundi edhe në Kosovë kjo specie është e mbrojtur me ligj.
Vlerësimi ynë i rrezikut për këtë specie nuk është ndalur vetëm në nivel të përgjithshëm
kombëtar, por edhe në nivel të lokaliteteve apo në nivel rajonal. Sipas Gardenfors et al.
(2001) një specie në nivel global mund të futet në ndonjë prej kategorive, mirëpo në nivel
lokal apo rajonal, ajo mund të jetë më shumë e rrezikuar dhe kategorizohet në shkallë më
të lartë të rrezikshmërisë. Prandaj edhe pse në nivel kombëtar specia R. serbica është
kategorizuar në kategorinë E përkeqësuar (VU), kjo nuk nënkupton këtë kategorizim
edhe për nivelin e lokaliteteve, sepse kjo specie është mjaftë e fragmentuar në habitatet e
saj dhe me sipërfaqe dhe dendësi bimore të vogël në disa lokalitete. Jo vetëm këta
faktorë, por edhe disa faktorë të tjerë ekologjikë në nivel të lokaliteteve ndikojnë mjaft në
rritjen dhe zhvillimin e saj. Nga këta faktorë duhen përmendur sidomos ata abiotikë dhe
antropogjenik. Ndikimi faktorëve të ndryshëm në kërcënueshmërinë e specieve bimore
është raportuar edhe nga autorë të tjerë (Akcakaya et al., 2000; Lukey et al., 2010; Volis
et al., 2009). Lokalitetet më të rrezikuara si rezultat i ndikimit të faktorëve të jashtëm si
areali shumë i kufizuar, mungesa e lagështisë së mjaftueshme dhe pjerrtësia e masivit
shkëmbor, janë: Radac, Gryka e Zhlebi, Gryka e Rugovës, Gryka e Rusenicës, Gryka e
Lumit Sushicë, dhe Shkëmbi i Përgjakur. Lokalitetet të ndikuara nga urbanizimi dhe
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ndotja janë: Gryka e Lumëbardhit të Prizrenit, Gryka e Rugovës, Radac dhe Gryka e
Zhlebit. Këto lokalitete mund të rrezikohen edhe nga frekuentimi njerëzor, sepse gjenden
në zona turistike, ku faktori antropogjen ka ndikim. Nga gërryerja e masiveve shkëmbore
nga kompanitë që merren me prodhimin e rërës janë në nivel shumë të lartë të rrezikut
lokalitetet: Gryka e Rusenicës dhe Gryka e Lumit Sushica (Fig. 5.1.9). Edhe numri i
individëve bimorë të ramondave për m2 është faktor mjaft kufizues për rritjen dhe
zhvillimin normal të species R. serbica, në këtë rast duhen përmendur disa lokalitete, të
cilat gjenden në popullatën e Alpeve Shqiptare: Radac, Gryka e Zhlebit, Gryka e Lumit
Sushica dhe Gryka e Rugovës (Pasqyra 5.1.6).
Kombinimi i disa faktorëve të pafavorshëm mund të shtojë rrezikun për këtë specie,
sidomos kur ata ndërhyjnë në ciklin jetësor të bimëve. Në realitet, pothuajse të gjitha
kriteret e rrezikut janë të ndërlidhura ngushtë me njëra tjetrën. Habitatet në lartësi të ulët
mbidetare janë nën ndikimin e temperaturave të larta, thatësirave, ndikimit të lartë
antropogjen dhe të kalimit në anabiozën e hershme të R. serbica në këto lokalitete.
Anabioza jashtëzakonisht e hershme shpesh ndërhyn në riprodhimin bimor, kjo i paraprin
pengimit në pllenimin e luleve dhe prodhimin e farave. Për më tepër, kushtet e rënda me
thatësira dhe temperatura të larta ulin mbijetesën e bimëve të reja.
Nga se u tha më lart, në disa lokalitete mund të ndikojnë edhe kombinimi i disa faktorëve
të tjerë të rrezikut. E rëndësishme është se për sa i përket numrit të individëve bimorë apo
sipërfaqes së shtrirjes së tyre, në disa lokalitete, ku popullatat janë në gjendje mjaft të
qëndrueshme, nëse eliminohen faktorët e jashtëm, që rrezikojnë këto popullata (Gryka e
Rugovës, Gryka e Koprivnikut, Gryka e Lumit Sushicë, Shkëmbi i Përgjakur dhe Gryka e
Rusenicës).

A

B

Figura 5.1.9. Ndikimi i faktorit antropogjen në shkatërrimin e habitateve të R. serbica:
A) Gryka e Rusenicës; dhe B) Gryka e Lumit Sushica
Nga sa u tha deri më tani, popullatat e kësaj specie në të ardhmën duhet që në vazhdimësi
të monitorohen dhe të kultivohet si bimë zbukuruese nëpër parqe, si dhe të vazhdohet me
ruajtjen e gjermoplazmës së sajë me metodat e konservimit in vitro. Këto rezultatet
mendojmë se në të ardhmën do të jenë bazë shumë e mirë për krahasimin e gjendjes së
sajë në kohë të ndryshme. Rëndësia e veçantë e këtyre rezultateve është sepse mund të
jenë model për hulumtimin e specieve të rralla, rrezikuara apo endemike.
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5.2. Fiziologjia e specieve “të ringjalljes” Ramonda nathaliae
dhe Ramonda serbica
5.2.1. Variacioni i sasisë së pigmenteve fotosintetike ndërmjet bimëve të
lokaliteteve të ndryshme të R. nathaliae dhe R. serbica
Përcaktimi i sasior i pigmenteve fotosintetike është realizuar në gjethet e bimëve natyrale
të R. nathaliae dhe R. serbica, të marra nga 18 lokalitete. Bimët e R. serbica janë marrë
nga 14 lokalitete në tre shtete (Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia), kurse R. nathaliae nga
4 lokalitete në Maqedoni.
Ekstraktimi i pigmenteve fotosintetike është kryer nga gjethet e 5 bimëve për çdo
lokalitet. Nga secila bimë janë marrë nga 3 gjethe, të cilat janë përzgjedhur nga rozeta e
mesme, të krahasueshme në formë dhe madhësi.
Bazuar në rezultatet e fituara për sasinë e pigmenteve fotosintetike të bimëve të R.
nathaliae, të paraqitura në Pasqyrën 5.2.1, sasia klorofilit a, klorofilit b dhe sasia totale e
klorofilave në mg g-1 peshë e thatë e gjetheve (PTH), më e lartë u paraqit në bimët e
lokalitetit Gryka e Lumit Matka dhe Vorcë, ndërsa më e ulët në lokalitetet Cerovë dhe
Kaparllëk. Për këta parametra te bimët e R. nathaliae janë konstatuar dallime të forta
sinjifikante për P 0.05 ndërmjet lokaliteteve. Dallimet ndërmjet lokaliteteve, por jo
sinjifikante për P 0.05 janë paraqitur edhe për raportin e klorofilit a/b. Ndërsa dallime të
forta sinjifikante për P 0.05 janë konstatuar për raportin e sasisë totale të
klorofila/karotenoide, ku lokaliteti Cerovë kishte vlerën më të lartë (4.53) krahasuar me
lokalitetet tjera të R. nathaliae. Nga analiza me Duncan test për sasinë e pigmenteve
fotosintetike del që formohen dy grupe të lokaliteteve. Grupi i parë me sasinë më të lartë
(Gryka e Lumit Matka dhe Vorcë) dhe grupi i dytë me një sasi më të ulët (Kaparllëk dhe
Cerovë). Edhe ky grupim, sipas parametrave fiziologjik, është në përputhje me rezultatet
e marra gjatë ekspeditave, ku lokalitetet e grupit të parë janë më shumë të hijezuar (të
futura nën hijen e pyjeve), ndërsa lokalitetet e grupit të dytë relativisht më të çveshura.
Me rritjen e sasisë totale të klorofilave zvogëlohet raporti i klorofilit a/b te bimët e
species R. nathaliae në lokalitete të ndryshme apo e kundërta (Fig. 5.2.1).
Për sasinë e pigmenteve fotosintetike ndërmjet lokaliteteve, rezultate të ngjashme janë
fituar edhe për bimët e species R. serbica (Pasqyra 5.2.2). Në lokalitetin Radac dhe
Llukovo është konstatuar sasia më e lartë e klorofilit a (4.47 dhe 4.38 mg g-1 PTH,
përkatësisht), e sasisë totale të klorofilave (5.90 dhe 5.81 mg g-1 PTH, përkatësisht) dhe e
sasisë totale të klorofilave+karotenoideve (7.06 dhe 7.00 mg g-1 PTH, përkatësisht),
ndërsa sasia më e ulët në lokalitetin Mali i Jukniut (2.86; 3.70; 4.63 mg g-1 PTH,
përkatësisht). Sasia e klorofilit b te bimët e species R. serbica më e lartë ka qenë në
lokalitetin Gryka e Zhlebit (1.76 mg g-1 PTH) ndërsa më e ulët në lokalitetin Kalaja e
Krujës (0.81 mg g-1 PTH). Lokaliteti Guri i Matosit kishte sasinë më të lartë të
karotenoidve (1.26 mg g-1 PTH) dhe sasinë më të ulët (0.81 mg g-1 PTH) lokaliteti Gryka
e Zhlebit. Në lokalitetet ku sasia e klorofilit a apo klorofilit b ishte më e lartë, raporti i
klorofilit a/b ishte më i ulët, si dhe anasjelltas. Në këtë rast, lokaliteti Kalaja e Krujës
kishte raportin më të lartë (3.68) të klorofilit a/b, ndërsa raportin më të ulët e kishte
lokaliteti Gryka e Zhlebit (1.63) (Fig. 5.2.2). Rezultate të kundërta janë fituar për raportin
e klorofilave/karotenoideve për këto dy lokalitete (Pasqyra 5.2.2).
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Matka

Kaparllëk
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Figura 5.2.1. Sasia totale e klorofilave në mg g-1 peshë e thatë (PTH) dhe raporti i
klorofilit a/b te bimët e species R. nathaliae në lokalitete të ndryshme.
Sipas analizës me Duncan test vërehet se disa lokalitete të përhapjes së bimëve të species
R. serbica kishin sasi të pigmenteve fotosintetike të afërta njëra me tjetrën. Për të gjithë
këta parametra te R. serbica janë konstatuar dallime të forta sinjifikante për P 0.05
ndërmjet lokaliteteve.
Marrë në përgjithësi, bimët e R. serbica kishin sasi më të lartë të pigmenteve fotosintetike
krahasuar me R. nathaliae (Fig. 5.2.3).
Nga rezultatet e fituara për korrelacionet sipas Pearson (Pasqyra 5.2.3), për mesataret e
parametrave të hulumtuara të pigmenteve fotosintetike te bimët e R. serbica dhe të R.
nathaliae del që klorofili a është në korrelacion të fortë sinjifikant me të gjithë pigmentet
apo parametrat e tjerë të pigmenteve fotosinetike te R. serbica. Korrelacione negative
janë fituar për raportin e klorofilit a/b dhe sasinë e pigmenteve tjera, por edhe për raportin
e tyre te R. nathaliae.
Raporti i lartë i klorofilit a/b në disa lokalitete të R. nathaliae dhe R. serbica e sidomos në
lokalitetet Kaparllëk dhe Kalaja e Krujës tregon se këto lokalitete janë më shumë të
ekspozuara ndaj ndriçimit (diellit), ndërsa raporti i ulët i këtyre pigmenteve në lokalitetet
Gryka e Zhlebit, Guri i Matosit Gryka e Lumit Sushicë, Llukovo dhe Shkëmbi i
Përgjakur tregon që këto habitate janë më shumë të hijezuara. Raportime të ngjashme
janë dhënë edhe nga Hendry & Price (1993), ku raporti i klorofilit a/b shpesh përdoret si
tregues i mbrojtjes së bimëve ndaj dritës.
Për shumë specie bimore që rriten në habitate të hijezuara, përshtatja shfaqet deri te
shtimi i sasisë së pigmenteve fotosintetike, ndërsa në habitatet e çveshura apo me më
shumë ndriçim, sasia e tyre zvogëlohet (Goncalves et al., 2001). Sipas Tan et al. (2000),
ekspozimi i gjetheve në nivel të lartë rrezatimi (ndriçimi) çon deri në degradim të
klorofilit, rast i ngjashëm është edhe për bimët me ekspozim ndaj ndriçimit dhe atyre të
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hijezuara. Për shkak të këtij fakti, gjethet që rriten nën hije kanë sasi më të lartë të
klorofilit krahasuar me ato që rriten nën efektin e ndriçimit të lartë (Boardman, 1977).
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G. e Rusenicës

G. e Prizrenit

G. e Koprivnikut

G. e Rugovës

G. e Sushicës

Radac

G. e Zhlebit

Llukovo

Radika

Figura 5.2.2. Sasia totale e klorofilave në mg g-1 peshë e thatë (PTH) dhe raporti i
klorofilit a/b te bimët e species R. serbica në lokalitete të ndryshme.

Kl.a
5,00

Kl.b
Karot

4,50

Rap.Kl.ab
Rap.Kl.Karot

4,00

mg/g PTH

3,50
3,00
2,50
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0,00
R. serbica
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Figura 5.2.3. Krahasimi i sasisë së pigmenteve fotosintetike në mg g-1 peshë e thatë
(PTH) dhe raporti i tyre ndërmjet bimëve të R. serbica dhe R. nathaliae. Mesatarja dhe
gabimi standard për të gjitha lokalitetet.
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Pasqyra 5.2.1. Variacioni i sasisë së pigmenteve fotosintetike në mg g-1 peshë të thatë të gjetheve dhe i raportit të tyre ndërmjet disa
lokaliteteve të R. nathaliae.
Klorofili a

Klorofili b

Sasia totale e
klorofilave

Karotenoidet

Sasia totale
klorofilat +
karotenoidet

Raporti Kl. a/b

Raporti i sasisë
totale
Kl./Karot.

I

3.27 ±0.16 A

1.06 ±0.06 A

4.33 ±0.22 A

0.95 ±0.04 B

5.28 ±0.25 A

3.22 ±0.12 A

3.95 ±0.07 B

II

2.58 ±0.10 B

0.80 ±0.05 C

3.38 ±0.14 B

0.86 ±0.03 B

4.24 ±0.17 B

3.35 ±0.10 A

3.92 ±0.07 B

III

2.82 ±0.15 B

0.90 ±0.06 BC

3.72 ±0.20 B

0.94 ±0.04 B

4.66 ±0.24 B

3.12 ±0.10 A

4.53 ±0.09 A

IV

3.32 ±0.08 A

1.01 ±0.03 B

4.33 ±0.11 A

1.06 ±0.02 A

5.39 ±0.13 A

3.33 ±0.06 A

4.07 ±0.05 B

Kodi i
lokalitetit

F

7,893

4.770

7.485

5.752

6.988

0.787

15.860

P 0.05

0.000

0.004

0.000

0.001

0.000

0.505

0.000

Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet
lokaliteteve janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.2.2. Variacioni i sasisë së pigmenteve fotosintetike në mg g-1 peshë të thatë të gjetheve dhe i raportit të tyre ndërmjet disa
lokaliteteve të R. sarbica.

Klorofili a

Klorofili b

Sasia totale e
klorofilave

3.43 ±0.09 DE

1.14 ±0.04 D

4.57 ±0.13 C

1.11 ±0.03 B-D

Sasia totale
klorofilat +
karotenoidet
5.68 ±0.15 CD

VI

4.38 ±0.08 A

1.43 ±0.05 C

5.81 ±0.12 A

1.19 ±0.05 AB

7.00 ±0.15 A

3.11 ±0.11 CD

5.07 ±0.27 A-C

VII

2.86 ±0.08 G

1.76 ±0.06 A

4.61 ±0.13 C

0.81 ±0.02 F

5.43 ±0.15 CD

1.63 ±0.03 G

5.67 ±0.09 A

VIII

4.47 ±0.13 A

1.43 ±0.04 C

5.90 ±0.16 A

1.16 ±0.05 BC

7.06 ±0.20 A

3.17 ±0.09 CD

5.24 ±0.27 AB

IX

3.70 ±0.09 C

1.34 ±0.03 C

5.04 ±0.12 B

1.07 ±0.02 CD

6.12 ±0.14 B

2.76 ±0.03 EF

4.69 ±0.05 B-D

X

3.49 ±0.07 C-E

1.10 ±0.03 D

4.58 ±0.08 C

1.08 ±0.02 CD

5.66 ±0.10 CD

3.20 ±0.06 B-D

4.27 ±0.05 DE

XI

3.42 ±0.11 DE

1.19 ±0.04 D

4.62 ±0.10 C

1.04 ±0.05 D

5.66 ±0.11 CD

2.97 ±0.22 DE

4.99 ±0.64 BC

XII

3.37 ±0.07 E

1.10 ±0.02 D

4.46 ±0.09 C

1.08 ±0.02 CD

5.55 ±0.11 CD

3.07 ±0.05 CD

4.13 ±0.05 DE

XIII

3.13 ±0.07 F

1.20 ±0.02 D

4.33 ±0.09 C

1.05 ±0.02 D

5.37 ±0.12 D

2.61 ±0.02 F

4.13 ±0.03 DE

XIV

4.02 ±0.08 B

1.58 ±0.06 B

5.61 ±0.13 A

1.26 ±0.03 A

6.86 ±0.14 A

2.57 ±0.05 F

4.48 ±0.10 C-E

XV

3.67 ±0.08 CD

1.42 ±0.03 C

5.09 ±0.11 B

1.11 ±0.03 B-D

6.20 ±0.13 B

2.58 ±0.02 F

4.60 ±0.03 B-E

XVI

2.96 ±0.06 FG

0.81 ±0.02 E

3.76 ±0.07 D

0.93 ±0.02 E

4.69 ±0.09 E

3.68 ±0.07 A

4.07 ±0.05 DE

XVII

2.86 ±0.06 G

0.84 ±0.03 E

3.70 ±0.09 D

0.93 ±0.02 E

4.63 ±0.11 E

3.42 ±0.05 B

3.96 ±0.04 E

XVIII

3.59 ±0.09 C-E

1.10 ±0.03 D

4.68 ±0.12 C

1.13 ±0.03 B-D

5.81 ±0.15 BC

3.27 ±0.04 BC

4.15 ±0.04 DE

Kodi i
lokalitetit
V

Kartotenoidet

Raporti i sasisë
Raporti Kl. a/b
totale
Kl./Karot.
3.05 ±0.07 CD
4.14 ±0.08 DE

F

35.643

47.237

34.961

13.387

31.790

37.515

6.409

P 0.05

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet
lokaliteteve janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05 .
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Pasqyra 5.2.3. Korrelacionet në mes të sasisë së pigmenteve fotosintetike dhe raportit të
tyre te bimët e R. serbica dhe R. nathaliae. Mesatarja e të gjitha lokaliteteve të
hulumtuara.
R. serbica
Kl. A

Kl. B

Total
Kl.

Karot.

Kl. a/b

Kl.
Tot./Kar
ot.

Kl. A

1

Kl. B

0,497**

1

Total Kl.

0,944**

0,755**

1

Karot.

0,661**

0,382**

0,645**

Kl. a/b

0,164**

-0,725**

-0,150*

0,308**

0,254**

0,329** -0,449**

0,130*

1

0,944**

0,728**

0,990**

-0,146*

0,202**

Kl.
Tot./Karot.
Tot.
Kl.+Karot.

Tot.
Kl.+Kar
ot.

1
-0,084

1

0,747**

1

R. nathaliae
Kl. A

1

Kl. B

0,810**

1

Total Kl.

0,985**

0,899**

1

Karot.

0,910**

0,762**

0,904**

Kl. a/b

-0,020

-0,578**

-0,184

-0,051

1

0,594**

0,673**

0,641**

0,256*

-0,340**

0,986**

0,888**

0,997**

0,932** -0,165

Kl.
Tot./Karot.
Tot.
Kl.+Karot.

1

** Korrelacion sinjifikant për P 0.01; * Korrelacion sinjifikant për P 0.05.
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5.2.2. Aktiviteti fiziologjik gjatë periudhës së dehidrim-rehidrimit të
bimëve të specieve “të ringjalljes” Ramonda nathaliae dhe R.
serbica
 Sasia relative e ujit në gjethe (RWC)
Ky parametër është analizuar në gjethet e dy specieve në studim në intervale të rregullta
kohore gjatë dehidrim-rehidrimit. Përcaktimi i RWC-së është bërë në gjethet e marra nga
rozeta e mesme e bimëve, përafërsisht të së njëjtës moshë dhe madhësi. Studimi është
kryer te bimët e species R. serbica nga lokaliteti i Grykës së Lumëbardhit të Prizrenit
(Kosovë) dhe te bimët e R. nathaliae nga lokaliteti i Grykës së Lumit Matka afër Shkupit
(Maqedoni).
Në ditën e 14-të, përkatësisht 15 të dehidrimit, bimët e R. nathaliae dhe R. serbica janë
futur në anabiozë të plotë (Fig. 5.2.4.).

A

B

C

D

E

F

G

Figura 5.2.4. Bimët e ramondave gjatë periudhës së dehidrimit: A) Bimët e kontrollit; B)
në ditën e 10 të dehidrimit (D2); C) në ditën e 15 (D4) të dehidrimit – anabiozë e plotë; D)
24 orë pas rehidrimit (R3); E) Gjethet e bimëve të kontrollit; F) Gjethet gjatë anabiozës;
G) Gjethet pas rehidrimit.
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Sasia relative e ujit në gjethe (RWC) te bimët e kontrollit (K) ka qenë rreth 94% te bimët
e R. nathaliae, ndërsa 96% te bimët e R. serbica (Fig. 5.2.5 dhe Fig. 5.2.6). Nga rezultatet
laboratorike të fituara, në ditët e para të dehidrimit, më rezistente ishin bimët e species R.
serbica, ndërsa bimët e R. nathaliae më rezistente ishin në ditët e fundit të anabiozës, ku
RWC ishte rreth 8% (D3 dhe D4), kurse te bimët e R. serbica rreth 6% (D3 dhe D4). Në
ditën e 7 të dehidrimit (D1), RWC te bimët e R. serbica ishte 72.08%, ndërsa te bimët e
R. nathaliae 49.67% (Pasqyra 5.2.4 dhe 5.2.6). Pastaj të dyja speciet pësuan një rënie
shumë të shpejtë të RWC në ditën e 10 (D2) përkatësisht në ditën e 14 dhe 15 të
dehidrimit (D3 dhe D4). Në fazën e dehidrimit, një kthesë shumë të shpejtë tregoi specia
R. nathaliae, ku vetëm pas 6 orë (R1) të rehidrimit RWC arriti në 77.54%, ndërsa R.
serbica pati një rikuperim më të ngadaltë dhe RWC ishte 27.49%.
Më vonë, pas 12 orë (R2) të trajtimit me ujë, të dyja speciet u rehidruan në shkallë
afërsisht të barabartë dhe RWC ishte rreth 85% (Fig. 5.2.5 dhe 5.2.6). Pas 24 (R3)
përkatësisht 48 orë (R4) të rehidrimit, të dyja speciet u rikthyen në gjendje normale. Në
këtë rast, R. nathaliae e tejkaloi RWC, që kishte në fillim të eksperimentit apo te bimët e
kontrollit dhe arriti në rreth 97% (R4). Humbja e ngadaltë e ujit te gjethet e R. serbica
gjatë ditëve të para është konstatuar edhe nga Sgherri et al. (2004), pas ditës së 8-të të
dehidrimit RWC ishte 78.2% dhe pastaj në ditët në vazhdim pësoi një rënie shumë më të
shpejtë dhe RWC ulet në 4.2%.
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Figura 5.2.5. Sasia relative e ujit (RWC) në gjethet e bimëve të R. nathaliae gjatë
periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares
dhe gabimit standard. Të dhënat janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat
ndërmjet ditëve të dehidrim-rehidrimit janë bërë me Duncan multiple range tests për
probabilitet 0.05.
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Figura 5.2.6. Sasia relative e ujit (RWC) në gjethet e bimëve të R. serbica gjatë
periudhës dehidrimit dhe rehidrimit. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe
gabimit standard. Të dhënat janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet
ditëve të dehidrim-rehidrimit janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet
0.05.
Rezultate të ngjashme për këtë parametër te këto specie raportojnë edhe autorë tjerë. Në
hulumtimet e tyre, Veljovic-Jovanovic et al. (2006), me gjethet e bimëve të R. serbica
raportojnë se RWC te bimët e kontrollit ishte 97%, ndërsa gjatë anabiozës rreth 7% dhe
vetëm pas 70 orësh u rehidruan plotësisht. Te kjo specie rezultate të ngjashme ka gjetur
edhe Quartacci et al. (2002), ku në ditën e 15-të të dehidrimit, RWC ishte 3.6%, ndërsa
pas rehidrimit RWC kishte arritur në 93.8%. Po sipas këtyre autorëve, kjo specie në orët e
para të rehidrimit rikuperohet më ngadalë dhe RWC ishte 31.7%, por pas 48 orësh të
rehidrimit arrin rreth 87%. Raportime të ngjashme te kjo specie kanë dhënë edhe autorë
të tjerë (Sgherri et al., 2004; Degl‘Innocenti et al., 2004; Augusti et al., 2001; VeljovicJovanovic et al., 2008). Rezultatet tona për specien R. nathaliae korrespondojnë me
rezultatet e arritura nga Jovanovic et al. (2011), ku sipas tij në fazën e parë RWC ishte
rreth 94%, ndërsa gjatë anabiozës 3.6% dhe rikuperohet shumë shpejt gjatë rehidrimit, ku
RWC arrin në 94.5%. Rezultate të ngjashme te kjo specie ka fituar edhe Muller et al.,
(1997). Hulumtime të kësaj natyre janë hasur edhe te Haberlea rhodopensis, ku përsëri
rezultatet tona janë në harmoni me rezultatet e autorëve tjerë (Georgieva et al., 2005,
2010; Peli et al., 2005, 2012; Djilianov et al., 2011; Nagy-Deri et al., 2011; Mihailova et
al., 2011).
Rezultatet tona treguan se R. serbica në stadet e para të dehidrimit (D1-D2) ruante më
shumë RWC, ndërsa pas rehidrimit RWC më shpejt rikuperohej te R. nathaliae (Fig.
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5.2.5 dhe 5.2.6). Këto ndryshime që paraqiten në mes të R. nathaliae dhe R. serbica gjatë
periudhës së dehidrim-rehidrimit mund të jenë si rezultat i përshtatjes së këtyre specieve
në habitate të ndryshme të tyre natyrale. Në këtë çështje, R. serbica rritet në vende me më
shumë lagështi dhe më të ftohëta si dhe në shumicën e rasteve e futur brenda pyjeve.
Gjithashtu kjo specie rritet në habitate ku dominojnë myshqet dhe se ato ka një rol shumë
të rëndësishëm në ruajtjen e lagështisë së substratit (Rakic et al. 2009). Ndërsa R.
nathaliae rritet në vende më të thata dhe me temperatura më të larta dhe kryesisht e
ekspozuar ne dritë e kjo e bënë që kjo specie të jetë më kserofite se sa R. serbica
(Stevanovic et al. 1991).
 Efekti i dehidrimit dhe rehidrimit të specieve “të ringjalljes” R. nathaliae dhe
R. serbica në sasinë e pigmenteve fotosintetike
Krahas përcaktimit të sasisë relative të ujit (RWC) në gjethe është bërë edhe përcaktimi i
sasior i pigmenteve fotosintetike për secilin stad të dehidrimit dhe rehidrimit në gjethet e
R. serbica dhe R. nathaliae. Nga 3 gjethe për bimë nga rozeta e mesme të krahasueshme
në formë dhe madhësi janë analizuar në 4 individ bimor të dy specieve në studim. Këta
parametra janë analizuar me bimët e R. serbica të marruara nga Gryka e Lumëbardhit të
Prizrenit (Kosovë) dhe R. nathaliae nga Gryka e lumit Matka (Maqedoni).
Sasia e pigmenteve fotosintetike është përcaktuar në tre forma të peshës së gjetheve: në
mg/g peshë absolutisht të thatë (PTH), mg/dm2 të sipërfaqes (PF) dhe mg/g peshë e
freskët (S).
Sasia e klorofilit a te bimët e kontrollit (K) të R. nathaliae ishte 2.56 mg g-1 PTH, 0.79
mg g-1 PF dhe 1.66 mg/0.019 dm2, sasia relative e ujit (RWC) në këtë stad ishte 93.93%.
Deri në ditë e 7-të (D1) përkatësisht të 10-të (D2) të dehidrimit, sasia e klorofilit a (mg g1
PTH) kishte një rënie, por jo sinjifikante për P 0.05 (Pasqyra 5.2.4). Rënie në shkallë
sinjifikante të sasisë së klorofilit a (mg g-1 PTH), kjo specie e pësoi në ditën e 14-të (D3)
dhe 15-të të dehidrimit (D4), ku sasia e tij ishte 2.31 mg g-1 PTH, përkatësisht 2.22 mg g-1
PTH. Sido qoftë kjo specie ka ruajtur shumicën e sasisë së klorofilit a dhe pësoi një rënie
në vlera minimale vetëm rreth 14%. Pas trajtimit me ujë të bimëve në anabiozë të R.
nathaliae, ato filluan të rikthejnë funksionet e tyre normale, por pas 6 orë (R1) të
rehidrimit, nuk kishte ndonjë rritje sinjifikante të sasisë së klorofilit a (mg g-1 PTH). Sasia
e këtij pigmenti u rrit në shkallë sinjifikante pas 12 (R2), 24 (R3) dhe 48 (R4) orë
rehidrimi dhe arriti vlera më të larta se te bimët e kontrollit (3.16 mg g -1 PTH) (Pasqyra
5.2.4). Për sasinë e klorofilit b (mg g-1 PTH) janë fituar rezultate të ngjashme me atë të
klorofilit a, për më tepër rezultatet janë dhënë në Pasqyrën 5.2.4.
Sasia totale e klorofilave te R. nathaliae në bimët e kontrollit ka qenë 4.19 mg g-1 PTH,
1.36 mg g-1 PF dhe 2.68 mg/0.019 dm2 (Pasqyra 5.2.5). Deri në ditën e 10-të (D2) të
dehidrimit, sasia totale e klorofilave në mg g-1 PTH nuk pësoi ulje sinjifikante, por pastaj
pas ditës 14-të (D3) përkatësisht 15-të (D4) sasia totale e klorofilave ishte zvogëluar
(3.94 dhe 3.78 mg g-1 PTH, përkatësisht) në shkallë sinjifikante (Pasqyra 5.2.5 dhe Fig.
5.2.4). Sasia totale e klorofilave te R. nathaliae është ruajtur rreth 90% gjatë anabiozës.
Vetëm pas 6 orë (R1) të rehidrimit, sasia totale e klorofilave u rrit (3.92 mg g-1 PTH) në
vlera sinjifikante, ndërsa pas 48 orësh (R4), sasia e tyre tejkaloi (5.31 mg g-1 PTH) sasinë
totale të klorofilave të bimëve të kontrollit.
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Karotenoidet te bimët e kontrollit te R. nathaliae kanë pasur vlerat minimale (0.76 mg g-1
PTH, 0.34 mg g-1 PF dhe 0.48 mg/0.019 dm2) krahasuar me stadet e dehidrimit dhe
rehidrimit (Pasqyra 5.2.5). Gjatë fazave të para të dehidrimit (D1 dhe D2) sasitë e tyre
janë rritur, por pas humbjes së ujit deri në 75%, sasia e tyre është zvogëluar dhe gjatë
periudhës së rehidrimit përsëri është rritur (1.14 mg g-1 PTH) në shkallë sinjifikante deri
në vlera mbi atë të kontrollit.
Rezultate të kundërta gjatë periudhës së dehidrimi janë fituar për sasinë e pigmenteve
fotosintetike të shprehura në mg g-1 PF dhe mg/0.019 dm2, ku sasia e këtyre pigmenteve
gjithnjë ka shkuar duke u rritur deri në anabiozën e plotë të gjetheve dhe pastaj përsëri ka
rënë (Pasqyra 5.2.4 dhe 5.2.5). Kjo rritje e sasisë së këtyre pigmenteve është artificiale
dhe arsyetohet me faktin se gjethet gjatë dehidrimit gjithnjë e më shumë humbin peshën e
tyre dhe se sipërfaqja e tyre zvogëlohet.
Gjatë periudhës së dehidrim-rehidrimit për të gjitha pigmentet fotosintetike janë
konstatuar dallime të forta sinjifikante për P 0.05 ndërmjet kohës së dehidrimit dhe
rehidrimit.
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Figura 5.2.7. Sasia totale e klorofilave në mg g-1 peshë të thatë (PTH) dhe raporti i
klorofilit a/b në gjethet e R. nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit
Raporti i klorofilit a/b në gjethet e bimëve të R. nathaliae për sasinë e pigmenteve në mg
g-1 PTH ka qenë me vlerat më të larta 12 orë pas rehidrimit (R2), ndërsa vlera më të ulëta
kanë qenë gjatë periudhës së dehidrimit (D3 dhe D4). Edhe pse sasia totale e klorofilave
u rrit pas 24 dhe 48 orë të rehidrimit, raporti i klorofilit a/b ka pasur vlera afërisht të
njejta me bimët e kontrollit dhe në fazat e para të dehidrimit (Fig. 5.2.7).
Rezultate të ngjashme në gjethet e R. nathaliae për raportin e klorofilit a/b janë fituar
edhe për sasinë e pigmenteve në mg g-1 PF (Fig. 5.2.8) dhe mg/0.019 dm2 (Fig. 5.2.9), ku
vlerat më të larta për këtë parametër u fituan 12 orë pas rehidrimit (R2) dhe vlerat më të
ulëta 48 orë (R4) pas rehidrimit.
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Sipas analizës statistikore me ANOVA dhe Duncan test ndërmjet periudhës së dehidrimit
dhe rehidrimit, janë paraqitur dallime sinjifikante për raportin e klorofilit a/b në stade të
ndryshme gjatë kësaj periudhe (Fig. 5.2.7; 5.2.8 dhe 5.2.9).
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Figura 5.2.8. Sasia totale e klorofilave në mg g-1 peshë të freskët (PF) dhe raporti i
klorofilit a/b në gjethet e R. nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit.
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Figura 5.2.9. Sasia totale e klorofilave në mg g-1 të sipërfaqes 0.019 dm2 (S) dhe raporti i
klorofilit a/b në gjethet e R. nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit.

91

Bekim Gashi

Disertacioni i doktoratës

Pasqyra 5.2.4. Variacioni i sasisë së klorofilit a dhe b gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit, i shprehur në mg g-1 peshë të thatë
(PTH), peshë të freskët (PF) dhe sipërfaqe 0.019 dm2 (S) të gjetheve të R. nathaliae.
Klorofili a
PTH

PF

Klorofili b
S

PTH

PF

RWC
S

K

2.56 ±0.07 CD

0.79 ±0.06 B

1.66 ±0.07 B-D

1.63 ±0.06 B

0.56 ±0.06 C

1.03 ±0.06 D

93.93 ±0.51 A

D1

2.47 ±0.06 DE

1.17 ±0.05 B

2.08 ±0.07 BC

1.63 ±0.04 B

0.87 ±0.05 C

1.43 ±0.06 CD

49.67 ±1.58 C

D2

2.53 ±0.04 CD

2.38 ±0.43 A

4.93 ±0.52 A

1.68 ±0.01 B

1.60 ±0.27 B

2.98 ±0.35 B

25.26 ±2.10 D

D3

2.31 ±0.02 EF

2.72 ±0.26 A

5.44 ±0.32 A

1.63 ±0.02 B

2.47 ±0.31 A

3.51 ±0.16 A

8.76 ±0.80 E

D4

2.22 ±0.04 F

2.81 ±0.40 A

2.22 ±0.04 B

1.56 ±0.03 B

2.27 ±0.30 A

1.56 ±0.03 C

7.87 ±1.14 E

R1

2.33 ±0.12 EF

0.93 ±0.09 B

1.70 ±0.05 B-D

1.59 ±0.09 B

0.75 ±0.09 C

1.21 ±0.06 CD

77.54 ±5.56 B

R2

2.67 ±0.05 C

0.61 ±0.08 B

1.13 ±0.02 D

1.57 ±0.03 B

0.37 ±0.06 C

0.58 ±0.01 E

92.00 ±0.84 A

R3

2.96 ±0.01 B

0.69 ±0.03 B

1.52 ±0.05 CD

2.05 ±0.01 A

0.63 ±0.03 C

1.16 ±0.02 CD

96.64 ±5.63 A

R4

3.16 ±0.06 A

0.71 ±0.03 B

1.54 ±0.03 B-D

2.15 ±0.01 A

0.69 ±0.02 C

1.28 ±0.05 CD

97.02 ±6.24 A

F

30.370

17.863

56.464

28.437

18.583

50.930

P 0.05

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

K – Kontrolli; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; D2 – Dehidrimi pas 10 ditësh; D3 – Dehidrimi pas 14 ditësh; D4 – Dehidrimi pas 15 ditësh; R1- Rehidrimi pas 6
orësh; R2 – Rehidrimi pas 12 orësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh; R4 – Rehidrimi pas 48 orësh; RWC – Sasia relative e ujit në gjethe. Rezultatet janë shprehur
në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet kohës së dehidrim-rehidrimit
janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.2.5. Variacioni i sasisë totale të klorofilit dhe karotenoideve gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit, i shprehur në mg
g-1 peshë të thatë (PTH), peshë të freskët (PF) dhe sipërfaqe 0.019 dm2 (S) të gjetheve të R. nathaliae.
Klorofilat totale
PTH

PF

Kartotenoidet
S

PTH

PF

RWC
S

K

4.19 ±0.12 CD

1.36 ±0.12 C

2.68 ±0.14 CD

0.76 ±0.01 D

0.34 ±0.02 B

0.49 ±0.02 D

93.93 ±0.51 A

D1

4.10 ±0.10 CD

2.05 ±0.10 C

3.51 ±0.11 C

0.86 ±0.02 C

0.61 ±0.06 B

1.02 ±0.16 B

49.67 ±1.58 C

D2

4.22 ±0.04 CD

3.95 ±0.71 B

7.91 ±0.87 B

0.99 ±0.02 B

1.07 ±0.15 A

1.64 ±0.16 A

25.26 ±2.10 D

D3

3.94 ±0.04 C-E

5.20 ±0.53 A

8.94 ±0.84 A

0.81 ±0.02 CD

1.07 ±0.25 A

1.73 ±0.06 A

8.76 ±0.80 E

D4

3.78 ±0.07 DE

5.09 ±0.71 AB

3.78 ±0.71 C

0.81 ±0.02 CD

0.99 ±0.01 A

0.82 ±0.02 BC

7.87 ±1.14 E

R1

3.92 ±0.21 E

1.67 ±0.19 C

2.91 ±0.11 C

0.86 ±0.04 C

0.46 ±0.04 B

0.60 ±0.01 CD

77.54 ±5.56 B

R2

4.24 ±0.08 C

0.98 ±0.14 C

1.71 ±0.03 E

0.82 ±0.02 CD

0.29 ±0.04 B

0.36 ±0.01 D

92.00 ±0.84 A

R3

5.02 ±0.01 B

1.32 ±0.06 C

2.68 ±0.08 CD

1.08 ±0.01 A

0.33 ±0.02 B

0.50 ±0.02 D

96.64 ±5.63 A

R4

5.31 ±0.02 A

1.40 ±0.03 C

2.82 ±0.08 C

1.14 ±0.01 A

0.36 ±0.04 B

0.61 ±0.02 CD

97.02 ±6.24 A

F

28.201

18.929

54.607

37.219

10.794

39.825

P 0.05

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

K – Kontrolli; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; D2 – Dehidrimi pas 10 ditësh; D3 – Dehidrimi pas 14 ditësh; D4 – Dehidrimi pas 15 ditësh; R1- Rehidrimi pas 6
orësh; R2 – Rehidrimi pas 12 orësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh; R4 – Rehidrimi pas 48 orësh; RWC – Sasia relative e ujit në gjethe. Rezultatet janë shprehur në
formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet kohës së dehidrim-rehidrimit janë
bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Për dallim nga R. nathaliae, sasia e klorofilit a në gjethet e bimëve të kontrollit të R.
serbica ishte më e lartë 2.92 mg g-1 PTH, 0.87 mg g-1 PF dhe 1.53 mg/0.019 dm2, sasia
relative e ujit (RWC) në këtë stad ishte 96.04%. Deri pas ditës së 10-të (D2) të
dehidrimit, sasia e klorofilit a (mg g-1 PTH) nuk u zvogëlua, por pastaj sasia e këtij
pigmenti u zvogëlua në shkallë sinjifikante deri në ditën e 15-të (D4) të dehidrimit (2.47
mg g-1 PTH) (Pasqyra 5.2.6). Në stadet e para të dehidrimit, bimët e R. serbica e ruajtën
sasinë e klorofilit a (mg g-1 PTH) më shumë se bimët e R. nathaliae, por gjatë anabiozës
ato humbën rreth 15% të sasisë së këtij pigmenti. Bimët e R. nathaliae vetëm pas 6 orë
rehidrimi filluan të rikthejnë sasinë e humbur të klorofilit a (mg g-1 PTH), ndërsa bimët e
R. serbica pas 12 orë rehidrimi (R2) (Pasqyra 5.2.6). Pas 48 orë rehidrimi (R4), bimët e
R. serbica pothuajse arritën sasinë e njëjtë të klorofilit a (mg g-1 PTH) sikurse bimët e
kontrollit. Rezultate të ngjashme për ndryshimin e sasisë së pigmenteve gjatë periudhës
së dehidrim-rehidrimit janë fituar edhe për sasinë e klorofilit b (mg g-1 PTH), rezultatet
janë dhënë në Pasqyrën 5.2.4.
Sasia totale e klorofilave te bimët e R. serbica në bimët e kontrollit ka qenë 4.83 mg g-1
PTH, 1.54 mg g-1 PF dhe 2.51 mg/0.019 dm2 (Pasqyra 5.2.7). Në dy stadet e para (D1 dhe
D2) të dehidrimit, sasia totale e klorofilave nuk u zvogëlua, por më pas në ditën e 14-të
dhe të 15-të (D3 dhe D4) të dehidrimit, sasia totale e klorofilave në mg g-1 PTH pësoi ulje
sinjifikante (4.15 dhe 4.08 mg g-1 PTH, përkatësisht) (Pasqyra 5.2.7 dhe Fig. 5.2.10).
Edhe sasia totale e klorofilave në stadet e para të rehidrimit nuk u rritën deri pas orës së
24-të të rehidrimit (R3). Sasia totale e klorofilave në shkallë sinjifikante është rritur
vetëm pas 48 orë (D4) të rehidrimit (4.90 mg g-1 PTH). Te kjo specie, sasia totale e
klorofilave gjatë anabiozës u ruajt në masë më të vogël rreth 84% në krahasim me bimët
e speciea R. nathaliae.
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Figura 5.2.10. Sasia totale e klorofilave në mg g-1 peshë të thatë (PTH) dhe raporti i
klorofilit a/b në gjethet e R. serbica gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit
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Sasia e karotenoideve te bimët e R. serbica gjatë anabiozës është zvogëluar deri në 0.89
mg g-1 PTH, ndërsa pas rehidrimit të plotë, kjo sasi është rikthyer si tek bimët e kontrollit
(rreth 1.00 mg g-1 PTH) (Pasqyra 5.2.7).
Në këtë rast, nga rezultatet e fituara për sasinë e pigmenteve fotosintetike vlen të
theksohet se sasia e këtyre pigmenteve rivendoset më shpejt te bimët e R. nathaliae se te
bimët e R. serbica.
Edhe te bimët e R. serbica janë fituar rezultate të kundërta nga ato për peshë të thatë gjatë
periudhës së dehidrimit për sasinë e pigmenteve fotosinteike të shprehura në mg g-1 PF
dhe mg/0.019 dm2, ku sasia e këtyre pigmenteve gjithnjë është rritur deri në anabiozën e
plotë të gjetheve dhe pastaj përsëri ka rënë (Pasqyra 5.2.6 dhe Pasqyra 5.2.7). Ky shtim i
sasisë së këtyre pigmenteve është artificiale dhe arsyetohet me faktin se gjethet gjatë
dehidrimit gjithnjë e më shumë humbin peshën e tyre dhe se sipërfaqja e tyre zvogëlohet.
Gjatë periudhës së dehidrim-rehidrimit për të gjitha pigmentet fotosintetike te bimët e R.
nathaliae dhe të R. serbica janë konstatuar dallime të forta sinjifikante për P 0.05
ndërmjet kohës së dehidrimit dhe rehidrimit.
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Figura 5.2.11. Sasia totale e klorofilave në mg g-1 peshë të freskët (PF) dhe raporti i
klorofilit a/b në gjethet e R. serbica gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit.
Te bimët e R. serbica, raporti i klorofilit a/b për sasinë e pigmenteve në mg g-1 PTH dhe
mg/0.019 dm2 ishte me vlerat më të larta gjatë periudhës së anabiozës (D4), ndërsa vlerat
më të ulëta u gjetën gjatë stadeve të para të dehidrimit (D1 dhe D2) dhe gjatë periudhës së
fundit të rehidrimit (R4) (Fig. 5.2.10 dhe 5.2.12).
Te kjo specie, raporti i klorofilit a/b për sasinë e pigmenteve në mg g-1 PF (Fig. 5.2.11) ka
pasur një rritje sinjifikante gjatë periudhës së rehidrimit (R2, R3 dhe R4), ndërsa gjatë
dehidrimit ky raport ishte me vlerat më të ulëta.
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Sipas analizës statistikore me ANOVA dhe Duncan test ndërmjet periudhës së dehidrimit
dhe rehidrimit, u paraqitën dallime sinjifikante për raportin e klorofilit a/b në stade të
ndryshme gjatë kësaj periudhe (Fig. 5.2.10; 5.2.11 dhe 5.2.12).
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Figura 5.2.12. Sasia totale e klorofilave në mg g-1 të sipërfaqes 0.019 dm2 (S) dhe
raporti i klorofilit a/b në gjethet e bimëve të R. serbica gjatë periudhës së dehidrimit dhe
rehidrimit.
Sasia totale e klorofilave te bimët e R. serbica dhe R. nathaliae nuk është zvogëluar në
mënyrë sinjifikante deri sa RWC ka qenë mbi vlerat e 40 %, pastaj sasia e tyre ishte
zvogëluar në shkallë sinjiifikante. Rezultatet tona janë në harmoni me rezultatet e
Degl‘Innocenti et al., (2007), të cilët në hulumtimet e tyre te R. serbica gjatë dehidrimrehidrimit gjetën se sasia totale e klorofilave nuk është zvogëluar në shkallë sinjifikante
deri sa RWC është mbi 52% dhe risinteza e tyre ka filluar pas 6 orë rehidrimi, ndërsa
rehidrimi në shkallë sinjifikante ka ndodhur vetëm pas 48 orë rehidrimi. Gjatë periudhës
së anabiozës te bimët e R. nathaliae, zvogëlim të sasisë klorofilit a, klorofilit b dhe të
sasisë totale të klorofilave ka gjetur edhe Jovanoviç et al., (2011). Zvogëlim të sasisë
totale të klorofilave gjatë dehidrimit të plotë është konstatuar edhe te Haberlea
rhodopensis (Georgieva et al., 2008; Peli et al., 2012). Ruajtja e sasisë së klorofilave mbi
80% te bimët e R. serbica gjatë dehidrimit është raportuar edhe nga Markovska et al.,
(1994).
Ngjashëm me rezultatet tona për vlerat e ulëta të raportit të klorofilit a/b (për mg g-1
PTH) te R. serbica pas 6 orë rehidrimi kanë fituar edhe autorë të tjerë (Degl‘Innocenti et
al., 2007; Augusti et al., 2001). Ndërsa vlera të ulëta të raportit të klorofilit a/b (për mg g1
PTH) te bimët e R. nathaliae gjatë dehidrimit kanë fituar edhe autorë të tjerë te bimët e
Haberlea rhodopensis (Georgieva et al., 2010, 2005).
Për sasinë e zvogëluar të karotenoideve për peshë të thatë gjatë dehidrimit të R. serbica,
rezultate të ngjashme janë raportuar edhe te Haberlea rhodopensis (Georgieva et al.,
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2005, 2008) dhe te R. serbica (Degl‘Innocenti et al., 2007). Shtimi i sasisë së
karotenoideve gjatë periudhës së dehidrimit dhe pas rehidrimit te bimët e R. nathaliae
është në harmoni me rezultatet e autorëve tjerë (Jovanovic et al., 2011).
Rezultate të ngjashme për sasinë totale të klorofilave gjatë dehidrimit janë gjetur edhe tek
specie të tjera ―të ringjalljes‖, ruajtja e sasisë mbi 70% te Boea hygrometrica (Deng et al.,
2000), Craterostigma plantagineum (Scott, 2000), Sporobulus stapfianus (Quartacci et
al., 1997), Boea hygroscopica (Navari-Izzo et al., 1995), Xerophyta sp. (Sherwin &
Farrant, 1996; Farrant et al., 2003; Perez et al., 2011), Reaumuria soongorica (Xu et al.,
2008), për ruajtjen e strukturës së kloroplastit dhe të sasisë së pigmenteve te bimët e
Haberlea rhodopensis (Nagy-Deri et al., 2011).
Bazur në rezultatet tona por edhe të disa autorëve të tjerë, speciet R. serbica dhe R.
nathaliae duhet të futen në kategorinë Homoklorofilike, angjiospermë tolerante ndaj
thatësirës, sepse ato ruajnë shumicën e sasisë së klorofileve gjatë tharjes (Drazic et al.,
1999; Augusti et al., 2001; Markovska et al., 1994). Në këtë rast, në hulumtimet tona R.
serbica kishte ruajtur rreth 85% të sasisë së klorofileve totale, ndërsa R. nathaliae rreth
90% të tyre. Ruajtja e sasisë pigmenteve fotosintetike gjatë periudhës së dehidrimit është
shumë e rëndësishme ngase këto specie rikthehen në funksionet normale fiziologjike apo
fotosintetike për një kohë shumë të shkurtër pas rehidrimit (ujitjës). Proçes ky që i bënë
këto bimë shumë të veçanta dhe të rralla në kudër të angjiospermeve tjera jo tolerante
ndaj thatësirave, dhe një model për studimin e mekanizmave fiziologjik dhe molekular te
këto specie.
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Pasqyra 5.2.6. Variacioni i sasisë së klorofilit a dhe b gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit, i shprehur në mg g-1 peshë të thatë
(PTH), peshë të freskët (PF) dhe sipërfaqe 0.019 dm2 (S) të gjetheve të bimëve të R. serbica.
Klorofili a
PTH

PF

Klorofili b
S

PTH

PF

RWC
S

K

2.92 ±0.09 AB

0.87 ±0.05 C

1.53 ±0.03 D

1.91 ±0.04 A-C

0.67 ±0.01 C

0.98 ±0.05 D

96.04 ±1.62 A

D1

3.45 ±0.08 A

0.79 ±0.10 C

1.72 ±0.27 CD

2.31 ±0.05 AB

0.66 ±0.07 C

1.27 ±0.15 CD

72.08 ±1.80 B

D2

3.42 ±0.32 A

1.18 ±0.02 BC

2.23 ±0.04 C

2.40 ±0.22 A

0.90 ±0.03 BC

1.53 ±0.01 C

41.86 ±3.29 C

D3

2.51 ±0.27 B

2.83 ±0.41 A

4.67 ±0.42 A

1.63 ±0.28 C

2.25 ±0.30 A

3.53 ±0.33 A

5.88 ±0.90 E

D4

2.47 ±0.24 B

2.82 ±0.40 A

3.26 ±0.23 B

1.60 ±0.26 C

2.27 ±0.31 A

1.29 ±0.10 CD

5.88 ±0.90 E

R1

2.29 ±0.01 B

1.55 ±0.11 C

3.08 ±0.05 B

1.64 ±0.01 C

1.86 ±0.04 C

2.12 ±0.02 C

27.49 ±2.11 D

R2

2.44 ±0.26 B

0.67 ±0.08 C

1.65 ±0.07 CD

1.51 ±0.14 C

0.42 ±0.08 C

0.90 ±0.03 D

80.30 ±5.51 B

R3

2.79 ±0.03 B

0.76 ±0.08 C

1.41 ±0.08 D

1.83 ±0.09 BC

0.53 ±0.09 C

0.95 ±0.01 D

85.20 ±1.23 AB

R4

2.89 ±0.01 AB

0.77 ±0.07 C

1.50 ±0.01 D

2.00 ±0.01 A-C

0.53 ±0.10 C

0.96 ±0.01 D

94.67 ±1.04 A

F

4.899

18.106

35.268

3.821

21.310

41.608

P 0.05

0.002

0.000

0.000

0.009

0.000

0.000

K – Kontrolli; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; D2 – Dehidrimi pas 10 ditësh; D3 – Dehidrimi pas 14 ditësh; D4 – Dehidrimi pas 15 ditësh; R1- Rehidrimi pas 6
orësh; R2 – Rehidrimi pas 12 orësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh; R4 – Rehidrimi pas 48 orësh; RWC – Sasia relative e ujit në gjethe. Rezultatet janë shprehur në
formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet kohës së dehidrim-rehidrimit janë
bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.2.7. Variacioni i sasisë totale të klorofilit dhe i karotenoideve gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit, i shprehur në mg
g-1 peshë të thatë (PTH), peshë të freskët (PF) dhe sipërfaqe 0.019 dm2 (S) të gjetheve të bimëve të R. serbica.
Klorofilat totale
PTH

PF

Karotenoidet
S

PTH

PF

RWC
S

K

4.83 ±0.13 AB

1.54 ±0.04 C

2.51 ±0.08 E

1.02 ±0.02 BC

0.44 ±0.03 C

0.55 ±0.01 CD

96.04 ±1.62 A

D1

5.76 ±0.12 A

1.45 ±0.17 C

3.00 ±0.42 DE

1.10 ±0.04 B

0.37 ±0.04 C

0.62 ±0.04 CD

72.08 ±1.80 B

D2

5.82 ±0.54 A

2.08 ±0.05 BC

3.76 ±0.05 CD

1.32 ±0.12 A

0.50 ±0.08 BC

0.75 ±0.03 C

41.86 ±3.29 C

D3

4.15 ±0.55 B

5.08 ±0.72 A

8.20 ±0.75 A

0.92 ±0.09 BC

1.09 ±0.22 A

1.64 ±0.17 A

5.88 ±0.90 E

D4

4.08 ±0.50 B

5.09 ±0.71 A

4.55 ±0.33 BC

0.89 ±0.07 BC

0.99 ±0.01 A

1.26 ±0.11 B

5.88 ±0.90 E

R1

3.94 ±0.01 B

2.74 ±0.15 B

5.20 ±0.07 B

0.92 ±0.01 BC

0.74 ±0.02 B

1.21 ±0.03 B

27.49 ±2.11 D

R2

3.95 ±0.41 B

1.09 ±0.16 C

2.55 ±0.09 E

0.84 ±0.01 C

0.32 ±0.05 C

0.50 ±0.01 D

80.30 ±5.51 B

R3

4.63 ±0.12 B

1.29 ±0.17 C

2.36 ±0.16 E

0.93 ±0.01 BC

0.35 ±0.03 C

0.47 ±0.03 D

85.20 ±1.23 AB

R4

4.90 ±0.01 AB

1.30 ±0.16 C

2.45 ±0.01 E

1.00 ±0.05 BC

0.36 ±0.03 C

0.47 ±0.01 D

94.67 ±1.04 A

F

4.430

19.867

36.871

4.356

12.876

35.604

P 0.05

0.004

0.000

0.000

0.005

0.000

0.000

K – Kontrolli; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; D2 – Dehidrimi pas 10 ditësh; D3 – Dehidrimi pas 14 ditësh; D4 – Dehidrimi pas 15 ditësh; R1Rehidrimi pas 6 orësh; R2 – Rehidrimi pas 12 orësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh; R4 – Rehidrimi pas 48 orësh; RWC – Sasia relative e ujit në
gjethe. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe
diferencat ndërmjet kohës së dehidrim-rehidrimit janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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 Efekti i dehidrimit dhe rehidrimit të R. nathaliae dhe R. serbica në imazhin e
fluoreshencës së induktuar të klorofilave në gjethe dhe aktiviteti fotosintetik
Imazhi i fluoreshencës së induktuar të gjetheve të bimëve të R. nathaliae dhe R. serbica
është realizuar në tri gjethe për bimë nga rozeta e mesme, të krahasueshme në formë dhe
madhësi. Edhe për këtë parametër janë analizuar nga katër bimë për secilin lokalitet, një
lokalitet i R. serbica (Gryka e Lumëbardhit të Prizrenit - Kosovë) dhe një lokalitet i R.
nathaliae (Gryka e Lumit Matka - Maqedoni). Gjethet janë marrë nga bimë me ujitje të
plotë, bimët e kontrollit (K); nga bimët pas 7 ditësh në dehidrim (D1) dhe nga bimët 24
orë pas rehidrimit (R3).
Kinetika e imazhit të fluoreshencës së induktuar të klorofilit a zakonisht përdoren si
tregues i aktivitetit fotokimik të fotosistemeve në aparatin fotosintetik (Babani &
Lichtenthaler, 1996; Lu et al., 1994). Shumë hulumtime kanë terguar se reaksionet
fotokimike të fotosintezës janë indikator mjaftë senzitiv për studimin e fiziologjisë së
bimëve të ―ringjalljes‖ gjatë periudhës së dehidrim-rehidrimit (Sherwin & Farrant, 1998;
Peeva & Cornic, 2009). Raportet e Fv/Fm and Fm/Fo të floureshencës së klorofileve janë
aplikuar për të karakterizuar aktivitetin maksimal kuantik të fotosistemit PS2 në aparatin
fotosintetik, dmth, efikasitetin kuantik nëse të gjitha qendrat e PS2 janë të hapura (Babani
& Lichtenthaler, 1996; Kitajima & Butler, 1975).
Në Pasqyrën 5.2.8 janë dhënë parametrat e fluoreshencës së induktuar të gjetheve të
bimëve të R. nathaliae dhe në Pasqyrën 5.2.9 të species R. serbica për bimët e kontrollit
(K); pas ditës së 7-të të dehidrimit (D1) dhe 24 orë pas rehidrimit (R3). Për të dy speciet,
të gjithë këto parametra janë zvogëluar në mënyrë sinjifikante pas ditës së 7-të të
dehidrimit (D1) dhe janë rikthyer pas 24 orë rehidrimi (R3) në vlera maksimale.
Fluoreshenca bazë Fo dhe fluoreshenca maksimale Fm në gjendjen e përshtatur në
errësirë, dhe diferenca e tyre Fv u rikthyen me vlera më të larta se te bimët e kontrollit te
R. nathaliae (Pasqyra 5.2.8) dhe në vlera përafërsisht si ato fillestare te R. serbica
(Pasqyra 5.2.9). Fluoreshenca maksimale Fm‟ dhe fluoreshenca minimale Fo‟ në
gjendjen e përshtatur në dritë, dhe diferenca mes tyre Fv‟ te gjethet e R. nathaliae dhe R.
serbica, gjithashtu u rikthyen pas rehidrimit, por jo me vlera më të larta se te bimët e
kontrollit. Efikasiteti maksimal te bimët e R. nathaliae (Pasqyra 5.2.8) i fototsistemit PSII
(Fv=Fm-Fo) në gjendje të përshtatur në errësirë me raportet e parametrave të
fluoreshencës Fm/Fo dhe Fv/Fm kanë pësuar rënie sinjifikante gjatë dehidrimit (D1) dhe
janë rritur pas rehidrimit (R3). Ndërsa, efikasiteti maksimal i fototsistemit PSII
(Fv‟=Fm‟-Fo‟) në gjendje të përshtatur në dritë me raportet e parametrave të
fluoreshencës Fm‟/Fo‟ dhe Fv‟/Fm‟ u rritën, por jo në shkallë sinjifikante gjatë
dehidrimit (D1) dhe pas rehidrimit (R3) përsëri u zvogëluan. Edhe te R. serbica (Pasqyra
5.2.9) efikasiteti maksimal i fototsistemit PSII (Fv=Fm-Fo) në gjendje të përshtatur në
errësirë me raportet e parametrave të fluoreshencës Fm/Fo dhe Fv/Fm pësuan rënie
sinjifikante gjatë dehidrimit (D1) dhe u rritën pas rehidrimit (R3). Rezultate të ngjashme
te kjo specie u arritën edhe për gjendjen e përshtatur në dritë me raportet e parametrave të
flureshencës Fm‟/Fo‟ dhe Fv‟/Fm‟ (Pasqyra 5.2.9).
Imazhet e fluoreshencës maksimale në gjendjen e përshtatur në errësirë (Fm) tregojnë
shpërndarjen e intensitetit të fluoreshencës në gjethet e veçanta të bimëve të R. nathaliae
dhe R. serbica, por gjithashtu tregojnë vlera të ndryshme në gjethet nga stadet e
ndryshme të RWC (Fig. 5.2.15).
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Imazhet e raportit të fluoreshencës Rfd të R. nathaliae dhe R. serbica i përkasin gjetheve
me vlera të ndryshme të RWC (Fig. 5.2.13 dhe 5.2.14). Imazhet dhe paraqitja e tyre në të
njëjtën pseudoshkallë tregojnë qartë ndryshimet në vlerat e këtij treguesi në shpërndarjen
në gjethe. Gjethja në kushte të dehidrimit (D1) karakterizohet me vlera më të ulëta të
treguesve të aktivitetit fotosintetik. Krahasimi i gjetheve të bimëve të kontrollit (C), të
dehidruara (D1) dhe rehidruara (R3) tregon për aktivitete të ndryshme të aparatit
fotosintetik e sidomos një rritje në gjethet e rehidruara. Në mes të dy specieve vërehet
qartë se R. nathaliae kishte vlera më të larta të Rfd në kushte të ndryshme të dehidrimit
dhe rehidrimit. Në këtë rast, kjo specie ruajti aktivitetin fotosintetik gjatë dehidrimit më
shumë se R. serbica dhe pas rehidrimit aktiviteti i saj fotosintetike ishte edhe më i lartë se
te bimët e kontrollit (Fig. 5.2.13 dhe 5.2.14).
Nga vlerat e parametrave dhe të treguesve të fluoreshencës se induktuar tek gjethet e
specieve në studim gjatë periudhës së dehidrim-rehidrimit vërehet se diferencohen mjaft
qartë ndryshimet ose jo të aktivitetit fotosintetik të gjetheve të analizuara. Vërehet
gjithashtu se ka një lidhje të drejtë ndërmjet treguesit të vitalitetit të aparatit fotosintetik
Rfd dhe koeficienteve të shuarjes jo-fotokimike (Fig. 5.2.13 dhe 5.2.14). Rfd përfaqëson
vitalitetin e bimëve dhe besohet se vlerat nën 1 tregojnë për dëmtime të pakthyeshme të
aparatit fotosintetik (Lichtenthaler & Rinderle, 1988). Megjithatë vlerat e Rfd te bimët e
R. nathaliae dhe R. serbica kanë rënë nën vlerën 1 dhe aparati fotosintetik ka rikthyer
funksionin e tij pas rehidrimit, kjo arsyetohet vetëm te speciet e ―ringjalljes‖. Vlerat nën 1
të Rfd janë raportuar edhe për speciet e tjera ―të ringjalljes‖ (Markovska et al., 1994;
Georgieva et al., 2008, 2005).
Koeficienti i shuarjes jo-fotokimike NPQ dhe qN gjatë dehidrimit të bimëve të R.
nathaliae dhe R. serbica ishin në vlerat minimale dhe pas 24 orë rehidrimi ato u rritën në
shkallë sinjifikante, por edhe duke tejkaluar vlerat fillestare (Pasqyra 5.2.8 dhe 5.2.9).
Raportime të ngjashme gjatë dehidrimit dhe rehidrimit janë dhënë edhe nga autorë të tjerë
(Degl‘Innocenti et al., 2007; Augusti et al., 2001; Georgieva et al., 2010, 2005).
Imazhet e koeficientit të shuarjes jo-fotokimike NQP dhe të raportit të rënies se
fluoreshencës së induktuar paraqesin ndryshueshmërinë dhe gradientin e këtij parametri
në gjethe. Imazhet (Fig. 5.2.16), kurbat e kinetikës së induktuar të bimëve të R. nathaliae
(Fig. 5.2.18) dhe të R. serbica (Fig. 5.2.17), histogramat e R. nathaliae (Fig. 5.2.20) dhe
të R. serbica (Fig. 5.2.19) në gjethet e kontrollit (C), 7 ditë pas dehidrimit (D1) dhe 24
orë pas rehidrimit (R3), karakterizojnë vlera të ndryshme të aktivitetit të aparatit
fotosintetik gjatë periudhës së dehidrim-rehidrimit.
Aktiviteti i aparatit fotosintetik për të gjitha kategoritë e gjetheve ka qenë më i lartë te
bimët e R. nathaliae, ndërsa më i ulët te bimët e R. serbica.
Për parametrat e fluoreshencës së induktuar të klorofilave dhe raportet e tyre, rezultatet
tona janë në harmoni me rezultatet e autorëve tjerë. Në hulumtimet e tyre Augusti et al.
(2001), raportuan se gjatë dehidrimit dhe rehidrimit të bimëve të R. serbica, raporti i
Fv/Fm u zvogëlua, kur RWC ishte 30-40% dhe gjatë rehidrimit përsëri shumë shpejt u
rikthye në gjendjen e mëparshme. Rezultate të ngjashme janë raportuar edhe për një
specie tjetër ―të ringjalljes‖, Haberlea rhodopensis (Georgieva et al., 2010). Raporti i
Fv/Fm gjatë rehidrimit është i ngjashëm me atë të bimëve të kontrollit vetëm pas 24 orë
rehidrimi (Georgieva et al., 2005). Sipas Peli et al. (2005), pas ditës së 7-të të dehidrimit
të Haberlea rhodopensis, raporti i Fv/Fm u zvogëlua në shkallë sinjifikante. Rivendosjen
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e raportit Fv/Fm pas 12-24 orë të rehidrimit te specia ―e ringjalljes‖ Xerophyta scabrida e
ka raportuar edhe Perez et al. (2011).
Nga rezultatet tona del që më i ndjeshëm ka qenë parametri i fluoreshencës Fm gjatë
periudhës së dehidrimit se ai Fo. Fm është reduktuar për 75% të R. nathaliae, ndërsa Fo
për 46% dhe te R. serbica, Fm është reduktuar për 77%, ndërsa Fo për 28% krahasuar me
bimët e kontrollit. Rezultate të ngjashme te kjo specie janë arritur edhe nga Augusti et al.
(2001). Edhe te specia Reaumuria soongorica, reduktimi i parametrit Fm ndodh në vlera
të larta (Xu et al., 2008).
Jo vetëm te bimët e R. nathaliae dhe të R. serbica dallon raporti i Fv/Fm ndërmjet tyre
gjatë dehidrim-rehidrimit, por edhe te dy specie të tjera ―të ringjalljes‖, të cilat i përkasin
gjinisë së njëjtë, Xerophyta viscosa dhe Xerophyta ritinervis (Bhatt et al., 2009).
Për rivendosjen e aktivitetit fotosintetik dhe të strukturës së kloroplastit te speciet e
‖ringjalljes‖ pas rehidrimit kanë raportuar edhe autorë tjerë (Tuba et al., 1993, 1994;
Schwab et al., 1989; Sherwin, 1995; Gaff, 1989; Sherwin & Farrant, 1996; Farrant et al,
2003; Lawlor & Cornic, 2002; Peeva & Cornic, 2009).

K

4,00

D1
R3

3,50

3,00

Rfd

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
R. serbica

R. nathaliae

Figura 5.2.13. Imazhi i raportit të fluoreshencës Rfd i gjetheve të bimëve të R. serbica
dhe R. nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit. K – Kontrolli; D1 –
Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh.
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Pasqyra 5.2.8. Parametrat e fluoreshencës së induktuar dhe të raporteve të tyre gjatë
periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit të gjetheve të R. nathaliae.
Trajtimet
K

D1

R3

93.93%

49.67%

96.64%

F

P 0.05

Fo

146.09 ±1.72

79.12 ±6.79

151.98 ±2.38

68.089

0.000

Fm

577.87 ±6.08

146.33 ±20.85

632.75 ±11.66

285.38

0.000

Fv

431.77 ±7.43

67.21 ±14.18

480.76 ±9.59

389.37

0.000

Fo’

138.83 ±1.28

86.65 ±4.64

136.31 ±0.24

81.332

0.000

Fm’

190.73 ±5.22

127.31 ±10.46

168.52 ±1.93

17.053

0.002

Fv’

51.91 ±4.06

40.65 ±6.69

32.21 ±2.11

3.098

0.109

Fm/Fo

3.96 ±0.08

1.82 ±0.11

4.16 ±0.03

211.57

0.000

Fv/Fm

0.75 ±0.01

0.45 ±0.03

0.76 ±0.01

48.378

0.000

Fm'/Fo'

1.37 ±0.03

1.46 ±0.07

1.24 ±0.04

5.322

0.039

Fv’/Fm’

0.27 ±0.01

0.31 ±0.03

0.19 ±0.01

5.847

0.032

Rfd

2.23 ±0.09

0.19 ±0.10

3.04 ±0.08

253.92

0.000

qN

0.880 ±0.010

0.372 ±0.063

0.933 ±0.004

49.721

0.000

NPQ

2.035 ±0.099

0.137 ±0.086

2.755 ±0.056

271.36

0.000

Parametrat

Koeficientet
e shuarjes

Raportet e fluoreshencës

Parametrat e fluoreshencës së
induktuar

RWC

ANOVA

K – Kontrolli; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh. Rezultatet janë shprehur në formë
të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në rreshta janë analizuar me one-way ANOVA dhe dallimet
sinjifikante ndërmjet kohës së dehidrim-rehidrimit janë bërë për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.2.9. Parametrat e fluoreshencës së induktuar dhe të raporteve të tyre gjatë
periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit të gjetheve të bimëve të R. serbica.
Trajtimet
K

D1

R3

96.06%

45.50%

92.30%

F

P 0.05

Fo

120.84 ±2.71

88.20 ±9.14

126.60 ±8.09

8.227

0.019

Fm

566.83 ±6.43

132.07 ±8.64

523.01 ±47.91

71.251

0.000

Fv

445.93 ±6.57

43.87 ±6.84

396.40 ±39.89

85.782

0.000

Fo’

145.69 ±1.41

105.53 ±12.21

135.22 ±16.41

3.096

0.119

Fm’

230.15 ±6.04

130.91 ±8.34

194.84 ±24.06

11.086

0.010

Fv’

84.47 ±7.37

25.38 ±5.99

59.63 ±7.65

17.736

0.003

Fm/Fo

4.69 ±0.11

1.52 ±0.12

4.11 ±0.11

220.44

0.000

Fv/Fm

0.79 ±0.01

0.33 ±0.05

0.76 ±0.01

68.368

0.000

Fm'/Fo'

1.58 ±0.06

1.26 ±0.09

1.44 ±0.01

6.564

0.031

Fv’/Fm’

0.37 ±0.02

0.20 ±0.06

0.31 ±0.03

6.122

0.036

Rfd

1.78 ±0.04

0.04 ±0.01

1.96 ±0.31

330.45

0.000

qN

0.811 ±0.014

0.423 ±0.086

0.850 ±0.004

21.805

0.002

NPQ

1.465 ±0.041

0.009 ±0.0034

1.704 ±0.266

317.48

0.000

Parametrat

Koeficientet
e shuarjes

Raportet e fluoreshencës

Parametrat e fluoreshencës së induktuar

RWC

ANOVA

K – Kontrolli; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh. Rezultatet janë shprehur në formë
të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në rreshta janë analizuar me one-way ANOVA dhe dallimet
sinjifikante ndërmjet kohës së dehidrim-rehidrimit janë bërë për probabilitet 0.05.
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Ramonda
(Albania)
R. serbicaserbica
(Gryka e Lumëbardhit
të Prizrenit – RKS)
C
D1
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0

4

Ramonda
nathaliae
(Macedonia)
R. nathaliae
(Gryka e Lumit
Matka – MK)
D1
R3
C

0

4

Figura 5.2.14. Imazhi i raportit të fluoreshencës Rfd i gjetheve të R. serbica dhe R.
nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit, pseudoshkalla 0-4. C – Gjethet e
kontrollit; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh.
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Ramonda
serbica
(Albania)
R. serbica
(Gryka e Lumëbardhit
të Prizrenit – RKS)
C
D1
R3

0

800

RamondaR. nathaliae
nathaliae
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(Gryka e Lumit
Matka – MK)
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C

0

1000

Figura 5.2.15. Imazhi i fluoreshencës maksimale në errësirë Fm të gjetheve të bimëve të
R. serbica dhe R. nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit, pseudoshkalla 01000. C – Gjethet e kontrollit; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh.
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Figura 5.2.16. Koeficienti i shuarjes jo-fotokimike NPQ të gjetheve të bimëve të R.
serbica dhe R. nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit, pseudoshkalla 0.51. C – Gjethet e kontrollit; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh.
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Figura 5.2.17. Kurbat e kinetikës së fluoreshencës së induktuar të gjetheve të bimëve të
R. serbica gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit. C – Gjethet e kontrollit; D1 –
Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh.

Figura 5.2.18. Kurbat e kinetikës së fluoreshencës së induktuar të gjetheve të bimëve të
R. nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit. C – Gjethet e kontrollit; D1 –
Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh.
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Figura 5.2.19. Histogramat e imazhit të fluoreshencës maksimale në errësirë Fm të
gjetheve të bimëve të R. serbica gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit. C – Gjethet e
kontrollit; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh.

Figura 5.2.20. Histogramat e imazhit të fluoreshencës maksimale në errësirë Fm të
gjetheve të bimëve të R. nathaliae gjatë periudhës së dehidrimit dhe rehidrimit. C –
Gjethet e kontrollit; D1 – Dehidrimi pas 7 ditësh; R3 – Rehidrimi pas 24 orësh.
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5.3. Kultivimi dhe konservimi in vitro i specieve Ramonda
nathaliae dhe Ramonda serbica
5.3.1. Efekti i përqendrimeve të ndryshme të acidit giberelik (GA3) dhe
nitratit të potasiumit (KNO3) në mbirjen e farave të specieve R.
nathaliae dhe R. serbica
Efekti i përqendrimeve të ndryshme të GA3 dhe i KNO3 është hulumtuar në farat e R.
serbica në dy lokalitete nga Kosova (Shkëmbi i Përgjakur dhe Radac) dhe dy nga
Shqipëria (Kalaja e Krujës dhe Kalaja e Petrelës) dhe në farat e R. nathaliae nga dy
lokalitete nga Maqedonia (Cerovë dhe Gryka e Lumit Matka).
Rezultatet e fituara janë shprehur përmes këtyre parametrave: FGP – Përqindja finale e
mbirjes; MGT – Koha mesatare e mbirjes; GI – Indeksi i mbirjes; CGRI – Shkalla
korrektuese e indeksit të mbirjes.
Te farat e R. nathaliae, pothuajse se te të dy lokalitetet e hulumtuara, përqindja finale e
mbirjes së farave (FGP) më e lartë te kjo specie gjendet në trajtimet me GA3 500 mg l-1
dhe GA3 500 mg l-1 + KNO3 0.2%. Për farat e dy lokaliteteve të hulumtuara, FGP më e
ulët është konstatuar te farat e kontrollit (27.66% dhe 20.00%) (Pasqyra 5.3.1 dhe 5.3.2).
Nga analiza statistikore me Duncan test te farat e lokalitetit Gryka e Lumit Matka
rezulton që vlerat më të larta të FGP janë fituar në trajtimet GA3 500 mg l-1 (52.33%);
GA3 500 mg l-1 + KNO3 0.2% (50.66%); GA3 500 mg l-1 + KNO3 0.3% (51.66%); dhe
GA3 1000 mg l-1 + KNO3 0.1% (51.00%). Rezultate të ngjashme janë fituar edhe për
lokalitetin Cerovë (Pasqyra 5.3.2).
Mesatarja e kohës së mbirjes (MGT) së farave të R. nathaliae nga lokaliteti Gryka e
Lumit Matka dhe Cerovë më e shpejtë arrihet në trajtimin GA3 500 mg l-1 + KNO3 0.1%
(10.02 dhe 10.37, përkatësisht), ndërsa më e ngadalshme në trajimet e grupit të kontrollit
(Pasqyra 5.3.1 dhe 5.3.2).
Përsa i përket indeksit të mbirjes (GI) dhe shkallës korrektuese të indeksit të mbirjes
(CGRI) në farat e lokalitetit Gryka e Lumit Matka (Pasqyra 5.3.1) dhe Cerovë (Pasqyra
5.3.2), vlerat më të larta të këtyre parametrave u konstatua në trajtimet GA3 500 mg l-1
dhe GA3 500 mg l-1 + KNO3 0.1% dhe 0.2%.
Për farat e dy lokaliteteve të R. nathaliae, trajtimi më i mirë për rritjen e përqindjes së
mbirjes së farave rezultoi me GA3 500 mg l-1 dhe koha më e shpejtë e mbirjes së farave
është konstatuar në trajtimin GA3 500 mg l-1 + KNO3 0.1% (Fig. 5.3.1).
Rritje të përqindjes së mbirjes së farave (FGP) në vlerat më të larta kanë shkaktuar
trajtimet me përqendrime të ndryshme të acidit giberelik (GA3). Trajtimi i farave vetëm
me KNO3 ka rritur FGP, por jo sa në variantet me GA3. Kombinimi i GA3 dhe KNO3
rezultoi të jetë i suksesshëm në rritjen e FGP dhe zvogëlimin e MGT (Fig. 5.3.2).
Për të gjithë parametrat e hulumtuara të R. nathaliae janë konstatuar dallime të forta
sinjifikante për P 0.05 ndërmjet trajtimeve. Formimi i grupeve të trajtimeve sipas Duncan
test tregon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet trajtimeve në parametrat e hulumtuara.
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Pasqyra 5.3.1. Efekti i përqendrimeve të ndryshme të acidit giberelik (GA3) dhe nitratit të potasiumit (KNO3) në trajtimin e farave të
R. nathaliae nga lokaliteti Gryka e Lumit Matka.
Parametrat e mbirjes së farave
Trajtimet
Kontrolli (H2O)
KNO3 (0.1%)
KNO3 (0.2%)
KNO3 (0.3%)
GA3 (250 mg l-1)
GA3 (500 mg l-1)
GA3 (1000 mg l-1)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

FGP
27.66 ±3.66 D
40.00 ±4.04 BC
43.66 ±2.18 AB
31.66 ±2.90 CD
48.33 ±2.18 AB
52.33 ±2.33 A
47.00 ±2.64 AB
45.66 ±4.33 AB
48.00 ±5.77 AB
47.33 ±2.91 AB
49.33 ±2.96 AB
50.66 ±1.76 A
51.66 ±1.85 A
51.00 ±2.08 A
48.66 ±2.40 AB
45.00 ±1.76 AB
F 5.003

Sig. P 0.05 .000

MGT
15.30 ±0.80 C
12.80 ±0.46 B
11.34 ±0.64 A
10.89 ±0.24 A
11.14 ±0.36 A
10.18 ±0.48 A
11.29 ±0.57 A
11.07 ±0.11 A
10.34 ±0.30 A
10.35 ±0.30 A
10.02 ±0.56 A
10.19 ±0.42 A
10.68 ±0.07 A
11.17 ±0.09 A
11.18 ±0.20 A
10.73 ±0.34 A
8.184

GI
11.12 ±0.84 E
20.86 ±2.89 D
24.85 ±0.59 A-C
18.52 ±2.06 D
27.59 ±1.23 AB
32.83 ±1.56 A
26.77 ±0.88 A-C
26.82 ±2.68 A-C
29.74 ±3.75 AB
29.10 ±2.12 AB
30.87 ±1.09 AB
32.05 ±0.33 A
30.92 ±1.38 AB
29.65 ±1.40 AB
27.45 ±1.99 AB
26.65 ±2.28 A-C
8.618

CGRI
40.80 ±2.49 E
51.80 ±1.91 D
57.10 ±2.44 A-C
58.30 ±1.23 AB
57.13 ±1.36 A-C
62.85 ±2.82 AB
57.14 ±1.98 A-C
58.66 ±0.49 AB
61.91 ±1.13 AB
61.45 ±1.67 AB
62.88 ±3.72 AB
63.39 ±1.92 A
59.80 ±0.57 AB
58.12 ±1.12 AB
56.35 ±2.32 CD
59.11 ±1.67 AB
8.018

.000

.000

.000

FGP – Përqindja finale e mbirjes; MGT – Koha mesatare e mbirjes; GI – Indeksi i mbirjes; CGRI – Shkalla korrektuese e indeksit të mbirjes. Rezultatet janë
shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet trajtimeve janë bërë
me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.3.2. Efekti i përqendrimeve të ndryshme të acidit giberelik (GA3) dhe të nitratit të potasiumit (KNO3) në trajtimin e farave
të R. nathaliae nga lokaliteti Cerovë.
Parametrat e mbirjes së farave
Trajtimet
Kontrolli (H2O)
KNO3 (0.1%)
KNO3 (0.2%)
KNO3 (0.3%)
GA3 (250 mg l-1)
GA3 (500 mg l-1)
GA3 (1000 mg l-1)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

FGP
20.00 ±1.73 C
40.66 ±0.33 B
46.33 ±1.86 AB
47.00 ±2.08 AB
52.00 ±3.21 AB
55.33 ±4.37 A
49.00 ±1.53 AB
55.33 ±1.85 A
53.66 ±2.84 A
54.66 ±3.33 A
48.66 ±5.17 AB
54.66 ±2.85 A
51.33 ±6.88 AB
52.00 ±1.00 AB
47.33 ±7.63 AB
47.00 ±1.15 AB
F 6.437

Sig. P 0.05 .000

MGT
14.57 ±0.75 D
12.10 ±0.50 C
11.77 ±0.34 A-C
12.23 ±0.10 C
11.47 ±0.29 A-C
11.21 ±0.23 A-C
11.52 ±0.32 A-C
11.41 ±0.09 A-C
11.44 ±0.32 A-C
10.92 ±0.14 A-C
10.37 ±0.88 A
11.18 ±0.56 A-C
10.47 ±0.40 A
10.75 ±0.19 AB
10.56 ±0.47 A
10.40 ±0.26 A
5.807

GI
8.72 ±0.74 D
21.60 ±0.74 C
25.03 ±1.53 BC
25.96 ±1.43 BC
29.06 ±1.70 AB
31.78 ±2.77 A
27.86 ±1.10 AB
31.00 ±1.23 A
30.01 ±2.08 AB
31.82 ±2.30 A
29.67 ±1.74 AB
31.74 ±0.33 A
30.74 ±3.03 AB
31.39 ±0.17 A
28.46 ±2.20 AB
28.99 ±1.02 AB
11.611

CGRI
43.78 ±2.81 D
53.12 ±1.98 C
53.96 ±1.56 BC
53.34 ±0.75 C
55.93 ±1.33 A-C
57.37 ±1.07 A-C
56.85 ±1.10 A-C
55.99 ±0.53 A-C
56.12 ±1.11 A-C
58.14 ±0.90 A-C
61.71 ±4.34 A
58.33 ±2.56 A-C
60.41 ±2.01 AB
60.41 ±0.96 AB
60.38 ±2.31 AB
61.66 ±1.25 A
5.388

.000

.000

.000

FGP – Përqindja finale e mbirjes; MGT – Koha mesatare e mbirjes; GI – Indeksi i mbirjes; CGRI – Shkalla korrektuese e indeksit të mbirjes. Rezultatet janë
shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet trajtimeve janë bërë
me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Figura 5.3.1. Mesatarja e përqindjes përfundimtare të mbirjes (FGP) dhe koha mesatare e
mbirjes (MGT) së farave për lokalitetet e hulumtuara të R. nathaliae. Efekti i
përqendrimeve të ndryshme të nitratit të potasiumit (KNO3), acidit giberelik (GA3) dhe
kombinimit të tyre.
60,00

16,00

55,00
14,00
50,00
45,00

12,00

40,00

30,00

8,00

MGT

FGP (%)

10,00
35,00

25,00
6,00
20,00
15,00

4,00

10,00
2,00
5,00
0,00

0,00
Kontrolla

Mesatarja e
KNO3

Mesatarja e
GA3

Mestarja e GA
+ KNO3

Figura 5.3.2. Mesatarja e përqindjes përfundimtare të mbirjes (FGP) dhe koha mesatare e
mbirjes (MGT) së farave për lokalitetet e hulumtuara të R. serbica. Mesatarja e të gjitha
përqendrimeve të KNO3, GA3 dhe GA3+KNO3.
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Nga rezultatet e fituara për përqindjen finale të mbirjes së farave (FGP) te specia R.
serbica mund të konstatohet se FGP me vlera më të larta (92.26%) arrihet nga trajtimi me
GA3 1000 mg l-1 + KNO3 0.3% në farat e lokalitetit Radac (Pasqyra 5.3.3). Trajtimi me
GA3 500 mg l-1 + KNO3 0.3% paraqitet më i miri për rritjen e FGP në farat e lokalitetit
Shkëmbi i Përgjakur (Pasqyra 5.3.4), Kalaja e Krujës (Pasqyra 5.3.5) si dhe Kalaja e
Petrelës (Pasqyra 5.3.6) (86.30%; 82.66%; dhe 81.00%, përkatësisht). Për farat e të gjitha
lokaliteteve të hulumtuara të species R. serbica, farat e grupit të kontrollit kishin vlerat e
FGP më të ulëta në krahasim me farat e trajtuara. Në këtë rast, lokalitetet me FGP më të
lartë për farat e kontrollit ishin Kalaja e Krujës (23.00%) dhe Kalaja e Petrelës (29.66%),
ndërsa me vlerat më të ulëta lokalitetet Radac (9.26%) dhe Shkëmbi i Përgjakur (8.15%)
(Pasqyra 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5 dhe 5.3.6). Rezultate të ngjashme me FGP te farat e R. serbica
janë fituar edhe për indeksin e mbirjes (GI) dhe shkallës korrektuese të indeksit të mbirjes
(CGRI).
Koha mesatare e mbirjes së farave (MGT) të R. serbica nga lokalitetet Radac (Pasqyra
5.3.3) dhe Shkëmbi i Përgjakur (Pasqyra 5.3.4) ka qenë më e shpejtë në trajtimin me GA3
500 mg l-1 + KNO3 0.3% (14.16; 14.08, përkatësisht). MGT shumë më e shpejtë (12.63)
ka qenë te farat e lokalitetit Kalaja e Krujës (Pasqyra 5.3.5) dhe Kalaja e Petrelës
(Pasqyra 5.3.6) dhe atë në trajtimin GA3 1000 mg l-1.
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Figura 5.3.3. Mesatarja e përqindjes përfundimtare të mbirjes (FGP) dhe koha mesatare e
mbirjes (MGT) së farave për lokalitetet e hulumtuara të R. serbica (Gryka e Lumit
Sushicë, Shkëmbi i Përgjakur, Mali i Jukniut dhe Kalaja e Krujës). Efekti i
përqendrimeve të ndryshme të nitratit të potasiumit (KNO3), acidit giberelik (GA3) dhe
kombinimit të tyre.
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Efekti i përqendrimeve të ndryshme të KNO3 në trajtimin e farave të R. serbica ka rritur
vlerat e FGP, por jo në shkallë sinjifikante (Fig. 5.3.3 dhe 5.3.5).
Marrë në përgjithësi, mesatarja e të gjitha trajtimeve në përqindjen finale të mbirjes së
farave të R. serbica më e lartë arrihet në bimët e lokalitetit Gryka e Lumit Sushicë (Fig.
5.3.4). Përqindje më të lartë të mbirjes (FGP) dhe kohë më të shkurtër të mbirjes (MGT)
së farave të R. serbica (mesatarja e lokaliteteve dhe trajtimeve) kanë dhënë kombinimet e
përqendrimeve të ndryshme të GA3 dhe KNO3. Trajtimi më i miri për rritjen e FGP dhe
zvogëlimin e MGT ishte GA3 500 mg l-1 + KNO3 0.3% (Fig. 5.3.3 dhe 5.3.5).
Nëse krahasohen mesataret e të gjitha trajtimeve dhe lokaliteteve të R. nathaliae dhe R.
serbica, atëherë, përqindje më të lartë të mbirjes së farave (FGP) te grupi i kontrollit dhe
te trajtimet me KNO3 ka pasur R. nathaliae. Ndërsa te farat e trajtuara me përqendrime të
ndryshme të GA3+KNO3 dhe GA3 vlera më të larta të FGP ka pasur R. serbica (Fig.
5.3.5).
Për të gjithë parametrat e hulumtuara edhe te R. serbica janë konstatuar dallime të forta
sinjifikante për P 0.05 ndërmjet trajtimeve. Formimi i grupeve të trajtimeve sipas Duncan
test tregon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet trajtimeve në parametrat e hulumtuara.
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Figura 5.3.4. Mesatarja e përqindjes përfundimtare të mbirjes (FGP) dhe koha mesatare e
mbirjes (MGT) së farave për të gjitha trajtimet e farave të R. serbica nga lokalitete të
ndryshme.
Rezultatet e fituara nga hulumtimet tona tregojnë se përdorimi i GA3 në trajtimin e farave
të Ramonda nathaliae dhe Ramonda serbica ndikon në masë të madhe në rritjen e
përqindjes së mbirjes së farave të këtyre specieve e veçanërisht të R. serbica. Te R.
serbica rezultate të ngjashme janë arritur edhe nga Stefanovic et al. (1986), farat e
trajtuara me GA3 100 μg ml-1 filluan mbirjen pas ditës së 9-të të inkubimit dhe përqindja
finale e mbirjes arriti rreth 90%. Acidi giberelik i përdorur te farat e Allium hirtifolium
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me përqendrime GA3 0 ppm, 500 ppm dhe 1000 ppm e rrit përqindjen e mbirjes së farave
duke u nisur nga përqendrimi më i vogël i GA3 drejt përqendrimit më të madh
(Nematollah et al., 2011). Trajtimi i farave të bimës mjekësore Afrikane Bobgunnia
madagascariensis me acid giberelik rezulton në përqindje më të madhe të mugullimit të
farave edhe atë me përqendrim GA3 400 mg l-1 (Thokozani et al., 2011). Rezultate të
ngjashme raportojnë edhe Zare et al., (2011) në hulumtimin e tyre në farat e Ferula assa
foetida. Farat e kësaj bime kanë përqindje më të lartë të mbirjes pas trajtimit me GA3
2000 ppm. Rritje e përqindjes së mbirjes së farave është raportuar edhe për farat e Salvia
sp. të trajtuara me GA3 200 ppm (Afshari et al., 2011). Përdorimi i GA3 1000 mg l-l në
trajtimin e farave të Morus nigra ka rritur përqindjen e mbirjes së farave në 88%
(Koyuncu, 2005). Po ashtu efekti i GA3 në shmangien e fjetjes së farave është treguar i
suksesshëm edhe te farat e Primula veris (Maria & Maria, 2004). Farat e bimës së Klussia
odoratissima të trajtuara me GA3 250 ppm për 48 orë kanë dhënë përqindje të lartë
sinjifikante të mbirjes (Amooaghaie, 2011). Sipas Amri et al., (2011), trajtimi i farave të
Terminalia sericea me GA3 400 ppm ndikon në rritjen e përqindjes së mbirjes deri në
67%. Rezultate të ngjashme për efektin e giberelinave në rritjen e përqindjes së mbirjes
janë raportuar edhe te specie të tjera nga disa autorë (Shanmugavalli et al., 2007; Giba et
al., 1993; Karam & Al-Salem, 2001; Cetinbas & Koyuncu, 2006; Chen et al., 2008).
Bazuar në rezultatet e fituara, trajtimi i farave vetëm me KNO3 ka efekt të ulët në
përqindjen e mbirjes, e veçanërisht te R. serbica. Rezultate të ngjashme janë fituar edhe
në trajtimin e farave të Tulipa kaufmanniana (Rouhi et al., 2010) dhe Panicum maximum
(Previero et al., 1996). Trajtimi i farave të bimës mjekësore Descurainia sophia me
KNO3 0.3% rrit përqindjen e mbirjes të farave, por jo në vlera sinjifikante (Ali et al.,
2010). Për efektin e KNO3 në mbirjen e farave, rezultate të ngjashme raportuan edhe
autorë tjerë (Millaku et al., 2012; Amri, 2011; Yucel & Yilmaz, 2009; Previero et al.,
1996; Usberti et al., 2000).
Rezultatet tona për diferencat e përqindjes së mbirjes së farave të R. nathaliae dhe R.
serbica pas trajtimit me përqendrime të ndryshme të GA3 dhe KNO3 treguan se specia R.
nathaliae ka një përqindje më të ulët të mbirjes në krahasim me R. serbica. Diferencat që
shfaqen në mbirjen e farave në mes këtyre specieve, por edhe mes lokaliteteve, lidhen me
kushtet konkrete të rritjes së bimëve në habitatet e tyre, por edhe me stadin e maturimit të
tyre. Përqindje e ulët e mbirjes është fituar edhe te farat Anthriscus cerefolium të trajtuara
me përqendrime të ndryshme të GA3, trajtimi më i mirë i cili rriti përqindjen e mbirjes
rreth 55% është GA3 1000 ppm (Liopa-Tsakalidi & Barouchas, 2011).
Në hulumtimet tona, përqindje më të lartë të mbirjes (FGP) së farave ka dhënë trajtimi
me kombinimin e përqendrimeve të ndryshme të GA3 dhe KNO3. Rezultate të përafërta
janë raportuar edhe në hulumtimin e bërë me Tulipa kaufmanniana (Rouhi et al., 2010),
ku përqindje më e lartë e mbirjes së farave është realizuar me trajtim me GA3 500 ppm
dhe 0.1% KNO3. Sipas Millaku et al., (2012), efekti i kombinimit të përqendrimeve të
ndryshme GA3 dhe KNO3, e veçanërisht trajtimi i farave të Gentiana lutea me GA3 1000
ppm+KNO3 0.1% rrit përqindjen e mbirjes deri në 93%. Në dallim nga rezultatet tona
këtu, GA3 i vetëm nuk jep rezultate në mugullim të farave të kësaj bime. Kombinimi i
GA3 500 ppm+KNO3 0.1% në trajtimin e farave të Sabal palmetto paraqitet trajtimi më i
mirë për rritjen e përqindjes së mbirjes (Dewir et al., 2011).
Koha e mbirjes së farave (MGT) është një përcaktues kritik në shumimin e suksesshëm
dhe zakonisht është e kontrolluar nga fjetja e farave, e cila mund të humbasë ose të
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kërkojë përgjigje ndaj stimuluesve të mjedisit, siç është temperatura, lagështia e dheut
dhe përmbajtja e ushqimit (Donohue et al., 2005). Nga rezultatet tona për MGT te farat e
R. nathaliae dhe R. serbica vërehet se farat e grupit të kontrollit kishin vlerat më të larta
të këtij parametri, do të thotë kishin kohën mesatare më të gjatë të mbirjes së farave.
Rezultatet tona përputhen me ato të autorëve të tjerë, kështu Ganaie et al. (2011) në farat
e Arnebia benthamii konfirmoi vlera të larat të MGT te farat e trajtuara vetëm me ujë në
krahasim me farat e trajtuara me përqendrime të ndryshme të GA3 dhe KNO3. Rezultate
të ngjashme janë raportuar edhe për speciet Descurainia sophia dhe Plantago ovata (Ali
et al., 2010). Mbirje e ulët rreth 3% e farave të R. serbica të patrajtuara gjatë kulturës in
vitro u raportua edhe nga Sabovljevic et al. (2008).
Bimëzat e formuara të R. nathaliae dhe R. serbica pas këtij eksperimenti nuk mundën të
mbijetojnë dhe ato shpejt kalbeshin pa arritur të rriten, prandaj kjo metodë shërben më
shumë për të gjetur trajtimin ideal para se farat të inokulohen në kulturë in vitro. Duke
pasur parasysh se grumbullimi i farave nga habitatet natyrale është i vështirë për shkak se
kapsollat e tyre në kohën e pjekurisë së farave shpejt çahen dhe numri i tyre është mjaft i
kufizuar, atëherë këto metoda janë të mirë se ardhura për përfitimin e një numri të madh
të farave të mbira. Ekziston dhe një fakt tjetër se farat e popullatave të ndryshme nuk
kanë aftësi mbirëse të njejtë dhe metoda e kulturës in vitro mund të fillohet menjëherë pas
mbledhjes së tyre pa pritur që farat të kryejnë maturimin plotësues. Një fakt tjetër jo më
pak i rëndësishëm është se farat e disa lokaliteteve janë më të ndotura me
mikroorganizma, prandaj sterilizimi më i fortë gjatë kultivimit in vitro shkakton humbjen
e aftësisë mbirëse dhe se trajtimi paraprak me fitohormonin giberelinë e rrit aftësinë
mbirëse të tyre.
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Figura 5.3.5. Mesatarja e përqindjes përfundimtare të mbirjes (FGP) dhe koha mesatare e
mbirjes (MGT) së farave për lokalitetet e hulumtuara të R. serbica (Gryka e Lumit
Sushicë, Shkëmbi i Përgjakur, Mali i Jukniut dhe Kalaja e Krujës). Mesatarja e të gjitha
përqendrimeve të KNO3, GA3 dhe GA3+KNO3.
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Figura 5.3.6. Mesatarja e përqindjes përfundimtare të mbirjes (FGP) së farave të
R.nathaliae dhe R. serbica. Mesatarja e të gjitha përqendrimeve të KNO3, GA3 dhe
GA3+KNO3.
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Pasqyra 5.3.3. Efekti i përqendrimeve të ndryshme të acidit giberelik (GA3) dhe nitratit të potasiumit (KNO3) në trajtimin e farave të
R. serbica nga lokaliteti Radac.
Parametrat e mbirjes së farave

Trajtimet
Kontrolli (H2O)
KNO3 (0.1%)
KNO3 (0.2%)
KNO3 (0.3%)
GA3 (250 mg l-1)
GA3 (500 mg l-1)
GA3 (1000 mg l-1)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

FGP
9.26 ±0.37 G
10.37 ±0.98 G
9.63 ±0.98 G
8.89 ±1.11 G
58.15 ±0.98 F
68.41 ±1.93 E
71.85 ±1.94 AB
75.93 ±0.74 DE
82.15 ±5.16 BC
85.92 ±2.67 AB
75.70 ±0.66 DE
91.82 ±1.97 A
89.26 ±2.06 AB
87.37 ±3.20 AB
82.22 ±3.90 BC
92.26 ±2.77 A
F 195.80

Sig. P 0.05 .000

MGT
17.14 ±0.27 F
16.79 ±0.39 FG
16.60 ±0.11 FG
16.26 ±0.36 EF
16.47 ±0.19 FG
16.14 ±0.16 D-E
16.22 ±0.14 EF
15.60 ±0.11 CD
15.18 ±0.11 C
14.79 ±0.13 AB
14.97 ±0.28 BC
15.26 ±0.24 C
14.16 ±0.17 A
15.39 ±0.13 CD
15.01 ±0.51 C
14.22 ±0.29 AB
12.797

GI
2.79 ±0.02 H
3.25 ±0.18 H
3.11 ±0.31 H
2.96 ±0.31 H
18.35 ±0.34 G
23.90 ±0.15 F
24.65 ±0.21 F
25.90 ±0.37 F
30.09 ±0.57 DE
31.47 ±0.66 CD
26.44 ±0.34 E
33.74 ±0.73 BC
34.71 ±0.29 AB
31.52 ±0.48 CD
30.79 ±2.87 DE
36.70 ±0.50 A
232.02

CGRI
30.24 ±1.27 H
31.54 ±1.25 GH
32.37 ±0.28 F-H
33.46 ±1.24 C-F
31.58 ±0.57 GH
34.99 ±0.96 C-E
34.33 ±0.66 C-F
34.11 ±0.16 C-F
36.85 ±1.72 A-E
36.66 ±0.36 A-E
37.58 ±0.50 A-C
36.76 ±0.63 A-D
38.91 ±0.56 AB
36.14 ±0.79 AB
37.32 ±2.06 A-D
39.82 ±0.68 A
7.887

.000

.000

.000

FGP – Përqindja finale e mbirjes; MGT – Koha mesatare e mbirjes; GI – Indeksi i mbirjes; CGRI – Shkalla korrektuese e indeksit të mbirjes. Rezultatet janë
shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet trajtimeve janë bërë
me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.3.4. Efekti i përqendrimeve të ndryshme të acidit giberelik (GA3) dhe nitratit të potasiumit (KNO3) në trajtimin e farave të
R. serbica nga lokaliteti Shkëmbi i Përgjakur.
Parametrat e mbirjes së farave

Trajtimet
Kontrolli (H2O)
KNO3 (0.1%)
KNO3 (0.2%)
KNO3 (0.3%)
GA3 (250 mg l-1)
GA3 (500 mg l-1)
GA3 (1000 mg l-1)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

FGP
8.15 ±1.48 G
8.52 ±0.37 G
9.26 ±0.74 G
7.78 ±0.64 G
42.59 ±0.74 F
63.33 ±0.64 D
58.15 ±0.37 E
59.63 ±1.33 E
68.89 ±1.69 C
68.52 ±0.74 AB
70.74 ±0.98 C
76.66 ±1.11 AB
86.30 ±1.62 A
68.52 ±0.98 C
74.44 ±1.93 AB
77.78 ±1.11 AB
F 632.18

Sig. P 0.05 .000

MGT
16.51 ±1.14 DE
16.10 ±0.60 C-E
17.00 ±0.01 E
16.59 ±0.39 DE
15.66 ±0.11 B-D
15.26 ±0.07 A-C
15.18 ±0.06 A-C
14.64 ±0.28 AB
15.01 ±0.20 AB
14.49 ±0.11 AB
14.74 ±0.04 AB
14.21 ±0.11 A
14.08 ±0.04 A
14.58 ±0.09 A-C
14.35 ±0.26 A
14.11 ±0.04 A
6.956

GI
2.50 ±0.27 I
2.91 ±0.27 H
2.83 ±0.26 I
2.49 ±0.29 I
14.25 ±0.10 G
22.09 ±0.19 E
20.41 ±0.23 F
21.93 ±0.05 F
24.45 ±0.46 DE
25.45 ±0.15 DE
26.13 ±0.32 D
29.68 ±0.46 B
33.86 ±0.50 A
25.40 ±0.58 DE
28.17 ±0.04 C
30.31 ±0.59 B
1021.04

CGRI
31.64 ±3.55 EF
33.99 ±1.74 D-F
30.48 ±0.36 F
31.77 ±1.17 EF
33.48 ±0.36 D-F
34.88 ±0.23 B-E
35.09 ±0.20 B-E
36.81 ±0.90 A-D
35.17 ±0.71 A-D
37.15 ±0.35 A-D
36.95 ±0.17 A-D
38.71 ±0.38 AB
39.25 ±0.16 A
37.06 ±0.34 A-D
37.89 ±0.92 A-C
38.96 ±0.23 A
5.945

.000

.000

.000

FGP – Përqindja finale e mbirjes; MGT – Koha mesatare e mbirjes; GI – Indeksi i mbirjes; CGRI – Shkalla korrektuese e indeksit të mbirjes. Rezultatet janë
shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet trajtimeve janë bërë
me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.3.5. Efekti i përqendrimeve të ndryshme të acidit giberelik (GA3) dhe nitratit të potasiumit (KNO3) në trajtimin e farave të
R. serbica nga lokaliteti Kalaja e Krujës.
Parametrat e mbirjes së farave

Trajtimet
Kontrolli (H2O)
KNO3 (0.1%)
KNO3 (0.2%)
KNO3 (0.3%)
GA3 (250 mg l-1)
GA3 (500 mg l-1)
GA3 (1000 mg l-1)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

FGP
23.00 ±2.68 E
30.33 ±0.88 DE
33.66 ±2.60 DE
30.66 ±1.66 DE
30.66 ±4.18 DE
68.00 ±4.28 A-C
65.33 ±3.52 A-C
54.00 ±1.33 B-D
52.66 ±1.69 CD
48.00 ±5.30 CD
58.00 ±2.61 A-C
77.33 ±5.36 AB
82.66 ±1.33 A
81.66 ±6.64 A
63.33 ±3.42 A-C
80.00 ±0.57 A
F 7.522

Sig. P 0.05 .000

MGT
15.46 ±1.86 A-E
16.96 ±0.80 DE
17.39 ±0.78 E
16.68 ±0.75 C-E
12.77 ±0.60 AB
14.43 ±1.14 A-E
12.63 ±0.77 A
14.07 ±1.10 A-E
14.20 ±0.84 A-E
16.10 ±1.41 B-E
13.48 ±1.24 A-C
13.88 ±0.76 A-D
13.43 ±0.22 A-C
12.72 ±0.30 AB
15.60 ±1.51 A-E
13.45 ±0.15 A-C
2.490

GI
7.41 ±3.20 I
10.28 ±0.72 GI
10.81 ±0.24 GI
10.48 ±0.08 GI
14.44 ±1.45 F-I
28.45 ±0.52 B-D
31.85 ±1.71 A-C
22.70 ±2.79 D-F
22.34 ±2.17 D-F
18.72 ±4.72 E-G
25.73 ±3.90 C-E
34.14 ±1.77 A-C
37.96 ±1.30 A
39.86 ±2.66 A
25.51 ±1.87 C-E
36.64 ±0.52 AB
14.549

CGRI
38.19 ±6.37 A-C
33.92 ±2.48 BC
32.41 ±2.07 C
34.36 ±1.87 BC
47.55 ±2.39 A
42.61 ±4.06 A-C
43.21 ±3.88 A
48.95 ±3.20 A-C
43.24 ±2.83 A-C
37.73 ±3.41 A-C
46.47 ±4.75 A
44.40 ±2.52 AB
45.90 ±0.84 A
48.94 ±1.17 A
38.97 ±4.73 A-C
45.80 ±0.54 A
2.709

.015

.000

.009

FGP – Përqindja finale e mbirjes; MGT – Koha mesatare e mbirjes; GI – Indeksi i mbirjes; CGRI – Shkalla korrektuese e indeksit të mbirjes. Rezultatet janë
shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet trajtimeve janë bërë
me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.3.6. Efekti i përqendrimeve të ndryshme të acidit giberelik (GA3) dhe nitratit të potasiumit (KNO3) në trajtimin e farave të
R. serbica nga lokaliteti Kalaja Petrelës.
Parametrat e mbirjes së farave

Trajtimet
Kontrolli (H2O)
KNO3 (0.1%)
KNO3 (0.2%)
KNO3 (0.3%)
GA3 (250 mg l-1)
GA3 (500 mg l-1)
GA3 (1000 mg l-1)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (250 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (500 mg l-1) + KNO3 (0.3%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.1%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.2%)
GA3 (1000 mg l-1) + KNO3 (0.3%)

FGP
29.66 ±1.76 E
30.33 ±0.88 E
33.66 ±2.60 E
31.33 ±1.20 E
53.33 ±4.37 CD
68.00 ±7.00 A-C
65.33 ±3.52 A-C
60.66 ±4.66 CD
48.00 ±7.50 D
61.66 ±1.66 B-D
58.00 ±3.54 CD
77.00 ±5.29 AB
81.00 ±1.53 A
79.00 ±1.00 A
77.33 ±0.88 AB
76.66 ±1.45 AB
F 14.765

Sig. P 0.05 .000

MGT
18.94 ±1.45 E
16.96 ±0.80 C-E
17.39 ±0.78 D-E
15.77 ±0.65 B-D
14.12 ±0.06 AB
14.43 ±1.14 AB
12.63 ±0.76 A
14.97 ±0.22 A-C
14.99 ±0.39 A-C
14.66 ±0.33 A-C
13.48 ±1.24 AB
13.89 ±0.75 AB
13.66 ±0.23 AB
14.13 ±0.54 AB
18.06 ±0.67 E
13.31 ±0.08 AB
6.377

GI
8.29 ±1.08 E
10.27 ±0.72 E
10.80 ±0.23 E
11.85 ±0.85 E
23.06 ±1.88 CD
28.54 ±0.52 BC
31.85 ±1.70 AB
24.59 ±2.28 CD
19.58 ±3.04 D
25.57 ±1.26 C
25.73 ±3.95 C
33.92 ±1.57 A
36.36 ±1.47 A
35.36 ±1.87 A
24.15 ±0.33 CD
35.56 ±0.54 A
29.685

CGRI
28.02 ±3.75 F
33.92 ±2.48 D-F
32.41 ±2.07 EF
37.79 ±1.94 C-E
43.25 ±0.09 A-C
42.81 ±4.05 A-C
48.95 ±3.20 A
40.46 ±0.92 B-D
40.85 ±0.97 B-D
41.42 ±1.03 A-D
46.47 ±4.75 AB
44.32 ±2.48 A-C
44.85 ±0.96 A-C
44.72 ±1.89 A-C
31.23 ±0.25 EF
46.39 ±0.32 AB
6.585

.000

.000

.000

FGP – Përqindja finale e mbirjes; MGT – Koha mesatare e mbirjes; GI – Indeksi i mbirjes; CGRI – Shkalla korrektuese e indeksit të mbirjes. Rezultatet janë
shprehur në formë të mesatares dhe gabimit standard (±). Të dhënat në kolona janë analizuar me one-way ANOVA dhe diferencat ndërmjet trajtimeve janë bërë
me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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5.3.2. Mikroshumimi me anë të kulturës in vitro i specieve R. nathaliae
dhe R. serbica
Për mikroshumimin e specieve R. nathaliae dhe R. serbica, si material fillestar u
përdoren farat nga kapsulat septicide (Fig. 5.3.7 A) të bimëve të marra nga lokalitete të
ndryshme nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Farat e R. serbica janë mbledhur nga 9
lokalitete në Kosovë, 3 lokalitete në Shqipëri dhe 2 lokalitete në Maqedoni, ndërsa R.
nathaliae nga 4 lokalitete në Maqedoni. Mbledhja e farave është realizuar nga mesi i
muajit qershor deri në fillimin e muajit gusht (varësisht nga lokaliteti) gjatë vitit 2010 dhe
2011. Farat janë pikënisje e përshtatshme për punën eksperimentale në kulturën indore
(George, 1993) të bimëve së ramondës, sepse pas mbirjes në terren ushqyes fitohen
bimëza të painfektuara, pjesët e të cilave përdoren si eksplante për shumimin në kushte
aseptike. Megjithëse farat kanë disavantazhin e të qenurit rezultat i riprodhimit seksual,
mendohet se për bimët e ramondës të rritura në areale të kufizuara, me disa bimë të
grumbulluara në sipërfaqe të vogla, ky disavantazh është i papërfillshëm (Kongjika et al.,
2002). Si eksplante fillestare janë përdorur dhe copat e gjetheve nga bimëzat e fituara pas
kulturës in vitro.
a). Stadi i parë - Sterilizimi dhe mbirja e farave
Varësisht nga lokaliteti, farat e R. nathaliae dhe R. serbica janë dezinfektuar dhe
sterilizuar me agjentë të ndryshëm kimikë apo me kombinimin e tyre:
 etanol 70% për 3 min,
 HgCl2 0.1% për 5 min,
 HgCl2 0.01% për 3 min,
 HgCl2 0.01% për 20 sek + etanol 70% për 2 min.
Përdorimi i këtyre agjentëve është bërë sepse farat e lokaliteteve të ndryshme ishin me
nivele të ndryshme të ndotjes me mikroorganizma. Prandaj në qoftë se njëri agjent ishte i
përshtatshëm për farat e një apo disa lokaliteteve, për farat e ndonjë lokaliteti tjetër ishte i
pafavorshëm.
Fillimisht për sterilizimin e farave të të dy specieve në studim u përdor etanol 70% në
kohëzgjatje prej 5 min. U sterilizuan farat e R. nathaliae nga lokalitetet: Gryka e Lumit
Matka (I), Kaparllëk (II), Cerovë (III) dhe Vorcë (IV) dhe farat e R. serbica nga
lokalitetet: Llukovo (VI), Kalaja e Krujës (XVI), Mali i Jukniut (XVII) dhe Kalaja e
Petrelës. Përqindja e infeksioneve pas kultivimit të farave ka variuar nga 20% (Cerovë)
deri në 50% (Kalja e Krujës), varësisht nga lokaliteti. Mbirja e farave pas këtij sterilizimi
ishte e kënaqshme.
Përdorimi i etanolit 70% për sterilizimin e farave është bërë edhe për farat e lokaliteteve
tjera të R. serbica: Radika (V), Gryka e Zhlebit (VII), Radac (VIII), Gryka e Lumit
Sushicë (IX), Gryka e Rugovës (X), Gryka e Koprivnikut (XI), Gryka e Lumëbardhit të
Prizrenit (XII), Gryka e Rusenicës (XIII), Guri i Matosit (XIV) dhe Shkëmbi i Përgjakur
(XV). Për këto lokalitete, përdorimi i etanolit 70% nuk rezultoi efikas në sterilizimin e
farave dhe përqindja e infeksioneve ishte nga 60-90%. Por për farat e këtyre lokaliteteve
më vonë sterilizimi efektiv i tyre u realizua me HgCl2 0.1% për 5 min. Në këtë rast,
përqindja e infeksioneve ishte pothuajse zero, por farat e imëta të bimëve të ramondave
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nuk mbinë, sepse kishin humbur aftësinë mbirëse nga veprimi i këtij agjenti kimik. Duke
parë që përqindja e infeksioneve ishte zero me këtë agjent kimik u vazhdua sterilizimi i
farave të këtyre lokaliteteve përsëri me HgCl2, por kësaj radhe me përqendrim 10 herë më
të ulët, 0.01% dhe për një kohëzgjatje më të shkurtër prej 3 min. Rezultatet e fituara më
pas janë më të mira dhe përqindja e infeksioneve u ul deri në 80%, por aftësia mbirëse e
farave gjithashtu ka qenë në vlera mjaft të ulëta. Edhe në këtë rast farat e bimëve të
lokaliteteve: Radac, Gryka e Koprivnikut, Gryka e Rusenicës dhe Guri i Matosit nuk
mbijetuan, por edhe niveli i infeksioneve ishte i lartë.
Me farat e bimëve të këtyre lokaliteteve u vazhdua me një metodë të re deri më tani e
paprovuar më parë. Paraprakisht farat e bimëve të këtyre lokaliteteve u shpëlanë disa herë
me ujë të distiluar dhe steril dhe më pas u trajtuan për 24 orë në tretësirë të fitohormonit
GA3 1000 mg l-1. Farat e parapërgatitura kështu u sterilizuan me një metodë tjetër, ku u
përdor HgCl2 0.01% për 20 sek + etanol 70% për 2 min. Për këto lokalitete me nivel më
të lartë të ndotjes, ky trajtim ishte shumë i suksesshëm dhe mendojmë që jemi ne të parët
që zhvilluam një protokoll të tillë. Përqindja e infeksioneve ishte në vlera minimale (rreth
20%) dhe aftësia mbirëse e farave ishte maksimale deri rreth 80%. Për të gjitha format e
sterilizimit, farat në fund janë shpëlarë tre herë me ujë të distiluar dhe steril.
Për mikroshumimin e bimëve të specieve R. nathaliae dhe R. serbica nga të gjitha
lokalitetet e hulumtuara, në stadin e parë për inokulimin e farave u përdor terreni ushqyes
bazal JG-B (Jungnickel/Gliemeroth, 1986) pa fitohormone.

A

B

C

Figura 5.3.7. A) Kapsulat e bimëve të R. serbica me farat e pjekura; B) Inokulimi i
farave në terren ushqyes JG-B; C) Bimëzat e ramondave me dy gjethe dhe rrënjë.
Mbirja e farave të bimëve të R. nathaliae dhe R. serbica filloi nga dita 11-14 të
inokulimit, varësisht nga lokalitetet. Diferencat e shfaqura në shpejtësinë e mbirjes së
farave ndërmjet lokaliteteve paraqiten si shkak i shumë faktorëve të brendshëm, por edhe
të faktorëve të jashtëm, në të cilat janë rritur ramondat në habitatet përkatëse. Në këtë rast
duhet theksuar, se këto diferenca shfaqen edhe më vonë në stadin e zhvillimit të
bimëzave.
Në stadin e parë, pas inokulimit të farave në terren ushqyes JG-B (Fig. 5.3.7 B) ato
qëndruan rreth 5 javë dhe bimëzat ishin me dy gjethe jeshile dhe për shumicën e
lokaliteteve edhe me rrënjë (Fig. 5.3.7 C). Terreni JG-B duket të jetë i pështatshëm për
stadin e mbirjes së farave të ramondave për shkak se përmban nitrate në sasi të lartë,
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kurse është i varfër me jone kloride (në vend të CaCl2 përmban sasira të vogla të MnCl2)
dhe raporti i K+/Ca+ është i lartë. Me sa duket, përbërja dhe kombinimi i mineraleve në
terrenin JG-B e bën atë mjaft të përshtatëm për farat e ramondave, sepse ato janë të imta
dhe oligotrofe dhe në gjendje natyrale mbijnë në toka të varfra.
Sipas të dhënave nga literatura (Toth, 2009; Toth et al, 2006), një metabolizëm i ulët dhe
zhvillim i ngadalshëm i specieve tjera të Gesneriadeve Alpine, Haberlea rhodopensis dhe
Ramonda myconi mund të jetë si rezultat i përshtatjes së bimëve ndaj kushteve natyrore
specifike të habitatit. Këto specie, sikurse edhe speciet tona në studim të ramondave,
rriten në habitate të kufizuara nën hije dhe në shtresa myshku, por me pak tokë, në
shkëmbinj gëlqerorë. Ky mjedis i varfër ndikon në zhvillimin e ngadalshëm të tyre, për
këtë gjatë kultivimit in vitro këto specie nuk kërkojnë përqendrime të larta të elementeve
ushqyese. Prandaj këta autorë përdorën terren MS 40% (RA) për mikroshumimin e R.
myconi. Autorë të tjerë kanë vërejtur një zhvillim normal të organogjenezës së bimëzave
nga farat në terren ushqyes GM pa sheqerna dhe fitohormone (Dontcheva et al., 2009).
Mbirje e ulët, rreth 3% e farave të bimëve të R. serbica në terren ushqyes MS u raportua
edhe nga Sabovljevic et al., (2008).
b). Stadi i dytë – Zhvillimi i bimëzave
Stadit të dytë të zhvillimit të bimëzave iu nënshtruan të gjitha bimëzat e lokaliteteve të
ndryshme të R. nathaliae dhe R. serbica. Bimëzat e fituara nga stadi i parë i
mikroshumimit u ndanë nga njëra tjetra dhe u kaluan në terrene të ndryshme ushqyese për
zhvillim të mëtejshëm (Fig. 5.3.8).
Terrenet ushqyese në të cilin u zhvilluan bimëzat në këtë stad ishin:
 JG-B (Jungnickel/Gliemeroth, 1986),
 WPM (Lloyd & McCown, 1980), dhe
 RA (40% MS) (Toth et al., 2004).

Figura 5.3.8. Bimëzat e reja të ramondave dhe kalimi i tyre në stadin e dytë të
mikroshumimit.
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Në terrenin ushqyes bazal JG-B, bimëzat u zhvilluan në praninë e fitohormoneve
citokininë/auksinë. Prej citokininave u përdor citokinina, 6-benzilaminopurina, BAP 0.5
mg l-1 në kombinim me auksinat, acidin-3-indolacetik, AIA 0.5 mg l-1 dhe acidin
natfteilacetik, ANA 0.5 mg l-1.
Në terrenin ushqyes WPM dhe RA, bimëzat u zhvilluan në praninë e citokininës 6benzilaminopurina, BAP dhe auksinës, acidi-3-indolacetik, AIA 0.1 mg l-1 për secilën.
Efekti i terrenit ushqyes dhe i origjinës së bimëzave të R. nathaliae
Bimëzat e kësaj specie fillimisht u kaluan në terren ushqyes JG-B në prani të
fitohormoneve BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA 0.5 mg l-1 si dhe të BAP 0.5 mg l-1 dhe ANA 0.5
mg l-1. Zhvillimi i këtyre bimëzave u krye në fotoperiodë 16/8 orë njëri variant dhe tjetri
në ndriçim të vazhdueshëm (24 orë ndriçim). Rezultatet e paraqitura në Figurën 5.3.9
janë dhënë për mesataret e të gjitha lokaliteteve të R. nathaliae. Zhvillimi i bimëzave për
të gjithë parametrat dhe kombinimet e fitohormoneve ishte më i suksesshëm në
fotoperiodë 16/8 orë krahasuar me atë në ndriçim të vazhdueshëm.
20,00

Nr. i bisqeve, AIA
Nr. i gjetheve, AIA
Lart. e bimëzave (mm), AIA
Nr. i bisqeve, ANA
Nr. i gjetheve, ANA

10,00

Lart. e bimëzave (mm),

24 orë dritë

15,00

Mesatarja

5,00

0,00
20,00

16/8 orë dritë/errësirë

15,00

10,00

5,00

0,00
15 Ditë

30 Ditë

15 Ditë

30 Ditë

Figura 5.3.9. Mesatarja e parametrave të hulumtuara të R. nathaliae në terrenin ushqyes
JG-B me fitohormonet BAP 0.5 mg l-1 në kombinim me ANA dhe AIA, 0.5 mg l-1 secila.
Për të dy kushtet e kultivimit, efekti i fitohormoneve BAP në kombinim me fitohormonin
AIA (Fig. 5.3.10 A) ka rezultate shumë më të larta krahasuar me auksinën ANA. Bimëzat
e zhvilluara në kombinimin e fitohormoneve BAP dhe ANA pas 4-5 javë të kultivimit
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fillonin e prisheshin. Pas javës së parë u vërejt një zhvillim i shpejtë i bimëzave të R.
nathaliae në terrene të ndryshme ushqyese dhe nga lokalitetet e ndryshme. Diferencat në
mes bimëzave të lokaliteteve dhe terreneve ushqyese u shfaqën për të gjithë parametrat e
hulumtuar edhe ndërmjet subkulturave.
Përsa i përket numrit të bisqeve për bimë te R. nathaliae (Pasqyra 5.3.8), bimëzat me
origjinë nga Gryka e lumit Matka (I) që nga fillimi e deri në fund të subkulturës së dytë
kishin numrin më të madh dhe atë në terrenin ushqyes JG-B me fitohormonet BAP 0.5
mg l-1 dhe AIA 0.5 mg l-1. Në përgjithësi, bimëzat me origjinë nga Kaparllëku (II) kanë
numër më të vogël të bisqeve, ndërsa terreni më efikas për këtë lokalitet rezultoi të jetë
WPM me BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1 (Fig. 5.3.10 C). Në ditët e para të zhvillimit
të bimëzave, terreni ushqyes JG-B ishte më i suksesshëm për bimëzat e të gjitha
lokaliteteve. Rezultate të ngjashme të efektit të këtij terreni vazhduan deri në fund të
stadit të mikroshumimit për numrin e bisqeve. Edhe pse numri i bisqeve për bimë në ditët
e para ishte më i ulët në terrenet WPM dhe RA, ky tregues u rrit shumë shpejt në ditët në
vazhdim të kultivimit e sidomos në subkulturën e dytë. Në ditët e para të kultivimi u
shfaqën dallime sinjifikante për P 0.05 për numrin e bisqeve ndërmjet bimëzave të
lokaliteteve, por jo edhe pas subkulturës së dytë (Pasqyra 5.3.8). Sipas analizës
statistikore me Duncan test për numrin e bisqeve për bimë vërehet se ndërmjet terreneve
ushqyese dhe lokaliteteve nga vijnë bimëzat në disa raste shfaqen dallime sinjifikante.
Numri i gjetheve për bimë te R. nathaliae (Pasqyra 5.3.9) më i lartë ishte te bimëzat me
origjinë nga Gryka e Lumit Matka dhe në terrenin ushqyes RA me fitohormonet BAP 0.1
mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1 (Fig. 5.3.10 B). Ky parametër u rrit në shkallë sinjifikante pas
subkulturës së parë në të gjitha terrenet ushqyese dhe bimëzat me origjinë nga të gjitha
lokalitetet. Pothuajse për të gjitha terrenet ushqyese u konstatuan dallime sinjifikante për
numrin e gjetheve ndërmjet bimëzave me origjinë nga lokalitetet e hulumtuara.

A

A

B

C

D

Figura 5.3.10. Zhvillimi i bimëzave të R. nathaliae: A) Bimëzat në terren ushqyes JG-B
në prani të BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA 0.5 mg l-1; B) Bimëzat në terren ushqyes RA në prani
të BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1; C) Bimëzat në terren ushqyes WPM në prani të
BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1; D) Bimëza të rrënjëzuara

127

Bekim Gashi

Disertacioni i doktoratës

Lartësia e bimëzave të R. nathaliae (Pasqyra 5.3.10) që nga ditët e para të zhvillimit të
bimëzave e deri pas subkulturës së dytë, rezultatet më të mira i ka dhënë në terrenin
ushqyes WPM me fitohormonet BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1, por edhe terreni RA.
Në lartësinë e bimëzave, përveç terrenit ushqyes pas sukulturës së dytë, ndikim mjaft të
madh ka edhe origjina e bimëzave. Edhe për këtë parametër në disa raste janë konstatuar
dallime sinjifikante për P 0.05 ndërmjet bimëzave me origjinë të ndryshme.
Rast më i veçantë gjatë kultivimit in vitro është numri i rrënjëve për bimë të R. nathaliae
(Pasqyra 5.3.11, Fig. 5.3.10 D). Numri i tyre varionte shumë ndërmjet lokaliteteve dhe
terreneve ushqyese. Për numrin e rrënjëve për bimë, terreni ushqyes JG-B rezultoi më i
suksesshmi në krahasim me terrenet WPM dhe RA. Numri i rrënjëve në terrenin ushqyes
JG-B ishte shumë më i madh krahasuar me terrenet tjera. Në këtë rast, bimëzat me
origjinë nga Gryka e Lumit Matka (I), Kaparllëk (II) dhe Vorcë (IV) kishin numrin më të
madh të rrënjëve. Për të gjithë terrenet ushqyese dhe lokalitetet e hulumtuara për këtë
parametër u konstatuan dallime të forta sinjifikante ndërmjet lokaliteteve.
Nr. i bisqeve

30,00

Nr. i gjetheve
Lart. e bimëzave
Nr. i rrënjëve

25,00

Mesatarja

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
Cerovë

G. e lumit Matka

Vorcë

Kaparllëk

Figura 5.3.11. Mesatarja e parametrave të hulumtuara për të gjitha terrenet ushqyese për
çdo lokalitet të R. nathaliae.
Nga sa u përmend, lokalitetet me vlerat më të larta për të gjithë parametrat e hulumtuara
ishin bimëzat me origjinë nga Gryka e Lumit Matka dhe Vorca, ndërsa me vlerat më të
ulëta ishin bimëzat me origjinë nga lokalitetet Cerovë dhe Kaparllëk (Fig. 5.3.11). Në
figurën në fjalë janë dhënë vlerat mesatare për të gjitha terrenet ushqyese dhe është
krahasuar efekti i bimëzave me origjinë nga lokalitetet e ndryshme të R. nathaliae.
Në Figurën 5.3.12 është paraqitur efekti i terreneve të ndryshme ushqyese në
mikroshumimin e species R. nathaliae me mesataret e parametrave të bimëzave me
origjinë nga të gjitha lokalitetet. Bazuar nga këto rezultatet, numrin më të lartë të gjetheve
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për bimë dhe lartësinë e bimëzave e ka dhënë terreni ushqyes WPM me fitohormonet
BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1.
Nga rezultatet e fituara për parametrat e hulumtuara është bërë edhe analiza e variancës
dhe e bashkëveprimit (interaksionit) për të gjitha mesataret e bimëzave me origjinë nga
lokalitetet dhe terrenet ushqyese të ndryshme të R. nathaliae (Pasqyra 5.3.7). Sipas këtyre
analizave për numrin e bisqeve për bimë janë konstatuar dallime të forta sinjifikante
ndërmjet bimëzave me origjinë nga lokalitetet e ndryshme, por jo edhe bashkëveprim me
terrenin ushqyes apo edhe si të vetëm. Për numrin mesatar të gjetheve nga secili terren
ushqyes dhe lokalitet nuk janë konstatuar dallime sinjifikante. Ndërmjet terreneve
ushqyese, dallime të forta sinjifikante janë paraqitur për mesataren e lartësisë së
bimëzave dhe numrin e rrënjëve për bimë.
Nr. i bisqeve

40,00

Nr. i gjetheve
Lart. e bimëzave
35,00

Nr. i rrënjëve

30,00

Mesatarja

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
JG-B

RA

WPM

Figura 5.3.12. Mesatarja e parametrave të hulumtuara të të gjitha lokaliteteve të R.
nathaliae në terren ushqyes JG-B (0.5 mg l-1 BAP dhe AIA), RA dhe WPM (0.1 mg l-1
BAP dhe AIA, për secilin).
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Pasqyra 5.3.7. Analiza e variancës dhe bashkëveprimi në mes të terreneve ushqyese dhe
bimëzave të lokaliteteve të ndryshme të R. nathaliae gjatë mikroshumimit.
df

Shuma
kuadratike

Mesatarja
kuadratike

F

Sig.

Lokaliteti

3

17.75

5.91

4.71

0.004

Terreni ushqyes

2

9.82

4.91

3.91

0.023

Lokaliteti * Terreni ushqyes

6

11.28

1.88

1.50

0.187

Lokaliteti

3

217.17

72.39

1.77

0.157

Terreni ushqyes

2

181.81

90.91

2.22

0.113

Lokaliteti * Terreni ushqyes

6

298.94

49.82

1.22

0.303

Lokaliteti

3

81.15

27.05

0.41

0.744

Terreni ushqyes

2

1724.73

862.37

13.17

0.000

Lokaliteti * Terreni ushqyes

6

119.13

19.85

0.303

0.934

Lokaliteti

3

2.47

0.82

1.66

0.181

Terreni ushqyes

2

13.45

6.72

13.52

0.000

Lokaliteti * Terreni ushqyes

6

3.06

0.51

1.02

0.415

Parametrat
Numri i bisqeve

Numri i gjetheve

Lartësia e bimëzave

Numri i rrënjëve

Të dhënat në rreshta janë analizuar me Multirvariate test dhe diferencat ndërmjet tyre janë bërë për
probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.3.8. Numri i bisqeve për bimë gjatë zhvillimit të bimëzave të R. nathaliae në terren ushqyes JG-B (BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA
0.5 mg l-1), WPM (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1) dhe RA (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1).

Kodi i
lokalitetit

15 ditë
(subkultura 1-rë)

30 ditë
(subkultura 1-rë)

45 ditë
(subkultura 2-të)

*Xm

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

I

3.36 CD
±0.36

3.41 CD
±0.13

2.81 D
±0.10

4.47 BC
±0.60

5.61 A
±0.20

4.03 C
±0.17

5.75 A
±0.46

5.30 AB
±0.43

5.17 AB
±0.35

4.43 A
±0.22

II

2.70 DE
±0.03

2.25 E
±0.31

2.03 E
±0.41

3.06 C-E
±0.47

4.06 A-D
±0.34

3.25 BE
±0.38

4.44 A-C
±0.73

5.19 A
±0.51

4.61 AB
±0.56

3.51 B
±0.24

III

2.92 DE
±0.08

3.14 DE
±0.27

2.58 E
±0.13

3.92 C
±0.21

4.70 AB
±0.19

3.58 CD
±0.13

5.20 A
±0.29

5.17 A
±0.35

4.03 BC
±0.32

3.91 AB
±0.18

IV

3.75 AB
±0.25

1.83 C
±0.31

1.83 C
±0.35

4.53 A
±0.70

2.72 BC
±0.31

2.72 BC
±0.31

4.83 A
±0.42

4.31 A
±0.54

4.06 AB
±0.35

3.40 B
±0.24

3.18 DE
±0.15

2.76 EF
±0.19

2.31 F
±0.17

3.99 BC
±0.27

4.27 B
±0.34

3.39 CD
±0.18

5.05 A
±0.26

4.99 A
±0.15

4.47 AB
±0.22

F 4.389

7.080

2.658

1.662

20.408

4.247

1.231

0.967

1.768

P 0.05 0.042

0.012

0.120

0.251

0.000

0.045

0.360

0.454

0.231

**Xm

*Xm – Mesatarja e tre terreneve ushqyese dhe e subkulturave; **Xm – Mesatarja për të gjitha lokalitetet. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe
gabimit standard (±). Të dhënat në rreshta për subkulturat dhe terrenet ushqyese si dhe kolona për mesataren e lokaliteteve janë analizuar me one-way ANOVA
dhe diferencat ndërmjet tyre janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Pasqyra 5.3.9. Numri i gjetheve për bimë gjatë zhvillimit të bimëzave të R. nathaliae në terren ushqyes JG-B (BAP 0.5 mg l-1 dhe
AIA 0.5 mg l-1), WPM (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1) dhe RA (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1).

Kodi i
lokalitetit

15 ditë
(subkultura I-rë)

30 ditë
(subkultura I-rë)

45 ditë
(subkultura II-të)

*Xm

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

I

6.42 DE
±0.61

7.00 DE
±0.69

5.77 E
±0.39

11.66 C
±0.51

19.78 B
±2.74

9.36 CD
±0.94

20.36 AB
±0.19

22.83 AB
±0.58

23.31 A
±0.71

14.05 A
±1.40

II

4.89 C
±0.11

5.81 C
±0.10

4.61 C
±0.45

5.95 C
±0.28

12.19 B
±0.10

6.58 C
±0.71

14.56 B
±1.58

19.64 A
±2.36

18.89 A
±0.33

10.34 A
±1.16

III

5.22 B
±0.11

6.78 B
±0.48

5.33 B
±0.19

7.64 B
±0.72

18.78 A
±3.56

9.36 B
±1.74

19.36 A
±0.38

22.83 A
±0.58

17.89 A
±2.11

12.57 A
±1.36

IV

11.45 CD
±2.24

4.72 F
±0.43

4.61 F
±0.53

14.03 BC
±2.91

8.92 DE
±0.63

5.58 EF
±0.57

17.83 A
±0.27

16.11 AB
±1.60

16.93 AB
±0.58

11.13 A
±1.04

6.99 D
±0.93

6.07 D
±0.34

5.08 D
±0.23

9.82 C
±1.05

14.92 B
±1.67

7.72 CD
±0.68

18.02 A
±0.75

20.35 A
±1.05

19.25 A
±0.89

F 6.780

4.748

1.925

14.781

5.295

3.167

9.294

4.666

5.863

P 0.05 0.014

0.035

0.204

0.001

0.026

0.085

0.006

0.036

0.020

**Xm

*Xm – Mesatarja në tre terrene ushqyese dhe dy subkultura; **Xm – Mesatarja për të gjitha lokalitetet. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe
gabimit standard (±). Të dhënat në rreshta për subkulturat dhe terrenet ushqyese si dhe kolona për mesataren e lokaliteteve janë analizuar me one-way ANOVA
dhe diferencat ndërmjet tyre janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Kodi i
lokalitetit

Pasqyra 5.3.10. Lartësia e bimëzave (mm) gjatë zhvillimit të bimëzave të R. nathaliae në terren ushqyes JG-B (BAP 0.5 mg l-1 dhe
AIA 0.5 mg l-1), WPM (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1) dhe RA (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1).
15 ditë
(subkultura I-rë)

30 ditë
(subkultura I-rë)

45 ditë
(subkultura II-të)

*Xm

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

I

14.39 D
±0.66

22.78 C
±1.47

13.03 D
±0.50

22.77 C
±1.47

29.45 B
±3.64

21.94 C
±1.95

33.28 B
±0.72

40.42 A
±2.14

33.61 B
±0.73

25.74 A
±1.76

II

12.94 E
±0.82

20.56 D
±0.29

13.16 E
±0.60

15.06 E
±0.92

29.58 B
±1.05

26.11 C
±0.55

27.66 BC
±0.41

35.27 A
±2.37

32.94 A
±0.24

23.70 A
±1.61

III

12.61 C
±0.66

22.22 B
±1.47

12.14 C
±0.74

17.39 BC
±1.30

28.89 A
±3.89

20.89 B
±3.02

38.83 A
±0.93

40.97 A
±2.55

31.94 A
±1.00

24.54 A
±1.92

IV

15.61 E
±1.15

27.00 C
±1.26

13.28 E
±0.49

21.95 D
±0.27

32.78 B
±1.11

23.95 D
±1.36

28.22 C
±0.73

36.11 A
±1.11

32.94 B
±0.24

25.76 A
±1.47

13.88 F
±0.51

23.14 D
±0.89

12.90 F
±0.28

19.29 E
±1.07

30.18 C
±1.27

23.22 D
±1.02

30.75 BC
±0.91

38.19 A
±1.18

32.86 B
±0.89

F

2.684

5.014

0.767

11.362

0.404

1.411

20.287

1.897

1.139

P 0.05

0.117

0.030

0.544

0.003

0.754

0.309

0.000

0.209

0.390

**Xm

*Xm – Mesatarja në tre terrene ushqyese dhe subkultura; **Xm – Mesatarja për të gjitha lokalitetet. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit
standard (±). Të dhënat në rreshta për subkulturat dhe terrenet ushqyese si dhe kolona për mesataren e lokaliteteve janë analizuar me one-way ANOVA dhe
diferencat ndërmjet tyre janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.

133

Bekim Gashi

Disertacioni i doktoratës

Pasqyra 5.3.11. Numri i rrënjëve për bimë gjatë zhvillimit të bimëzave të R. nathaliae në terren ushqyes JG-B (BAP 0.5 mg l-1 dhe
AIA 0.5 mg l-1), WPM (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1) dhe RA (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1).

Kodi i
lokalitetit

15 ditë
(subkultura I-rë)

30 ditë
(subkultura I-rë)

45 ditë
(subkultura II-të)

*Xm

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

I

0.70 E
±0.06

0.90 D
±0.05

1.00 D
±0.05

2.00 B
±0.07

1.20 C
±0.06

1.30 C
±0.06

3.30 A
±0.08

1.90 B
±0.07

2.00 B
±0.06

1.59 A
±0.15

II

1.20 E
±0.05

0.90 F
±0.06

0.60 F
±0.06

2.30 C
±0.06

1.50 D
±0.06

1.30 E
±0.05

3.40 A
±0.07

2.66 B
±0.08

2.20 C
±0.06

1.78 A
±0.17

III

1.40 D
±0.06

0.70 F
±0.05

0.60 F
±0.06

1.70 C
±0.06

1.70 C
±0.07

1.20 E
±0.06

1.90 B
±0.08

2.20 A
±0.05

1.70 C
±0.06

1.45 A
±0.10

IV

0.70 F
±0.06

1.10 E
±0.06

0.40 G
±0.06

2.30 B
±0.06

1.30 D
±0.05

0.70 F
±0.06

3.40 A
±0.08

1.50 C
±0.06

1.10 E
±0.07

1.39 A
±0.17

1.00 E
±0.10

0.90 EF
±0.05

0.65 F
±0.07

2.08 B
±0.08

1.43 D
±0.06

1.13 DE
±0.08

3.00 A
±0.19

2.07 B
±0.13

1.75 C
±0.13

8.000

19.000

24.750

14.750

24.750

162.00

54.500

69.000

0.009

0.001

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

**Xm

F 38.000
P 0.05 0.000

*Xm – Mesatarja në tre terrene ushqyese dhe subkultura; **Xm – Mesatarja për të gjitha lokalitetet. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit
standard (±). Të dhënat në rreshta për subkulturat dhe terrenet ushqyese si dhe kolona për mesataren e lokaliteteve janë analizuar me one-way ANOVA dhe
diferencat ndërmjet tyre janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Efekti i terrenit ushqyes dhe origjinës së bimëzave të R. serbica
Edhe bimëzat e species R. serbica fillimisht u kaluan në terren ushqyes JG-B në prani të
fitohormoneve BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA 0.5 mg l-1 si dhe BAP 0.5 mg l-1 dhe ANA 0.5 mg
l-1. Zhvillimi i këtyre bimëzave u krye në fotoperiodë 16/8 orë njëri variant dhe tjetri në
ndriçim të vazhdueshëm (24 orë ndriçim). Rezultatet e paraqitura në Fig. 5.3.13 janë
dhënë për mesataret e bimëzave me origjinë nga të gjitha lokalitetet e R. serbica.
Zhvillimi i bimëzave për të gjithë parametrat dhe kombinimet e fitohormoneve ishte më
suksesshëm në fotoperiodë 16/8 orë krahasuar me zhvillimin në ndriçim të vazhdueshëm.
Në të dy rastet e kultivimit, efekti i fitohormoneve BAP në kombinim me fitohormonin
AIA (Fig. 5.3.14 A) ka rezultate shumë më të larta krahasuar me efektin e auksinës ANA
(Fig. 5.3.14 B). Në ditët e para të zhvillimit të bimëzave nuk kishte diferenca të mëdha
ndërmjet efektit të AIA dhe ANA, por këto diferenca u shfaqën më vonë. Bimëzat e
zhvilluara në kombinimin e fitohormoneve BAP dhe ANA pas 4-5 javë të kultivimit
fillonin e prisheshin.
25,00

Nr. i bisqeve, AIA

16/8 orë dritë/errësirë

Nr. i gjetheve, AIA
20,00

Lart. e bimëzave, AIA
Nr. i bisqeve, ANA

15,00

Nr. i ghetheve, ANA
Lart. e bimëzave, ANA

10,00

Mesatarja

5,00
0,00
25,00
20,00

24 orë dritë

15,00
10,00
5,00
0,00
D-15

D-30

D-15

D-30

Figura 5.3.13. Mesatarja e parametrave të hulumtuara të R. serbica në terrenin ushqyes
JG-B me fitohormonet BAP 0.5 mg l-1, në kombinim me ANA dhe AIA, 0.5 mg l-1 secila.
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A

A

B

B

Figura 5.3.14. Zhvillimi i bimëzave të R. serbica: A) Bimëzat në terren ushqyes JG-B në
prani të fitohormoneve BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA 0.5 mg l-1; B) Bimëzat në terren ushqyes
JG-B në prani të fitohormoneve BAP 0.5 mg l-1 dhe ANA 0.5 mg l-1
Pas javës së parë u vërejt një zhvillim i shpejtë i bimëzave të R. serbica në terrene të
ndryshme ushqyese dhe nga lokalitetet e ndryshme. Diferencat në mes lokaliteteve dhe
terreneve ushqyese u shfaqën për të gjithë parametrat e hulumtuar edhe ndërmjet
subkulturave.
Në dy javëshin e parë të zhvillimit të bimëzave të kësaj specie u shfaqën edhe diferencat
e para për numrin e bisqeve ndërmjet bimëve në terrenet e ndryshme ushqyese dhe
bimëzave me origjinë nga lokalitetet e ndryshme (Pasqyra 5.3.13). Terreni ushqyes
dukshëm më i mirë për numrin e bisqeve për bimë të R. serbica në stadet e para është JGB me fitohormonet BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA 0.5 mg l-1. Terrent ushqyese WPM dhe RA
me fitohormonet BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1 në ditët e para të zhvillimit të
bimëzave dhanë rezultate më të ulëta për numrin e bisqeve për bimë, por më vonë
ndikuan në zhvillimin e hovshëm të bimëzave. Diferencat në mes të origjinës së
bimëzave për numrin e bisqeve kanë qenë të forta sinjifikante për P 0.05 në ditët e para të
zhvillimit të bimëzave e sidomos këto në masë të madhe u shfaqën për terrenin JG-B. Pas
subkulturës së dytë, bimëzat e R. serbica me origjinë nga të gjitha lokalitetet e
hulumtuara, në terrenin ushqyes JG-B kishin numrin më të lartë të bisqeve, por me vlera
mjaft të mira për këtë parametër paraqitej edhe terreni WPM. Bimëzat me origjinë nga
Gryka e Lumit Sushicë (IX) kanë pasur numrin më të madh të bisqeve për bimë dhe atë
në terrenin JG-B (5.77). Rezultate mjaft të larta në terrenin JG-B për numrin e bisqeve
janë fituar edhe për bimëzat me origjinë nga Gryka e Rugovës (X), Gryka e Lumëbardhit
të Prizrenit (XIII), Kalaja e Krujës (XVI) dhe Mali i Jukniut (XVII). Terreni i WPM ishte
i suksesshëm për bimëzat me origjinë nga disa lokalitete: Radika (VI), Radac (VIII),
Gryka e Rugovës (X), Gryka e Rusenicës (XIV), Guri i Matosit (XV) dhe Kalaja e
Petrelës (XVIII). Diferencat për numrin e bisqeve për bimë gjatë subkulturës së dytë në
vlera të forta sinjifikante u paraqitën për bimëzat e terrenit RA ndërmjet lokaliteteve.
Sipas analizës statistikore me Duncan test për numrin e bisqeve për bimë vërehet se
ndërmjet terreneve ushqyese dhe lokaliteteve në disa raste shfaqen dallime sinjifikante.
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Numri i gjetheve për bimë të R. serbica (Pasqyra 5.3.14) në ditët e para të zhvillimit të
bimëzave ka qenë më i lartë në terrenin ushqyes JG-B me fitohormonet BAP 0.5 mg l-1
dhe AIA 0.5 mg l-1 për bimëzat me origjinë pothuajse nga të gjitha lokalitetet. Terrenet
ushqyese WPM dhe RA me fitohormonet BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1 në ditët e
para të zhvillimit të bimëzave dhanë rezultate të ulëta në numrin e gjetheve për bimë, por
më vonë e sidomos pas subkulturës së dytë ndikuan në zhvillimin e hovshëm të bimëzave
(Fig. 5.3.15 A). Numri mesatarë i gjetheve për bimë në terrenin ushqyes WPM ishte
20.91, në terrenin RA ka qenë 19.04 dhe shumë më i vogël në terrenin JG-B 13.76. Përsa
i përket origjinës së bimëve për këtë parametër vlen të theksohet se bimëzat në terrenin
ushqyes WPM me numrin më të lartë të gjetheve ishin nga lokalitetet: Kalaja e Krujës
(XVI), Gryka e Lumit Sushicë (IX) dhe Radika (VI). Ndërsa me numër më të vogël të
gjetheve u paraqitën bimëzat me origjinë nga Gryka e Zhlebit (VII). Për këtë parametër u
fituan dallime të forta sinjifikante për P 0.05 ndërmjet bimëzave me origjinë të ndryshme.
Për lartësinë e bimëzave të R. serbica (Pasqyra 5.3.15) që nga ditët e para të zhvillimit të
bimëzave e deri pas subkulturës së dytë rezultatet më të mira i ka dhënë terreni ushqyes
WPM me fitohormonet BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1, por edhe terreni RA. Në
lartësinë e bimëzave, përveç terrenit ushqyes, pas subkulturës së dytë ndikim mjaft të
madh ka pasur edhe origjina e bimëzave. Në këtë rast, bimëzat e kultivuara në terren
WPM me origjinë nga: Kalaja e Krujës (XVI), Shkëmbi i Përgjakur (XV) dhe Gryka e
Lumit Sushicë kishin vlerat më të larta për këtë parametër. Por me vlera të larta u
paraqitën edhe bimëzat në terren RA me origjinë nga Mali i Jukniut (XVII) dhe Kalaja e
Krujës (XVI). Për të gjithë terrenet ushqyese, bimëzat nga lokaliteti Gryka e Lumit
Sushicë (IX) kanë pasur vlerat më të larta për lartësinë e bimëzave. Edhe për këtë
parametër janë konstatuar dallime të forta signjifikante për P 0.05 ndërmjet bimëzave me
origjinë të ndryshme.

A

B

Figura 5.3.15. Numri i rrënjëve dhe gjetheve në terrenin ushqyes WPM (A) dhe JGB (B).
Rast më i veçantë gjatë kultivimit in vitro është numri i rrënjëve edhe për bimëzat të R.
serbica (Pasqyra 5.3.16), ku numri i tyre varion shumë ndërmjet bimëve të lokaliteteve
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dhe terreneve ushqyese të ndryshme. Për numrin e rrënjëve për bimë, terreni ushqyes JGB rezultoi të jetë më suksesshmi në krahasim me terrenet WPM (Fig. 5.3.15 B) dhe
terrenin RA. Numri i rrënjëve në terrenin ushqyes JG-B ishte shumë më i madh krahasuar
me terrenet tjera. Në këtë rast, bimëzat me origjinë nga Gryka e Lumit Sushicë (IX),
Gryka e Koprivnikut (XI) dhe Radika (VI) kanë pasur numrin më të madh të rrënjëve për
bimë. Për të gjithë terrenet ushqyese dhe lokalitetet e hulumtuara për këtë parametër janë
konstatuar dallime të forta sinjifikante ndërmjet bimëzave me origjinë të ndryshme.

Nr. i bisqeve

30,00

Nr. i gjetheve
Lart. e bimëzave
Nr. i rrënjëve

25,00

Nr. i bisqeve
Nr. i gjetheve
Lart. e bimëzave

Mesatarja

20,00

Nr. i rrënjëve
15,00

10,00

5,00

0,00

G. e Zhlebit

G. e Sushices

G. e Rusenices

G. e Rugoves

Radika

Radac

G. e Prizrenit

K. e Petreles

G. e Matosit

Llukovo

K. e Krujes

M. i Jukniut

G. e Koprivnikut

Sh. i përgjakuar

Figura 5.3.16. Mesatarja e parametrave të hulumtuara për të gjitha terrenet ushqyese për
secilin lokalitet të bimëve të R. serbica.
Nga rezultatet e paraqitura në Fig. 5.3.16 vërehet qartë se për bimëzat me origjinë nga
lokaliteti Gryka e Lumit Sushicë dhe Kalaja e Krujës kishin vlerat më të larta për të gjithë
parametrat e hulumtuar. Ndërsa vlerat më të ulëta u paraqitën te bimëzat me origjinë nga
Gryka e Rusenicës dhe Gryka e Lumëbardhit të Prizrenit. Në këto grafikë janë dhënë
vlerat mesatare për të gjitha terrenet ushqyese dhe është krahasuar efekti i bimëzave me
origjinë nga lokalitetet e ndryshme të R. serbica.
Në Fig. 5.3.17 është paraqitur efekti i terreneve të ndryshme ushqyese në zhvillimin e
bimëzave të R. serbica me mesataret e parametrave të bimëzave me origjinë nga të gjitha
lokalitetet. Bazuar në këto rezultatet, numrin më të lartë të gjetheve për bimë dhe
lartësinë e bimëzave e ka dhënë terreni ushqyes WPM me fitohormonet BAP 0.1 mg l-1
dhe AIA 0.1 mg l-1. Rezultate të ngjashme ka treguar edhe terreni RA me fitohormonet
BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1. Për këto dy terrene duhet theksuar se disa nga
bimëzat kanë qenë të vitrifikuara (hiperhidratuara). Nga rezultatet e marra gjatë
mikroshumimit u vërejt se bimëzat e kultivuara në terren WPM kanë gjatësinë e bishtave
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të gjetheve më të mëdha dhe forma e gjetheve ishte pak më ndryshe nga bimëzat e
kultivuara në terrenin JG-B (Fig. 5.3.18). Forma e bimëzave të kultivuara në terrenin JGB
ishte identike me ato natyrale.
40,00

Nr. i bisqeve
Nr. i gjetheve
Lart. e bimëzave

35,00

Nr. i rrënjëjve
Hiperhidtratimi

Mesatarja e parametrave

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
JG-B

RA

WPM

Figura 5.3.17. Mesatarja e parametrave të hulumtuara te bimëzat nga të gjitha lokalitetet
të R. serbica në terren ushqyes JG-B (0.5 mg l-1 BAP dhe AIA, seicili), RA dhe WPM
(0.1 mg l-1 BAP dhe AIA, për secilin).

A

B

Figura 5.3.18. Diferencat e zhvillimit të bimëzave të R. serbica në terrenin ushqyes
WPM (A) dhe JG-B (B).

Nga krahasimi i zhvillimit të bimëzave me origjinë nga lokalitetet e shteteve të ndryshme
të R. serbica (Fig. 5.3.19) vërehet se terreni ushqyes JG-B nuk shfaqi ndonjë diferencë në
zhvillimin e bimëzave me origjinë të ndryshme. Terreni ushqyes WPM pothuajse për të
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gjithë parametrat e hulumtuara gjatë zhvillimit të bimëzave të R. serbica ishte për një
nuancë më i mirë për lokalitetet nga Kosova dhe Maqedonia, ndërsa terreni ushqyes RA
për lokalitetet nga Shqipëria. Këto janë rezultatet mesatare të të gjitha lokaliteteve për
secilin shtet më vete.
30,00

Nr. i bisqeve
Nr. i gjetheve

Kosovë

20,00

Lart. e bimëzave
Nr. i rrënjëve

10,00

0,00

Maqedoni

Mesatarja e parametrave

30,00

20,00

10,00

0,00
30,00

Shqipëri

20,00

10,00

0,00

JG-B

RA

WPM

Figura 5.3.19. Krahasimi i bimëzave me origjinë nga lokalitetet e Kosovës, Maqedonisë
dhe Shqipërisë gjatë mikroshumimit në terrene të ndryshme ushqyese.
Rezultatet e fituara për parametrat e hulumtuara gjatë zhvillimit in vitro të bimëzave të R.
serbica i janë nënshtruar edhe analizës së variancës dhe të bashkëveprimit (interaksionit)
për të gjitha mesataret e bimëzave me origjinë nga lokalitetet dhe terrenet ushqyese të
ndryshme (Pasqyra 5.3.12). Sipas këtyre analizave për numrin e bisqeve për bimë,
numrin e gjetheve dhe lartësinë e bimëzave janë konstatuar dallime të forta sinjifikante
ndërmjet bimëzave me origjinë nga lokalitetet e ndryshme dhe terrenet ushqyese, por jo
edhe bashkëveprim me terrenin ushqyes dhe lokalitetin. Ndërsa për numrin e rrënjëve për
bimë ndërmjet terreneve ushqyese, lokaliteteve dhe bashkëveprimit të tyre janë paraqitur
dallime të forta sinjifikante për P 0.05.
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Pasqyra 5.3.12. Analiza e variancës dhe bashkëveprimi në mes terreneve ushqyese dhe
lokaliteteve të ndryshme të R. serbica gjatë mikroshumimit.
df

Shuma
kuadratike

Mesatarja
kuadratike

F

Sig.

Lokaliteti

13

50.04

3.85

3.37

0.000

Terreni ushqyes

2

16.86

8.43

7.39

0.001

Lokaliteti * Terreni ushqyes

26

22.76

0.76

0.77

0.788

Lokaliteti

13

1076.88

82.84

2.54

0.002

Terreni ushqyes

2

857.14

428.57

13.15

0.000

Lokaliteti * Terreni ushqyes

26

781.92

30.07

0.92

0.576

Lokaliteti

13

1353.01

104.08

2.41

0.004

Terreni ushqyes

2

2270.59

1135.29

26.25

0.000

Lokaliteti * Terreni ushqyes

26

1255.61

48.29

1.12

0.319

Lokaliteti

13

42.17

3.24

4.41

0.000

Terreni ushqyes

2

25.53

16.26

19.41

0.000

Lokaliteti * Terreni ushqyes

26

53.90

2.07

2.82

0.000

Parametrat
Numri i bisqeve

Numri i gjetheve

Lartësia e bimëzave

Numri i rrënjëve

Të dhënat në rreshta janë analizuar me Multivariate test dhe diferencat ndërmjet tyre janë bërë për
probabilitet 0.05.

Diferencat vizuale në mes terreneve ushqyese dhe fitohormoneve kanë qenë të pranishme
thuajse për bimëzat me origjinë nga të gjitha lokalitetet. Bimëzat e kultivuara në terrenet
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WPM dhe RA në disa raste shfaqën nekrozë dhe hiperdratim apo edhe lirimin e
polifenoleve në terren, ndërsa në terrenin JG-B këto ndryshme ishin në vlera minimale.
Një karakteristikë tjetër ishte formimi i bimëzave të tufëzuara në terrenin JG-B (0.5 mg l-1
BAP dhe AIA), ndërsa në terrenet WPM (0.1 mg l-1 BAP dhe AIA) dhe RA (0.1 mg l-1
BAP dhe AIA) formoheshin kryesisht bimëza me bishta të gjatë të gjetheve.
Duke ditur se këto specie rriten në kushte shumë të vështira të mjedisit dhe në shkëmbinj
me sasi dheu shumë të pakët dhe të varfër me elemente ushqyese, atëherë edhe në kushte
in vitro kërkohet një terren ushqyes që është më i varfër. Prandaj, autorë të ndryshëm për
kultivimin in vitro të ramondave kanë zhvilluar disa protokolle të terreneve ―të varfra‖
me lëndë minerale siç është rasti me terrenin JG-B (Jungnickel/Gliemeroth, 1986) dhe
40% MS (RA) (Toth et al., 2004), terrene këto që duken mjaft të suksesshme për
shumimin in vtiro të ramondave. Sipas Toldi et al., (2006), terreni ushqyes MS përmban
sasi të lartë të elementeve, prandaj kultivimi in vitro i eksplanteve të specieve Ramonda
dhe Haberlea në këtë terren nuk është i suksesshëm, por është toksik për këto bimë.
Rezultatet tona për mikroshumimin e R. nathaliae dhe R. serbica në terrene të ndryshme
ushqyese dhe me kombinim të fitohormoneve janë në harmoni me rezultatet e autorëve
tjerë. Kultivimin in vitro të bimëzave të fituara nga farat e R. serbica me popullatat e
Bullgarisë në terren ushqyes RA (0.1 mg l-1 BAP dhe AIA) e kanë ndjekur edhe
Dontcheva et al., (2009), që kanë raportuar rezultate të larta, por edhe paraqitjen e
bimëzave të nekrotizuara. Rezultate të ngjashme janë arritur edhe për specien Ramonda
myconi (Toth et al., 2004). Kjo specie tregoi një ndjeshmëri të madhe gjatë manipulimit
në kulturë in vitro. Ndryshimet që shfaqen në bimëza janë të natyrës nekrotike,
hiperhidratim, por edhe sekretim të polifenoleve, ndryshime këto në masë të madhe në
terrenet ushqyese MS dhe CMS (Toldi et al., 2002). Ndryshimet ishin shumë më të vogla
për terrenin RA dhe bimëzat e fituara nga farat e R. myconi rriten në kohën më të shpejtë
dhe më shumë në këtë terren ushqyes. Edhe në terrenin ushqyes WPM, sasia e kripërave
minerale është në masë shumë më të vogël se terreni MS, prandaj suksesshëm është
përdorur për shumimin in vitro të species Haberlea rhodopensis (Djilianov et al., 2005;
Daskalova et al., 2010). Zhvillim të lartë të bimëzave të R. serbica dhe R. nathaliae nga
popullatat e ndryshme të Bullgarisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë në terren ushqyes JG-B
(0.5 mg l-1 BAP dhe AIA) ka raportuar edhe Daskalova et al., (2012). Sipas këtyre
autorëve, bimëzat me origjinë nga vende të ndryshme shfaqën diferenca edhe gjatë
mikroshumimit, kombinimi i fitohormoneve BAP dhe AIA me nga mg l-1 u tregua shumë
i suksesshëm për mikroshumimin e këtyre specieve. Prania e citokininës BAP në
kombinim me auksinën AIA në terrenin JG-B ndikon në zgjimin e sythave anësore dhe
adventivë të R. serbica dhe çon në formimin e bimëzave në tufëza (Kongjika et al., 1998,
2002, 2010).
Mikroshumimi i ngadalshëm i R. serbica dhe R. nathaliae (rreth 4 muaj) e bënë këtë
specie të vështirë edhe për faktin se duhen kontrolluar me kujdes dhe rreptësisht kushtet e
rritjes së saj gjatë kulturës in vitro. Raportime të ngjashme janë dhënë edhe për R. myconi
(Toth et al., 2004), edhe pse kanë disa veçori të përbashkëta në zhvillimin në kulturë in
vitro me specien ―e ringjalljes‖ Craterostigma plantagineum, niveli i tyre metabolik
dallon dukshëm. Craterostigma është specie, e cila periudhën e saj ontogjenike e
përfundon për 2-3 vjet (Scott, 2000), prandaj edhe niveli i saj metabolik është shumë më i
lartë se te Ramonda dhe kjo shfaqet edhe gjatë kulturës in vitro, ku suksesshëm kultivohet
në terren ushqyes MS dhe shumë më shpejt se Ramonda (Toldi et al., 2002). Ndërsa
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niveli i ulët metabolik dhe ontogjenik i Ramonda është i suksesshëm për përshtatjet e saj
në natyrë, por shfaq efekt jo të mirë në kulturë in vitro, prandaj terrenet ushqyese me
shumë lëndë minerale janë të pafavorshme dhe toksike (Toth et al., 2004; Toldi et al.,
2006).
Mikroshumim të suksesshëm në terren WPM me anë të organogjenezës direkte dhe
diferencat e mëdha që shfaqen gjatë mikroshumimt në mes lokaliteteve të Haberlea
rhodopensis i ka raportuar edhe Petrova et al., (2010).
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Kodi i
lokalitetit

Pasqyra 5.3.13. Numri i bisqeve për bimë gjatë zhvillimit të bimëzave të R. serbica në terren ushqyes JG-B (BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA
0.5 mg l-1), WPM (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1) dhe RA (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1).
15 ditë
(subkultura I-rë)

30 ditë
(subkultura I-rë)

45 ditë
(subkultura II-të)

*Xm

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

V

3.28 B-E
±0.15

2.75 DE
±0.31

2.08 E
±0.39

4.14 A-C
±0.61

3.36 B-D
±0.36

2.97 C-E
±0.36

4.66 A
±0.51

4.42 AB
±0.30

3.83 A-D
±0.17

3.50 B-D
±0.19

VI

3.50 B-D
±0.10

3.03 CD
±0.50

2.69 D
±0.19

4.25 AB
±0.27

4.53 AB
±0.64

3.97 A-C
±0.41

4.92 A
±0.21

5.08 A
±0.43

4.75 A
±0.31

4.08 AB
±0.19

VII

3.22 B-D
±0.22

2.03 EF
±0.17

1.81 F
±0.10

3.72 AB
±0.15

2.86 CD
±0.42

2.53 DE
±0.14

4.28 A
±0.15

3.86 AB
±0.32

3.42 BC
±0.13

3.08 D
±0.17

VIII

3.22 BC
±0.11

2.61 C
±0.06

2.50 C
±0.10

4.45 AB
±0.22

3.30 BC
±0.60

3.08 BC
±0.43

4.95 A
±0.36

5.58 A
±0.71

5.36 A
±0.65

3.89 A-C
±0.25

IX

3.33 DE
±0.19

2.92 E
±0.19

2.69 E
±0.19

4.36 B-D
±0.31

4.58 BC
±0.57

3.58 C-E
±0.42

5.77 A
±0.22

4.86 AB
±0.42

4.53 BC
±0.14

4.07 AB
±0.21

X

3.00 B
±0.01

3.36 B
±0.65

2.92 B
±0.21

3.61 B
±0.20

5.64 A
±0.22

5.31 A
±0.38

5.56 A
±0.29

5.86 A
±0.32

5.63 A
±0.35

4.54 A
±0.25

XI

3.22 DE
±0.11

3.45 C-E
±0.40

3.11 E
±0.44

4.00 B-D
±0.19

3.81 C-E
±0.10

3.58 C-E
±0.30

4.89 A
±0.11

4.72 AB
±0.15

4.25 A-C
±0.27

3.89 A-C
±0.14

XII

3.00 BC
±0.01

2.47 BC
±0.14

2.36 C
±0.22

3.50 A-C
±0.01

3.08 BC
±0.63

2.86 BC
±0.42

4.70 A
±0.03

3.97 AB
±0.87

3.75 A-C
±0.75

3.30 CD
±0.19
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Vazhdim i pasqyrës paraprake

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

XIII

3.45 B
±0.22

2.64 C
±0.22

2.33 C
±0.19

4.22 B
±0.40

3.58 B
±0.30

3.47 B
±0.24

5.22 A
±0.22

4.19 B
±0.10

3.97 B
±0.17

3.68 B-D
±0.17

XIV

3.22 CD
±0.22

2.70 CD
±0.03

2.47 D
±0.24

3.92 BC
±0.21

3.83 BC
±0.25

3.30 CD
±0.60

4.89 AB
±0.59

5.36 A
±0.65

5.14 AB
±0.43

3.87 BC
±0.22

XV

3.61 BC
±0.06

3.03 CD
±0.50

2.58 D
±0.13

4.53 AB
±0.41

4.08 AB
±0.43

3.86 A-C
±0.32

4.66 AB
±0.33

4.92 A
±0.21

4.64 AB
±0.22

3.99 AB
±0.17

XVI

2.08 D
±0.08

3.25 C
±0.54

1.81 D
±0.10

3.86 BC
±0.19

4.25 BC
±0.54

4.03 BC
±0.32

5.61 A
±0.06

4.92 AB
±0.59

4.69 AB
±0.48

3.83 BC
±0.26

XVII

2.30 EF
±0.03

1.94 F
±0.33

2.83 D-F
±0.25

3.33 C-E
±0.33

2.97 D-F
±0.17

3.61 CD
±0.20

5.03 AB
±0.67

4.06 BC
±0.33

5.25 A
±0.27

3.48 B-D
±0.23

XVIII

2.97 D
±0.41

1.69 E
±0.19

1.58 E
±0.13

3.83 BC
±0.16

3.81 BC
±0.10

3.70 C
±0.03

4.45 AB
±0.22

4.72 A
±0.15

4.14 A-C
±0.19

3.43 B-D
±0.22

3.10 E
±0.08

2.70 F
±0.11

2.41 F
±0.08

3.98 C
±0.09

3.83 CD
±0.15

3.56 D
±0.13

4.97 A
±0.10

4.75 AB
±0.13

4.52 B
±0.13

F 6.114

2.089

3.868

1.485

3.123

3.531

1.674

1.774

3.177

P 0.05 0.000

0.050

0.001

0.184

0.006

0.002

0.123

0.099

0.005

**Xm

*Xm

*Xm – Mesatarja në tre terrene ushqyese dhe subkultura; **Xm – Mesatarja për të gjitha lokalitetet. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit
standard (±). Të dhënat në rreshta për subkulturat dhe terrenet ushqyese si dhe kolona për mesataren e lokaliteteve janë analizuar me one-way ANOVA dhe
diferencat ndërmjet janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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lokalitetit

Pasqyra 5.3.14. Numri i gjetheve për bimë gjatë zhvillimit të bimëzave të R. serbica në terren ushqyes JG-B (BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA
0.5 mg l-1), WPM (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1) dhe RA (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1).
15 ditë
(subkultura I-rë)

30 ditë
(subkultura I-rë)

45 ditë
(subkultura II-të)

*Xm

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

V

6.17 DE
±0.25

6.39 DE
±1.22

4.72 E
±0.15

10.33 C
±1.02

15.31 B
±1.16

7.61 D
±0.20

11.39 C
±0.52

22.56 A
±1.44

14.44 B
±0.55

10.99 B
±1.08

VI

6.72 F
±0.39

7.58 EF
±1.44

5.83 F
±0.58

9.33 DE
±0.77

19.94 B
±0.53

13.77 C
±0.40

11.06 D
±0.47

25.31 A
±0.72

21.39 B
±1.07

13.41 AB
±1.34

VII

6.58 DE
±0.70

4.89 E
±0.11

4.66 E
±0.33

7.03 D
±0.41

11.80 B
±0.78

11.36 BC
±0.65

9.72 C
±0.64

15.61 A
±0.73

15.03 A
±1.01

9.63 B
±0.78

VIII

7.92 D
±0.08

5.66 E
±0.66

5.22 E
±0.40

15.17 C
±0.73

8.50 D
±0.53

8.06 D
±0.34

18.42 B
±0.61

21.94 A
±1.03

21.56 A
±0.87

12.49 AB
±1.27

IX

7.69 DE
±0.19

9.92 D
±1.65

5.25 E
±0.76

16.00 C
±1.15

19.55 B
±1.68

13.55 C
±0.40

18.94 B
±0.47

25.81 A
±0.51

21.53 B
±0.46

15.36 A
±1.28

X

6.14 D
±0.82

6.75 D
±0.63

5.86 D
±0.43

8.22 D
±0.59

16.44 A
±1.44

14.11 BC
±0.48

12.83 C
±1.30

23.03 A
±0.36

16.22 A
±0.62

12.18 AB
±1.11

XI

6.58 C
±0.61

6.50 C
±0.10

5.95 C
±0.64

8.39 C
±1.15

16.47 A
±1.86

16.14 AB
±1.95

12.55 B
±0.62

19.33 A
±0.70

17.58 A
±1.83

12.16 AB
±1.05

XII

5.36 D
±1.20

4.94 D
±0.34

4.83 D
±0.44

8.72 C
±1.39

12.39 B
±0.87

12.16 B
±1.09

14.11 AB
±1.64

17.16 A
±0.85

16.27 A
±1.04

10.66 B
±0.94
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Vazhdim i pasqyrës paraprake

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

XIII

7.25 CD
±0.31

5.27 DE
±0.60

4.72 E
±0.39

9.03 C
±0.17

12.64 B
±0.87

12.42 B
±0.87

13.33 AB
±1.68

15.16 A
±0.73

14.75 AB
±0.38

10.54 B
±0.77

XIV

6.61 DE
±0.53

5.33 E
±0.33

5.22 E
±0.40

9.72 C
±1.30

10.39 C
±0.20

8.50 CD
±0.54

13.33 B
±0.66

21.05 A
±0.93

20.61 A
±0.96

11.20 BC
±1.13

XV

7.20 EF
±0.53

7.58 EF
±1.44

5.47 F
±0.64

9.58 DE
±0.87

19.11 B
±0.48

13.56 C
±0.32

11.39 CD
±0.87

24.50 A
±0.29

20.75 B
±0.84

13.23 AB
±1.27

XVI

6.69 C
±0.19

9.33 C
±0.66

5.50 C
±0.63

16.61 B
±0.20

16.83 B
±1.97

17.88 B
±0.80

18.28 B
±0.68

25.94 A
±3.26

24.28 A
±2.39

15.70 A
±1.40

XVII

6.58 DE
±0.49

4.14 E
±0.19

7.83 D
±0.78

7.16 D
±0.25

11.77 C
±0.78

13.56 BC
±1.55

14.72 B
±1.48

15.45 B
±0.40

22.47 A
±0.37

11.52 B
±1.08

XVIII

7.42 E
±0.30

5.39 F
±0.56

5.16 F
±0.67

7.47 E
±0.24

10.56 D
±0.55

16.66 B
±1.20

12.58 C
±0.96

19.83 A
±0.42

19.61 A
±0.20

11.63 B
±1.10

6.78 F
±0.16

6.42 F
±0.32

5.43 F
±0.17

10.20 E
±0.52

14.41 C
±0.61

12.81 D
±0.51

13.76 CD
±0.49

20.91 A
±0.64

19.04 B
±0.54

F 1.483

3.728

2.154

15.018

11.313

11.593

7.851

11.729

9.221

P 0.05 0.185

0.002

0.043

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

**Xm

*Xm

*Xm – Mesatarja në tre terrene ushqyese dhe subkultura; **Xm – Mesatarja për të gjitha lokalitetet. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit
standard (±). Të dhënat në rreshta për subkulturat dhe terrenet ushqyese si dhe kolona për mesataren e lokaliteteve janë analizuar me one-way ANOVA dhe
diferencat ndërmjet janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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lokalitetit

Pasqyra 5.3.15. Lartësia e bimëzave (mm) gjatë zhvillimit të bimëzave të R. serbica në terren ushqyes JG-B (BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA
0.5 mg l-1), WPM (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1) dhe RA (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1).
15 ditë
(subkultura I-rë)

30 ditë
(subkultura I-rë)

45 ditë
(subkultura II-të)

*Xm

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

V

14.20 D
±1.30

20.56 C
±0.55

15.89 D
±1.79

23.17 BC
±2.07

30.83 A
±1.73

22.22 BC
±1.47

24.31 BC
±1.60

30.14 A
±0.85

26.39 AB
±0.74

23.08 B-D
±1.13

VI

14.86 G
±0.92

20.56 EF
±0.55

17.39 FG
±0.38

24.25 DE
±0.50

34.72 CD
±1.82

29.30 BC
±2.10

25.97 A
±0.50

36.11 A
±2.00

32.50 AB
±2.68

26.18 A-C
±1.47

VII

14.53 C
±1.08

15.16 C
±0.44

14.83 C
±0.16

18.50 C
±0.54

24.31 B
±2.85

23.53 B
±2.07

23.89 B
±1.11

31.05 A
±1.80

29.61 A
±1.43

21.71 CD
±1.24

VIII

14.06 E
±0.47

17.83 E
±0.60

17.61 E
±0.96

26.39 CD
±0.73

26.11 CD
±2.00

23.88 D
±0.55

28.89 BC
±1.11

32.78 A
±2.00

31.25 AB
±1.34

24.31 A-D
±1.25

IX

14.16 E
±0.35

22.94 D
±3.69

16.28 E
±0.72

27.11 B-D
±0.67

32.36 B
±2.31

26.53 CD
±0.97

30.97 BC
±0.50

38.33 A
±1.66

30.83 BC
±1.73

26.61 AB
±1.51

X

12.97 E
±0.17

16.66 DE
±1.66

15.00 DE
±0.01

18.36 D
±0.70

30.42 B
±1.97

26.39 BC
±0.73

24.03 C
±0.50

35.97 A
±2.55

30.28 B
±1.39

23.34 B-D
±1.53

XI

13.53 E
±0.14

18.19 D
±1.08

17.08 DE
±0.63

22.28 C
±2.62

29.05 AB
±0.72

28.64 AB
±0.31

26.53 B
±0.97

32.39 A
±2.14

30.17 AB
±0.16

24.21 A-D
±1.28

XII

12.53 E
±0.94

15.70 D
±0.97

15.14 DE
±0.85

16.72 D
±1.06

23.06 C
±1.00

21.95 C
±0.28

28.47 AB
±0.97

30.83 A
±1.73

27.50 B
±0.48

21.32 D
±1.26
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Vazhdim i pasqyrës paraprake

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

XIII

15.64 D
±2.18

18.89 CD
±2.01

16.11 D
±1.11

22.39 BC
±1.68

22.30 BC
±0.60

21.75 BC
±0.31

27.95 A
±0.36

25.64 AB
±0.36

24.81 AB
±0.56

21.72 CD
±0.85

XIV

14.75 E
±2.63

18.39 DE
±0.53

17.83 E
±0.79

22.50 CD
±2.36

27.22 AB
±1.11

25.00 BC
±0.01

24.95 BC
±1.25

31.25 A
±1.34

30.70 A
±0.97

23.62 B-D
±1.14

XV

15.72 E
±2.14

21.11 DE
±0.55

16.83 E
±0.35

21.25 DE
±2.54

32.36 B
±2.31

28.75 BC
±1.58

26.05 CD
±1.80

37.92 A
±2.08

31.39 BC
±1.94

25.71 A-D
±1.48

XVI

11.83 E
±0.44

25.70 C
±2.10

17.16 D
±1.30

24.36 C
±0.83

33.05 B
±0.28

33.05 B
±0.27

31.11 B
±0.55

38.19 A
±1.08

37.64 A
±0.69

28.02 A
±1.70

XVII

12.16 E
±0.16

18.61 D
±1.55

23.61 CD
±0.73

19.81 D
±1.18

21.66 D
±1.66

31.95 B
±2.90

27.08 BC
±0.63

28.19 BC
±1.08

37.36 A
±2.31

24.49 A-D
±1.47

XVIII

13.06 D
±0.47

17.39 CD
±1.07

16.83 CD
±1.36

19.00 C
±0.19

23.75 B
±1.33

30.56 A
±0.55

24.42 B
±1.58

33.42 A
±2.24

32.64 A
±3.01

23.45 B-D
±1.44

13.86 G
±0.33

19.12 E
±0.54

16.79 F
±0.38

21.86 D
±0.58

27.94 C
±0.77

26.68 C
±0.64

26.76 C
±0.44

33.02 A
±0.70

30.93 B
±0.64

F 0.966

3.523

5.354

4.131

6.775

8.251

5.258

4.959

4.840

P 0.05 0.506

0.003

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

**Xm

*Xm

*Xm – Mesatarja në tre terrene ushqyese dhe subkultura; **Xm – Mesatarja për të gjitha lokalitetet. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit
standard (±). Të dhënat në rreshta për subkulturat dhe terrenet ushqyese si dhe kolona për mesataren e lokaliteteve janë analizuar me one-way ANOVA dhe
diferencat ndërmjet janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05.
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Kodi i
lokalitetit

Pasqyra 5.3.16. Numri i rrënjëve për bimë gjatë zhvillimit të bimëzave të R. serbica në terren ushqyes JG-B (BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA
0.5 mg l-1), WPM (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1) dhe RA (BAP 0.1 mg l-1 dhe AIA 0.1 mg l-1).
15 ditë
(subkultura I-rë)

30 ditë
(subkultura I-rë)

45 ditë
(subkultura II-të)

*Xm

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

V

1.60 B-E
±0.06

0.30 DE
±0.01

0.20 E
±0.01

2.60 A-C
±0.07

1.30 B-D
±0.05

0.50 C-E
±0.06

3.10 A
±0.01

4.42 AB
±0.30

1.70 A-D
±0.05

VI

2.10 B-D
±0.08

0.90 CD
±0.01

1.20 D
±0.05

2.70 AB
±0.06

2.00 AB
±0.01

1.90 A-C
±0.06

3.60 A
±0.07

2.40 A
±0.06

2.50 A
±0.08

2.14 A
±0.15

VII

0.70 B-D
±0.06

0.40 EF
±0.02

0.30 F
±0.01

1.10 AB
±0.01

1.50 CD
±0.06

1.10 DE
±0.04

2.10 A
±0.05

2.20 AB
±0.06

2.00 BC
±0.07

1.26 D
±0.13

VIII

1.40 BC
±0.01

0.60 C
±0.06

1.20 C
±0.01

2.70 AB
±0.08

1.02 BC
±0.05

1.70 BC
±0.06

3.20 A
±0.06

2.60 A
±0.08

2.50 A
±0.06

1.88 A-C
±0.17

IX

1.40 DE
±0.06

1.10 E
±0.06

0.60 E
±0.01

3.00 B-D
±0.05

2.40 BC
±0.06

2.20 C-E
±0.04

4.60 A
±0.05

3.30 AB
±0.08

2.30 BC
±0.01

2.32 A
±0.23

X

0.90 B
±0.01

30.70 B
±0.06

0.60 B
±0.05

2.20 B
±0.06

2.40 A
±0.08

2.30 A
±0.06

3.30 A
±0.05

3.00 A
±0.06

2.90 A
±0.08

2.03 AB
±0.19

XI

1.10 DE
±0.01

0.50 C-E
±0.06

1.40 E
±0.06

2.40 B-D
±0.06

1.30 C-E
±0.06

3.70 C-E
±0.05

3.20 A
±0.05

2.80 AB
±0.04

3.80 A-C
±0.06

2.24 A
±0.22

XII

0.30 BC
±0.02

0.50 BC
±0.06

0.60 C
±0.06

1.10 A-C
±0.05

1.40 BC
±0.06

3.70 BC
±0.06

3.00 A
±0.01

2.20 AB
±0.05

3.80 A-C
±0.06

1.84 A-D
±0.25
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Vazhdim i pasqyrës paraprake

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

XIII

1.70 B
±0.05

1.00 C
±0.06

0.90 C
±0.01

2.20 B
±0.06

1.20 B
±0.01

1.90 B
±0.05

3.00 A
±0.08

1.90 B
±0.05

2.10 B
±0.06

1.76 A-D
±0.12

XIV

1.20 CD
±0.06

0.70 CD
±0.05

0.50 D
±0.06

2.20 BC
±0.01

1.10 BC
±0.06

1.10 CD
±0.0.6

3.70 AB
±0.05

1.60 A
±0.05

1.60 AB
±0.02

1.52 B-D
±0.18

XV

2.00 BC
±0.01

0.90 CD
±0.06

0.90 D
±0.02

2.30 AB
±0.06

1.50 AB
±0.05

1.50 A-C
±0.06

3.30 AB
±0.08

1.90 A
±0.06

1.80 AB
±0.05

1.78 A-D
±0.14

XVI

0.60 D
±0.08

1.20 C
±0.05

0.20 D
±0.01

2.60 BC
±0.06

2.50 BC
±0.06

1.40 BC
±0.06

3.00 A
±0.05

3.50 AB
±0.06

3.40 AB
±0.06

2.04 AB
±0.23

XVII

0.80 EF
±0.03

0.10 F
±0.05

1.30 D-F
±0.06

1.20 C-E
±0.06

0.60 D-F
±0.05

1.30 CD
±0.06

2.70 AB
±0.08

1.40 BC
±0.06

2.80 A
±0.05

1.35 CD
±0.16

XVIII

1.30 D
±0.06

0.60 E
±0.05

0.40 E
±0.06

1.70 BC
±0.05

1.10 BC
±0.06

1.00 C
±0.06

2.10 AB
±0.02

2.20 A
±0.06

1.90 A-C
±0.05

1.36 CD
±0.12

1.22 F
±0.08

0.68 G
±0.05

0.74 G
±0.06

2.14 C
±0.09

1.52 E
±0.09

1.81 D
±0.14

3.13 A
±0.09

2.36 AB
±0.09

2.51 B
±0.11

29.621

51.511

118.48

20.700

264.67

118.43

114.79

165.91

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

**Xm

F 83.621
P 0.05 0.000

*Xm

*Xm – Mesatarja në tre terrene ushqyese dhe subkultura; **Xm – Mesatarja për të gjitha lokalitetet. Rezultatet janë shprehur në formë të mesatares dhe gabimit
standard (±). Të dhënat në rreshta për subkulturat dhe terrenet ushqyese si dhe kolona për mesataren e lokaliteteve janë analizuar me one-way ANOVA dhe
diferencat ndërmjet janë bërë me Duncan multiple range tests për probabilitet 0.05
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c). Stadi i tretë – Subkultura
Subkulturës iu nënshtruan të gjitha bimëzat me origjinë nga lokalitetet e ndryshme të R.
nathaliae dhe R. serbica. Mikrobimëzat e fituara nga stadi i dytë i mikroshumimit, duke
qenë në përgjithësi në tufëza për shkak të sythave sqetullorë të dhe bisqeve të reja të
formuara në numër të madh në terren me përqendrim të lartë të citokininës BAP, kalojnë
në subkulturë me metodën e ashtuquajtur organogjenezë direkte. Metoda e bisqeve
sqetullore konsiderohet e suksesshme për bimët në formë rozete.
Gjithashtu në subkulturë kalohen dhe copa gjethesh, që zhvillohen me anë të metodës së
organogjenezës indirekte.
Terrenet ushqyese për mikrobimëzat me kërcell dhe gjethe kanë qenë të njëjta me atë të
stadit të dytë të mikroshumimit, ndërsa terreni ushqyes për copat e gjetheve ishte MS
(Murashige & Skoog, 1962) në kombinim të fitohormoneve citokininë, 6benzilaminopurina, BAP 0.4 mg l-1 dhe auksinë, acidin natftilacetik, ANA 0.5 mg l-1 për
stadin e kallusogjenezës dhe BAP 0.5 mg l-1 si dhe ANA 0.4 mg l-1 për stadin e formimit
të organeve.
Kalimi i pjesëve të ndryshme të bimëzave në stadin e subkulturës duket të jetë vendimtar
për përfitimin e një numri të madh bimëzash brenda një afati të shkurtër kohor prej më
pak se 4 muajsh. Nga stadi i dytë i mikroshumimit për secilin terren ushqyes dhe lokalitet
mesatarisht u fituan nga 10 bimë (Pasqyra 5.3.17).
Kultivimi i mikrobimëzave sipas organogjenezës direkte
Pas ndarjes së mikrobimëzave nga tufëzat të R. nathaliae dhe R. serbica, bisqet me gjethe
u kaluan në terrene ushqyese për zhvillim të mëtejshëm. Pas 3-4 javë të kalimit në terren
të freskët ushqyes dhe pas procedurës së ndarjes, përsëri vërehen diferencat ndërmjet
terreneve ushqyese dhe origjinës së bimëzave.

Kodi i
lokalitetit

Pasqyra 5.3.17. Indeksi i mikroshumimit të bimëzave të R. nathaliae në varësi të
terreneve ushqyese dhe lokaliteteve të ndryshme.
Numri fillestar i
bimëzave

Numri i bimëzave të
fituara

Indeksi i mikroshumimit

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

I

12

10

10

69

52

48

5.75

5.20

4.80

II

8

10

9

36

41

40

4.50

4.10

4.44

III

7

11

8

36

55

30

5.14

5.00

3.75

IV

10

9

9

48

43

44

4.80

4.78

4.89
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Indeksi i mikroshumimit të R. nathaliae më i lartë (5.75) u arrit në bimëzat me origjinë
nga Gryka e Lumit Matka (I) në terrenin JG-B me fitohormonet BAP 0.5 mg l-1 dhe AIA
0.5 mg l-1 (Pasqyra 5.3.17). Indeks më i ulët (3.75) i mikroshumimit është fituar te
bimëzat me origjinë nga Cerova (III) në terrenin RA me fitohormonet BAP 0.1 mg l -1 dhe
AIA 0.1 mg l-1.

Kodi i
lokalitetit

Pasqyra 5.3.18. Indeksi i mikroshumimit të bimëzave të R. serbica në varësi të terreneve
ushqyese dhe lokaliteteve të ndryshme.
Numri fillestar i
bimëzave

Numri i bimëzave të
fituara

Indeksi i mikroshumimit

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

JG-B

WPM

RA

V

9

9

8

61

39

31

6.77

4.33

3.88

VI

9

10

7

44

50

33

4.89

5.00

4.71

VII

10

8

8

42

31

28

4.20

3.88

3.50

VIII

9

8

8

44

44

42

4.89

5.50

5.25

IX

10

7

8

72

48

48

7.20

6.86

6.00

X

10

11

11

55

56

58

5.50

5.09

5.27

XI

10

9

9

48

45

40

4.80

5.00

4.44

XII

9

9

8

42

36

30

4.67

4.00

3.75

XIII

10

9

8

52

37

31

5.20

4.11

3.88

XIV

11

10

11

52

53

58

4.73

5.30

5.27

XV

10

10

9

64

49

42

6.40

4.90

4.67

XVI

9

10

8

58

48

38

6.44

4.80

4.75

XVII

10

9

10

50

36

52

5.00

4.00

5.20

XVIII

9

9

10

38

38

40

4.22

4.22

4.00

Edhe për specien R. serbica, indeksi i mikroshumimit ishte i ndryshëm në bimëzat me
origjinë të ndryshme dhe të rritura në terrene ushqyese të ndryshme (Pasqyra 5.3.18).
Indeksi më i lartë i mikroshumimit është fituar te bimëzat me origjinë nga Gryka e Lumit
Sushicë (IX) e veçanërisht në terrenin ushqyes JG-B (7.20) dhe WPM (6.86). Rezultate të
larta të indeksit të mikroshumimit në terrenin JG-B u arritën edhe për bimëzat me origjinë
nga Kalaja e Krujës (XVI), Gryka e Rugovës (X), Llukovo (V), Shkëmbi i Përgjakur
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(XV) dhe Mali i Jukniut (XVII). Rezultate të ulëta të indeksit të mikroshumimit (3.50) u
fituan nga bimëzat me origjinë nga Gryka e Zhlebit (VII) dhe ato në terrenin ushqyes RA.
Për më tepër, rezultatet janë dhënë Pasqyrën 5.3.18. Variacion në indeksin e
mikroshumimit (4.20-12.00) të bimëzave me origjinë nga lokalitetet e ndryshme kanë
raportuar edhe Petrova et al., (2010) për specien Haberlea rhodopensis. Diferenca në
indeksin e mikroshumimit te R. serbica ndërmjet bimëzave me origjinë të ndryshme kanë
raportuar edhe Daskalova et al., (2012). Ndryshime të bimëzave varësisht nga origjina e
tyre pas subkulturës të R. serbica ka gjetur edhe Kongjika et al., (2002).
Organogjeneza indirekte
Edhe në këtë rast bimëzat e fituara nga stadi i dytë i mikroshumimit ishin materiali
fillestar bimor. U përdoren vetëm copat e gjetheve të bimëzave më të mira nga të gjitha
lokalitetet e R. nathaliae dhe R. serbica. Duhet theksuar se duke manipuluar me
përbërësit e terrenit, nga indi gjethor i prerë mund të formohen organe ―de novo‖ si
rrënjë, sythe ose embrione (Bhojwani & Razdan, 1996; Kongjika et al., 2002, 2010).
Përgjigja varet nga burimi i indit, si tipi, pozicioni i tij në bimë, specia etj., si dhe nga
kushtet kimike dhe fizike të kulturës. Në rastin tonë, copat e gjetheve u prenë nga mesi i
llapës së gjethes duke përfshirë dhe dellin kryesor.
Kultivimi i copave të gjetheve të inokuluara mbështetet nga një terren me përqëndrim të
lartë të kripërave inorganike siç është terren ushqyes universal i plotë Murashige &
Skoog (MS) me përmbajtje të një raporti më të lartë të fitohormoneve BAP dhe ANA në
raport 2:1 në favor të citokininës (Fig. 5.3.20). Rezultatet janë dhënë për copat e gjetheve
me origjinë kryesisht nga lokalitetet që kishin sukses të lartë të mikroshumimit (Gryka e
lumit Sushica, Shkëmbi i Përgjakur, Kalaja e Krujës, Llukovo, etj.).

Figura 5.3.20. Kultivimi in vitro me copa gjethesh i dy specieve të ramondave.
Përveç copave të gjetheve nga bimëzat e kulturave in vitro gjithashtu u provua edhe me
copat e gjetheve të bimëve natyrale nga disa lokalitete. Sterilizimi i gjetheve u realizua
me HgCl2 0.01% për 20 minuta. Në këtë rast ishte e pamundur që të kishte sukses në
kultivimin e tyre ngase infeksionet ishin në nivel po thuajse 100%. Më pas u përdorë
HgCl2 0.1% për 5, 10 dhe 20 minuta por përsëri nuk kishte sukses ngase tani copat e
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gjetheve prisheshin siç duket nga trajtimi me biklorurin merkurit. Speciet e Gesneriadeve
Evropiane janë vështirë të shumohen me copat e gjetheve natyrale ngase prania e
trakomave në gjethet e këtyre specieve i bënë që të jenë bartës i shumë pa pastërtive
(Djilianov et al., 2011; Sabovljevic et al., 2008).
Stadi i parë – Kallusogjeneza: Terreni ushqyes MS me kombinimin e fitohormoneve
citokininë, BAP 0.4 mg l-1 dhe auksinë ANA 0.5 mg l-1 duket se është optimal për
fillimin e kallusogjenezës dhe për zhvillimin e mëtejshëm të kallusit për të dy speciet në
studim. Ndryshimet që paraqiten në copat e inokuluara të gjetheve vërehen dukshëm
brenda 2 javëve të para të inokulimit. Ndryshimet fillestare që shoqërohen me fryrje te
indit gjethor 7 ditor janë më të dukshëm në eksplantet e bimës së Ramonda serbica dhe
me kallusim, veçanërisht në anët e copave të gjetheve, që dëmtohen nga prerja (Fig.
5.3.21 A). Sipas shumë autorëve (Bhojwani & Razdan, 1996; Neumann et al., 2009),
fryrjet që vijnë nga masa kallusore e qelizave amorfe e kanë origjinën nga proliferimi i
qelizave somatike të eksplantit gjethor në kontakt me terrenin ushqyes të pasur me
fitohormone në raport të lartë auksinë/citokininë. Shpesh kallusi formohet në fundin e
prerë të një kërcelli si rezultat i plagosjes në rastin e shumimit vegjetativ të copave të
kërcellit. Stimuli që nxit fillimin e kallusit përfshihet në hormonet endogjene si auksinat
dhe citokininat. Përveç dëmtimeve mekanike, kallusi prodhohet në indet bimore si
rezultat i invazionit nga disa mikroorganizma dhe nga insektet që ushqehen me pjesë
bimore. Vetëm duke përdorur teknikat e kultivimit in vitro, formimi i kallusit induktohet
dhe në inde apo organe bimore që nuk zhvillojnë zakonisht kallus in vivo si pasojë e
dëmtimit. Në këto raste, si në eksperimentet tona, kallusogjeneza ndihmohet nga
fitohormonet ekzogjene të terrenit ushqyes. Si ndarja qelizore, ashtu dhe prodhimi i
kallusit kërkon shtesa të auksinës ANA dhe citokininës BAP në një raport të caktuar
(nivel më i lartë i auksinës në raport me sasinë e citokininës).

A

B

Figura 5.3.21. Formimi i kalluseve nga copat e gjetheve të bimëve të ramondave: A) Faza
fillestare e kallusogjenezës; B) Faza finale e kallusogjenezës.

Izolimi i eksplantit duke e prerë si copë gjetheje me mezofilin dhe dellin kryesor
përfaqëson një stres mekanik, ku stimulohet metabolizmi i lëndëve endogjene fenolike,
që nga ana e tyre çon në grumbullimin e sasive më të mëdha të lëndëve të paraformuara
në indin e padëmtuar ose në shfaqjen e lëndëve të reja, fitoaleksinave me rol të madh në
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mekanizmat mbrojtëse të indit ndaj infeksioneve. Roli i fitoaleksinave është të formojë
barriera fizike si linjina kundër patogjenëve ose inhibitorë të rritjes së mikroorganizmave
si kinonet.
Indet bimore që japin shpesh kallus janë kambiumi enëzor, parenkima e rezervës,
pericikli i rrënjëve, kotiledonet, mezofili i gjetheve dhe indi proenëzor, që konsiderohen
si inde të përbëra nga qeliza në gjendje "të papërcaktuar". Qeliza të tilla janë të afta të
kalojnë në drejtime të ndryshme të zhvillimit, në varësi të kushteve ku vendosen qeliza të
tilla. Në veçanti, qelizat "e papërcaktuara" mund të shumohen shumë shpejt duke dhënë
një kallus. Si pasojë, qelizat bimore "të papërcaktuara" mund të shfaqin totipotencën në
sajë të shkallës së lartë të plasticitetit në përgjigjen e tyre ndaj stimulit fiziologjik dhe
mjedisor (Mantell et al., 1985).
Zhvillimi i mëtejshëm i copave të gjetheve të ramondave përfshin formimin në masë të
madhe të qelizave të dediferencuara kallusore, të cilat në një fazë të mëvonshme
formojnë një kallus të shkrifët në të gjithë sipërfaqen e eksplantit (Fig. 5.3.21 B).
Për këtë stad të kallusogjenezës janë vërejtur disa diferenca të vogla nga prejardhja e
bimëzave, por edhe ndërmjet dy specieve. Pjesa e eksplanteve të të dyja specieve që nuk
kaloi në kallusogjenezë shfaqi nekrozë të theksuar.
Duhet theksuar se një ind në kulturë, në dallim nga organet nën kulturë, nuk ruan
karakteristikat e tij si në indin bimor, por shkon drejt kallusit të çorganizuar.
Karakteristika më e rëndësishme e kallusit nga ana funksionale është potenciali i tij për të
zhvilluar rrënjë dhe kërcej normalë dhe embrioide, që do të formojnë bimën e plotë, ose
mund të përdoren për të formuar një kulturë në suspension në stadin e më vonshëm
(Bhojwani & Razdan, 1996; Kongjika et al., 2002, 2010).
Stadi i dytë – Formimi i meristemoideve: Pas rritjes së bashku me indin origjinal, kallusi
u nda dhe u kalua në terren ushqyes të ri. Ky operacion është i nevojshëm, pasi terreni
varfërohet dhe thahet, si dhe metabolitët e sekretuar nga kallusi në rritje mund të
grumbullohen në nivele toksike në terrenin ushqyes. Konkretisht, pas 6 javësh kultivimi
në terrenin e kallusogjenezës, eksplantet janë transferuar në terren ushqyes të freskët me
të njëjtin kombinim të fitohormoneve si në stadin e parë. Zhvillimi i meristemoideve
rrjedh nga qelizat parenkimatike të kallusit (Fig. 5.3.22 A dhe B) dhe është shumë i
ngjashëm mes dy specieve të ramondave.
Sipas literaturës (Dodds & Roberts, 1995), formimi i kallusit nga eksplanti realizohet në
3 stade zhvillimi: induktimi, ndarja qelizore dhe diferencimi. Gjatë induktimit,
metabolizmi stimulohet drejt aktivitetit mitotik. Gjatësia e kësaj faze varet nga gjendja
fiziologjike e qelizave te eksplantit, si dhe nga kushtet e kulturës. Më pas, ka një fazë
ndarjeje aktive të qelizave dhe këto kalojnë në gjendje meristematike. Faza e tretë
përfshin shfaqjen e diferencimit të qelizave dhe shprehjen e disa rrugëve metabolike që
çon edhe në formimin e produkteve sekondare (Neumann et al., 2009).
Sipas shumë autorëve (Dodds & Roberts, 1995; Kongjika et al., 2002, 2010; Neumann et
al., 2009), diferencimi ndodh në formën e elementeve trakeide, elementeve të floemës,
qelizave të ndryshme dhe pjesë të vogla të qelizave në ndarje formojnë nyje enëzore ose
meristemoide që bëhen qendra për formimin e majave të kërcellit, fillesave të rrënjës ose
embrioneve fillestare.
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Në rastin e ramondave, nyjet meristemoide janë prodhuar pas një periudhe të gjatë prej
rreth 8 – 10 javësh në një terren ushqyes favorizues për formimin e tyre me predominim
të sasisë së auksinave mbi atë të citokininës.
Autorët shqiptarë (Kongjika et al., 2002) kanë punuar dhe për bimën tjetër të klasifikimit
si bimë ballkanike, Vinca balkanica Penzes, si dhe për bimët endemike shqiptare si Aster
albanicus Degen subsp. paparistoi Qosja (Kongjika et al., 2004) dhe Hypericum
haplophylloides Halascy et Bald. (Kongjika et al., 2002), për të cilat është përdorur
metoda e mikroshumimit me anë të copave të gjetheve të inokuluara në terren ushqyes
MS të pasuruar me kombinime të ndryshme të citokininave (BAP dhe kinetinë) dhe
auksinave (ANA dhe AIA). Duhet theksuar se terreni ushqyes optimal për fillimin e
kallusogjenezës dhe zhvillimin e mëtejshem të kallusit, pothuaj për të gjitha speciet e
studiuara u paraqit terreni me kombinimin ANA 10-4 M dhe BAP 10-5 M.

A

B

Figura 5.3.22. Formimi i meristemoideve prej kalluseve të gjetheve të bimëzave të R.
serbica (A) dhe R. nathaliae (B).
Stadi i tretë – Formimi i organeve: Zhvillimi i meristemoideve me potencial rigjenerues
u pasua nga diferencimi qelizor dhe formimi i bimëzave të reja me gjethe në rozetë (Fig.
5.3.23). Edhe për këtë stad u përdor terreni ushqyes MS, por tashmë me shtesat e
kundërta të fitohormoneve. Në këtë rast u rrit raporti citokininë/auksinë (BAP 0.5 mg l-1
dhe ANA 0.4 mg l-1), raport ky që stimuloi formimin e organeve të reja (bisqe dhe rrënjë)
nga meristemoidet. Formimi i kalluseve, meristemoideve dhe krijimi i organeve të reja
ishin shumë të ngjashme në mes të dy specieve të ramondave.
Rezultate të ngjashme për organogjenezën indirekte ka dhënë edhe Sabovljevic et al.
(2008) te R. serbica. Sipas Toth et al. (2004), kombinimi i fitohormoneve ANA dhe BAP
në raporte të larta për auksinën kishte efekt të lartë në zhvillimin e kulturës in vitro të
copave të gjetheve të R. myconi. Rezultate të kënaqshme në kultivimin e gjetheve u dhanë
edhe për Haberlea rhodopensis (Petrova et al., 2010) dhe Craterostigma plantagineum
(Toldi et al., 2002). Raportime për kultivimi in vitro me pjesë të ndryshme si gjethe, copa
gjethesh, bishta gjethesh, bishta të lules për specien e familjes Gesneriaceae nga Africa
Saintpaulia ionantha kanë dhënë shumë autorë (Daud & Taha, 2008; Daud et al., 2008;
Sharifi et al., 2010; Khan et al., 2010; Sunpui & Kanchanapoom, 2002). Këta autorë kanë
përdorur terrenin ushqyes MS me shtesa kryesisht të ANA dhe BAP në përqendrime të
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ndryshme varësisht nga tipi i organogjenezës. Edhe nga raportimet e autorëve tjerë
(Kongjika et al., 2002, 2004; Congedo, 2001) rezulton se ndërmjet varianteve të
ndryshëm të kombinimeve të auksinave (ANA dhe AIA) me citokininat (BAP, kinetinë),
kombinimi më optimal për formimin e kallusit dhe të meristemoideve paraqitet BAP 10-5
M dhe ANA 10-4 M.
Megjithatë, ka dallime midis përgjigjes së eksplanteve gjethore të specieve të ndryshme
ndaj formimit të formacioneve të reja gjatë organogjenezës. Kështu, specia endemike
Aster albanicus Degen subsp. paparistoi Qosja (Kongjika et al., 2004) reagon në mënyrë
më dinamike në shfaqjen e kalluseve dhe të meristemoideve. Vetëm pas 6 javësh pas
inokulimit të copave të gjetheve të asterit, vëzhgohet një përqindje relativisht e lartë (68.4
– 92 %) të kalluseve, ku shfaqen qartë meristemoidet. Sasia e lartë e citokininës BAP ka
ndikuar në rigjenerimin e kërcejve adventivë në zonën periferike të kallusit dhe në
formimin e sytheve të reja vetë pas 8 javësh zhvillimi në kulturë.

Figura 5.3.23. Formimi i bimëve të reja të R. serbica nga organogjeneza indirekte.
Një dallim i dukshëm midis organogjenezës indirekte të ramondave dhe të asterit qëndron
në faktin se për ramondat është karakteristike shfaqja e bimëzave të plota edhe të
rrënjëzuara në stadin e tretë të organogjenezës, kurse për bisqet e reja adventive të asterit
kërkohet një stad i katërt i rrënjëzimit në një terren ushqyes MS pa praninë e citokininës
BAP, por në prani të auksinës AIB, induktor i rrënjëzimit dhe të giberelinës GA3.
(Kongjika et al., 2004).
E njëjta dukuri takohet dhe gjatë rigjenerimit të bimëzave nga copat e gjetheve të species
tjetër endemike Hypericum haplophylloides Halascy et Bald. (Kongjika et al., 2002), ku u
vëzhgua se 60% e eksplanteve kalon në fazat e ndryshme të organogjenezës indirekte deri
në formimin e rrënjëzave primare dhe të sytheve te reja në terrenin MS me shtesa të
citokininës BAP dhe auksinës ANA. Në vazhdën e këtyre eksperimenteve, autorët
paraqesin rezultate për kallusimin e rreth 50% të eksplanteve të copave të gjetheve të
bimës Vinca balkanica Penzes pas 20 ditësh të kulturës, por edhe pas 40 ditësh ruhet
gjendja e kallusimit pa efekte të potencialit rigjenerues. Autorët konsiderojnë kërkesat
specifike të kësaj specieje për një terren ushqyes të ri me fitohormone të tjerë ose me
raporte të ndryshme të fitohormoneve për stimulimin e organogjenezës indirekte.
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d). Stadi i katërt – Aklimatizimi i bimëzave
Të gjitha bimëzat e fituara nga mikroshumimi si me metodën e organogjenezës direkte
dhe indirekte u kaluan në aklimatizim në terren të përbërë nga dhè, torfë dhe perlit në
raportin 2:1:1. Pasi u ujitën mirë, bimëzat u mbajtën për dy deri në tre javë të mbuluara
me polietilen në kushtet e mjegullimit artificial për të siguruar lagështi relative ajrore të
lartë në temperaturë 22oC dhe pastaj u kaluan në vazo me dhè dhe torfë. Bimëzat u
zbuluan plotësisht pas rreth 4 javësh.

Figura 5.3.24. Aklimatizimi i bimëzave të ramondave.
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5.3.3. Ruajtja ex situ e gjermoplazmes së specieve R. nathaliae dhe R.
serbica
Ruajtja ex situ e gjermoplazmës së specieve R. nathaliae dhe R. serbica është realizuar në
dy forma: me ruajtjen in vivo të specieve të ramondave dhe me konservimin in vitro për
këto specie.
Ruajtja in vivo e specieve të ramondave është realizuar pas mbledhjes së bimëve nga
habitatet e tyre natyrale. Për secilin lokalitetet ishin mbledhur së paku nga tre individë
bimorë të ramondave, të cilat më pas u kultivuan në vazo me dhè dhe torfë nën kushtet e
ambientit, në ekspozicion verior pjesërisht të hijëzuar (Fig. 5.3.25). Në këtë rast vlen të
theksohet se bimët u ruajtën për një kohë disa mujore por siç duket mungesa e mjedisit
shkëmbor dhe temperaturat më të larta në të tilla kushte in vivo ndikuan në ruajtjen e
mëtejshme të tyre. Bimët e R. serbica janë mbledhur nga 10 lokalitete në Kosovë, 2
lokalitete në Maqedoni dhe 3 lokalitete në Shqipëri, ndërsa bimët e R. nthaliae nga 4
lokalitete në Maqedoni (shih Pasqyra 4.1).

Figura 5.3.25. Koleksioni in vivo i bimëve të ramondave.

5.3.4. Konservimi in vitro i bimëve të R. nathaliae dhe R. serbica
Një pjesë shumë e rëndësishme e strategjisë së hulumtimit e të dy specieve të ramondave
është ajo e konservimit in vitro i tyre nga lokalitetet e ndryshme. Për konservimin in
vitro, si material fillestar u përdorën bimëzat e fituara nga mikroshumimi i R. serbica dhe
R. nathaliae. Bimëzat e këtyre specieve janë prodhuar nga farat e bimëve të marra nga
disa lokalitete nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Konservimi in vitro i bimës R.
serbica u realizua për bimëzat me origjinë nga disa lokalitete nga Kosova (VII – Gryka e
Zhlebit; VIII – Radac; IX – Gryka e Lumit Sushica; X – Gryka e Rugovës; XI – Gryka e
Koprivnikut; XII – Gryka e Lumëbardhit të Prizrenit; XIII – Gryka e Rusenicës; XIV –
Guri i Matosit; dhe XV – Shkëmbi i Përgjakur), nga Shqipëria (XVI – Kalaja e Krujës;
XVII – Mali i Jukniut; dhe XVIII – Kalaja e Petrelës) dhe nga Maqedonia (V – Radika;
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dhe VI – Llukovo). Bimëzat e R. nathaliae që u përdorën për konservimin in vitro janë
me origjinë nga disa lokalitete nga Maqedonia (I – Gryka e Lumit Matka; II – Kaparllëk;
III – Cerovë; dhe IV – Vorcë).
Diversiteti i gjermoplazmës së këtyre specieve nga lokalitete/popullatë të ndryshme
mendojmë se është shumë i rëndësishëm për ruajtjen e tyre, sepse, përveç që kontribuon
në ruajtjen ex situ të gjermoplazmës së këtyre specieve të rralla bimore, që është edhe
rekomandim i IUCN (Bilz et al., 2011), gjithashtu kontribuon edhe në studimin e tyre në
disa aspekte, si: fiziologjike, molekulare, por edhe mundësinë e hibridizimit ndërgjinor të
bimëve të këtyre specieve.
Për konservimin in vitro të këtyre specieve u përdorën dy metoda të rritjes minimale:
 Konservimi me anë të reduktimit të temperaturës dhe të ndriçimit
Në mënyrë që të vlerësohet efekti i temperaturës së ulët dhe regjimit të ndriçimit, bimëzat
in vitro të dy specieve janë inkubuar në temperaturë 4oC në errësirë. Si material fillestar u
përdorën bimëzat e prodhuara gjatë mikroshumimit, të cilat u kaluan në subkulturë në
terren ushqyes bazal JG-B me shtesa të fitohormoneve, sikurse gjatë stadit të dytë të
mikroshumimit. Pastaj ato janë mbajtur për rreth dy javë në dhomën vegjetative në
kushtet normale. Pas kësaj periudhe, bimëzat janë transferuar në kushte të errësirës së
plotë dhe të reduktimit të temperaturës (4oC) dhe janë ruajtur për periudha të ndryshme
kohore (4, 8, 12 dhe 14 muaj). Në të tilla kushte janë ruajtur bimëzat e 2 specieve në
studim. Për konservimin e secilës specie në këto kushte janë vendosur nga 3 paralele me
nga 10 bimëza për secilin lokalitet.
Mbijetesa e kulturave është vlerësuar në bazë të kritereve të sugjeruara nga Reed (1992),
sipas të cilëve sythet me ngjyrë të zezë konsiderohen si të pambijetuar, ndërsa ata me
pamje të shëndetshme dhe me gjethe të fuqishme konsiderohen si të mbijetuar.
Përgjigja e bimëzave in vitro të ramondave për periudha të ndryshme ruajtjeje është
vlerësuar mbi bazën e vlerave të mbijetesës dhe të rigjenerimit. Përqindja e mbijetesës
është vlerësuar duke njehsuar numrin e bimëzave të mbijetuar në raport me numrin e
përgjithshëm të bimëzave të vendosura në kushte konservimi me temperaturë të ulët dhe
në ndriçim të reduktuar për secilën periodë.
Nga të dhënat e fituara vërehet se si bimëzat e R. nathaliae (Fig. 5.3.26) dhe të R. serbica
(Fig. 5.3.27) me origjinë nga lokalitetet e ndryshme dallojnë dukshëm midis tyre për sa i
përket përqindjes së mbijetesës në këto kushte konservimi.
Bimëzat e R. nathaliae me origjinë nga lokaliteti Vorcë dhe Gryka e Lumit Matka kishin
përqindjen më të lartë të mbijetesës, nga 100% pas 4 muaj ruajtje deri në 2% pas 14
muajve të ruajtjes. Po për këtë specie, bimëzat me origjinë nga lokaliteti Cerovë nuk
mbijetuan pas 4 muajve (Fig. 5.3.26).
Për R. serbica përqindjen më të lartë të mbijetesës në të gjitha periudhat e testuara e
kishin bimëzat me origjinë nga lokalitet: Radika, Llukovo, Radac, Gryka e Lumit Sushicë
dhe Kalaja e Krujës. Periudha e ruajtjes së këtyre bimëzave ishte nga 100% pas 4 muajsh
e deri më 3% pas 14 muajve për bimëzat e lokalitetit Gryka e Lumit Sushicë (Fig.
5.3.27). Për periudhën vetëm 6 mujore me këtë metodë u ruajtën bimëzat me origjinë
nga: Gryka e Zhlebit, Guri i Matosit dhe Kalaja e Petrelës (Fig. 5.3.27). Ndërsa vetëm 4
muaj u ruajtën bimëzat e R. serbica me origjinë nga Gryka e Rusenicës. Pas periudhës 14
muajsh pothuajse për shumicën e lokaliteteve të hulumtuara si për bimëzat e R. serbica
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ashtu dhe ato të R. nathaliae me këtë metodë konservimi, nuk arrijnë të mbijetojnë, pasi
shfaqin nekroza të theksuara (Fig. 5.3.28).
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Figura 5.3.26. Përqindja e mbijetesës në periudha të ndryshme ruajtjeje në temperaturë
4ºC dhe në errësirë për bimëzat e R. nathaliae me origjinë nga lokalitetet e ndryshme të
Maqedonisë.
4 Muaj

100,00

8 Muaj

90,00

12 Muaj
14 Muaj

80,00

% e mbijetesës

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

Kalaja e Petrelës

Mali i Jukniut

Kalaja e Krujës

Shkëmbi i Përgjakur

Guri i Matosit

Gryka e Rusenicës

Gryka e Lumbardhit të
Prizreni

Gryka e Koprivnikut

Gryka e Rugovës

Gryka e Lumit Sushicë

Radac

Gryka e Zhlebit

Llukovo

Radika

0,00

Figura 5.3.27. Përqindja e mbijetesës në periudha të ndryshme ruajtjeje në temperaturë
4ºC dhe në errësirë për bimëzat e R. serbica me origjinë nga lokalitetet e ndryshme të
Kosovës, Shqipërisë dhe të Maqedonisë.
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Rigjenerimi i bimëzave pas 14 muaj konservimi me këtë metodë është vlerësuar pas
transferimit të bimëzave në terren të freskët dhe të inkubimit në kushte normale. Bimëza
të rigjeneruar janë konsideruar ato të cilët kanë vazhduar rritjen normale dhe kanë dhënë
bisqe të reja. Ato të cilat, edhe pse në dukje të mbijetuara shëndetshëm, nuk vazhdojnë të
rriten dhe të japin sythe anësorë janë konsideruar si të parigjenerueshëm.
Edhe nga të dhënat e fituara nga procesi i rigjenerimit vërehet qartë variacioni midis
bimëzave të dyja specieve me origjinë nga lokalitetet e ndryshme. Për specien R.
nathaliae, rigjenerimi i bimëzave pas 14 muaj ruajtje u realizua vetëm për bimëzat me
origjinë nga lokaliteti Vorcë dhe atë me një përqindje mjaft të ulët (rreth 10%). Edhe për
specien R. serbica, rigjenerimi i bimëzave pas 14 muaj ruajtje u realizua vetëm për
bimëzat me origjinë nga lokalitetet: Gryka e Lumit Sushicë, Radac dhe Radika me
përqindje mjaft të ulët (rreth 12%, 7% dhe 5%, përkatësisht).

Figura 5.3.28. Pamje e bimëzave të ramondave pas 12 muaj konservimi in vitro në
temperaturë 4ºC dhe errësirë.
Për shumicën e specieve në studim mbajtja për një kohë më të gjatë se kaq në këto kushte
konservimi duket se nuk është efikase për rigjenerimin e mëtejshëm pas transferimit në
terren ushqyes të ri.
Ruajtja në 4oC në errësirë rezulton metodë efikase, pasi bimëzat e R. nathaliae dhe R.
serbica ruhen për periudha të gjata dhe paraqesin përqindje të lartë të ndryshimeve
ndërmjet bimëzave me origjinë nga lokalitetet e ndryshme. Me rritjen e periudhës së
ruajtjes ulet përqindja e mbijetesës për shumicën e bimëzave me origjinë nga lokalitetet e
ndryshme të specieve në studim.
Temperaturat e ulëta janë aplikuar me sukses në kulturat in vitro të shumë specieve
bimore për ruajtjen afatshkurtër dhe afatmesme të tyre. Temperaturat e ulëta ngadalësojnë
rritjen e bimëve duke ulur kështu numrin e subkulturave. Nga ana tjetër, zvogëlimi i
numrit të subkulturave ndikon pozitivisht në ruajtjen e stabilitetit gjenetik të materialit
bimor të ruajtur duke mos lejuar shfaqjen e mutacioneve të mundshme, që konsiderohet si
kriter kryesor ne ruajtjen e gjermoplazmës së specieve bimore.
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Në bazë të këtij parimi, materiali gjenetik mund të ruhet në temperaturë shpesh pak më të
larta se pika e ngrirjes së ujit. Veç të tjerash, kjo metodë ruajtjeje rezulton me kosto të
ulët dhe gjen një përdorim të gjerë në ruajtjen e materialeve të ndryshme bimore.
Ruajtja e materialeve bimore in vitro në temperatura të ulëta varet edhe nga speciet për të
cilat përdoret kjo metodë d m th reagimi i specieve të ndryshme ndaj metodës paraqitet
shumë specifik, i varur më shpesh nga origjina e species së ruajtur. Në këtë drejtim, bimët
që rezistojnë (që rriten) në temperatura të ulëta, mund të konservohen në temperatura 05oC, ndërsa bimët tropikale apo subtropikale duhet të ruhen në temperatura 20-25oC (Ng
& Ng, 1991; Keller et al., 2006).
Si rregull i përgjithshëm, bimët e zonave të ngrohta si patatja, luleshtrydhja, molla,
foragjeret ruhen në 0-6 C, ndërsa bimët tropikale si kasava dhe patatja e ëmbël ruhen në
15-20C. Edhe speciet e Gesneriadeve alpine, karakteristike për zonat e temperuara të
Mesdheut duket se kërkojnë temperatura pak mbi pikën e ngrirjes së ujit që te ruhen me
sukses.
Për disa specie, përdorimi i temperaturave të ulëta në sistemin e rritjes minimale paraqitet
me shumë sukses. Prandaj kjo metodë përdoret sot si rutinë edhe në qendrat e mëdha të
konservimit të gjermoplazmës (Dodds & Roberts, 1995). Konservimi in vitro i specieve
Gypsophila petraea dhe Dianthus callizonus në temperaturë 10oC tregoi rezultate të
kënaqshme dhe bimëzat e tyre u ruajtën deri në 12 muaj (Catana et al., 2010). Ruajtja me
anë të konservimit in vitro në temperaturë 4oC dhe fotoperiodë 12 orë rezultoi të jetë
shumë e suksesshme edhe për bimët e Mentha spp. dhe Rubus spp. (Reed, 1993, 1999).
Sharma & Chandel (1992) raportuan ruajtjen e bimës Rauvolfia serpentine në in vitro për
15 muaj në temperatura të ulëta.
Rezultatet për konservimin in vitro të bimëve të specieve R. serbica dhe R. nathaliae
duket se janë shumë premtuese deri sa një përqindje e tyre ruhen deri në periudhën 14
muajore në kushte të temperaturës së ulët (4ºC) dhe të ndriçimit të reduktuar.
 Konservimi me anë të reduktimit të lëndëve inorganike dhe pa sakarozë në
terrenin ushqyes
Bimëzat e R. nathaliae dhe R. serbica janë kuktivuar në kushtet e reduktimit të kripërave
minerale dhe mungesës së hormoneve në terrenin ushqyes, por në kushtet normale të
fotoperiodës dhe të temperaturës. U përdor terreni ushqyes bazal JG-B, por vetëm me
shtesa të Fe-EDTA (8.6 mg l-1) dhe nitratit të amoniumit (825 mg l-1), ndërsa pjesa tjetër
e terrenit ushqyes u modifikua krejtësisht. Kështu, në terrenin bazë nuk u shtuan
vitaminat dhe mio-inozitoli dhe si burim karboni u përdor glukoza 1% në vend të
saharozës. Terreni u ngurtësua me agar 0.56%. Kulturat janë ruajtur në të tilla kushte
kimike të terrenit ushqyes për periudha të ndryshme (3, 5 dhe 6 muaj). Pas çdo periudhe
të ruajtjes janë realizuar matje të përqindjes së mbijetesës së bimëzave.
Mbijetesa e kulturave është vlerësuar në bazë të kritereve të sugjeruara nga Reed (1992),
sipas së cilëve sythet me ngjyrë të zezë konsiderohen si të pambijetuar, ndërsa ata me
pamje të shëndetshme dhe me gjethe të fuqishme konsiderohen si të mbijetuar.
Nga të dhënat e fituara vërehet se bimëzat R. nathaliae dhe R. serbica me origjinë nga
lokalitetet e ndryshme dallojnë dukshëm midis tyre për sa i përket përqindjes së
mbijetesës në këto kushte konservimi (Fig. 5.3.29 dhe 5.3.30). Përqindja e mbijetesës
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është vlerësuar duke njehsuar numrin e bimëzave të mbijetuar në raport me numrin e
përgjithshëm të bimëzave të vendosura në të tilla kushte konservimi për secilën periodë.
Bimëzat e R. nathaliae me origjinë nga lokaliteti Gryka e Lumit Matka kishin përqindjen
më të lartë të mbijetesës, nga 92% pas 3 muaj ruajtje deri rreth 3% pas 6 muajve të
ruajtjes. Po për këtë specie, bimëzat me origjinë nga lokaliteti Cerovë dhe Kaparllëk nuk
mbijetuan pas 3 muajve të ruajtjes (Fig. 5.3.29).
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Figura 5.3.29. Përqindja e mbijetesës në periudha të ndryshme ruajtjeje në terren
ushqyes pa fitohormone dhe reduktim të shtesave minerale për bimëzat e R. nathaliae me
origjinë nga lokalitet e ndryshme të Maqedonisë.
Për specien R. serbica përqindjen më të lartë të mbijetesës në të gjitha periudhat e
testuara kishin bimëzat me origjinë nga lokalitetet: Radika, Llukovo, Shkëmbi i
Përgjakur, Radac dhe Gryka e Lumit Sushicë. Periudha e ruajtjes së këtyre bimëzave
ishte nga rreth 90% pas 3 muajsh e deri rreth 5% pas 6 muajve për bimëzat e lokalitetit
Gryka e Lumit Sushicë (Fig. 5.3.30). Vlen të theksohet se shumica e bimëzave të kësaj
specie me origjinë nga lokalitetet e ndryshme mbijetuan vetëm për periudhën 3 mujore të
ruajtjes (Fig. 5.3.30).
Një dukuri që shfaqej në terrenet ushqyese e një pjesë të bimëzave të këtyre specieve me
origjinë të ndryshme ishte paraqitja e ndryshimit të ngjyrës së terrenit ushqyes e kjo
mund të jetë rezultat i ndikimit si të vetë terrenit ushqyes, që është përdorur jo vetëm në
konservim, por edhe në prodhimin e bimëzave të fituara gjatë mikroshumimit. Kjo dukuri
shfaqet shumë dukshëm pas muajit të pestë duke dalluar bimëzat që vijnë nga
organogjeneza direkte, nga farat duke përdorur që në fillim terrenin ushqyes JG-B (Fig.
5.3.31) nga bimëzat e fituara nga copat e gjetheve (organogjeneza indirekte) të formuara
fillimisht në terrenin universal MS, duke vazhduar me terrenin e konservimit JG-B (Fig.
5.3.32).
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Figura 5.3.30. Përqindja e mbijetesës në periudha të ndryshme ruajtjeje në terren
ushqyes pa fitohormone dhe reduktim të shtesave minerale për bimëzat e R. serbica me
origjinë nga lokalitet e ndryshme të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë.

Figura 5.3.31. Pamje e bimëzave të ramondave pas 4 muaj konservimi in vtiro në terren
ushqyes JG-B me reduktim të lëndëve inorganike dhe pa fitohormone. Prejardhja e
bimëzave nga farat e ramondave (organogjeneza direkte në terren ushqyes të plotë JG-B)
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Figura 5.3.32. Pamje e bimëzave të ramondave pas 5 muaj konservimi in vtiro në terren
ushqyes JG-B me reduktim të lëndëve inorganike dhe pa fitohormone: (a) – Bimëza me
origjinë nga copat e gjetheve (organogjeneza indirekte në terren ushqyes MS) në terren
pa ngjyrë; (b) – Bimëza të fituara nga farat (organogjeneza direkte në terren ushqyes JGB) në terren të ngjyrosur në kafe.
Shkaku kryesor i kësaj dukurie mund të jetë vetë karakteristika e terrenit ushqyes JG-B,
që krijon kushte kultivimi të bimëzave në pH acid (4.4 – 4.6) në dallim nga të gjitha
terrenet ushqyese me pH të dobët acidik (intervali 5.5 – 5.9). Duhet theksuar se gjatë
përgatitjes së terrenit JG-B pas autoklavimit, enët me terren duhet të kalohen në mjedis
me ujë të ftohtë në mënyrë që të ndërpritet çlirimi i amoniakut, që errëson terrenin dhe
më vonë frenon mbirjen e farave dhe zhvillimin e bimëzave të reja. Si përbërja e terrenit
me sasi të lartë të NH4NO3, ashtu dhe aciditeti ndikojnë në dukurinë e prodhimit të
amoniakut. Me sa duket, edhe gjatë ruajtjes për një kohë të gjatë, veçanërisht në periudha
me temperatura të larta (mbi 25°C) terreni JG-B në rastin e bimëzave të derivuara nga
farat e kultivuara po në terrenin bazë JG-B, errësohet nga kjo dukuri. Në këtë rast, duket
dhe prishje e bimëzave në muajt e fundit, që nga ana e vet, ndikon në ngjyrën e terrenit.
Ndryshe ndodh me bimëzat e prodhuara në terrenin MS, ku nuk shfaqet kjo dukuri. Në
këto raste, edhe bimëzat janë në gjendje më të mirë pas muajit të pestë.
Megjithëse në kuadër të kësaj metode, më mirë paraqiten bimëzat e fituara nga
organogjeneza indirekte, për qëllimin e studimit tonë (konservimi i gjermoplazmës nga
ekosistemet natyrale) preferohen bimëza të fituara nga farat me anë të organogjenezës
direkte pa përfshirje të kallusogjenezës, që mund të origjinojë mutacione eventuale, që
largojnë bimëzat e prodhuara nga gjenotipi origjinal.
Përqindja e rigjenerimit pas transferimit të bimëzave të të dy specieve në terren të freskët
pas 6 muajve dhe inkubimit në kushte normale ishte e kënaqëshme për bimëzat me
origjinë nga Radika, Llukovo, Shkëmbi i Përgjakur, Radac dhe Gryka e lumit Sushicë
(Fig. 5.3.32). Bimëza të rigjeneruar janë konsideruar ata të cilët kanë vazhduar rritjen
normale dhe kanë dhënë sythe të reja. Ato të cilët, edhe pse në dukje të mbijetuar
shëndetshëm, nuk vazhdojnë të rriten dhe të japin sythe anësorë janë konsideruar si të
parigjenerueshme.
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Terreni ushqyes me sasi të reduktuar kripërash mundëson rritjen e bimës në vlera të ulëta.
Një ndër metodat më të zakonshme është ajo e reduktimit të kripërave minerale dhe
sakarozës në terrenin ushqyes. Disa autorë kanë përdorur përqendrime të ulëta të
nitrateve në terrene ushqyese për kultivimin e specieve të ndryshme bimore (Moriguchi et
al., 1989; Reed, 1993; Kovalchuk et al., 2009). Raportime të tjera tregojnë që rritja mund
të frenohet duke reduktuar sasinë e kripërave inorganike dhe eleminimin ose reduktimin e
sakarozës në terrenin ushqyes (Catana et al., 2010; Holobiuc et al., 2006, 2008, 2009).
Sipas raportimeve të autorëve të tjerë, sythe të kafesë mund të ruhen deri në 2 vjet në
kushte normale inkubimi, por në terren ½ MS pa sakarozë. Gjithashtu, reduktim i rritjes
vërehet edhe në bimëzat e karafilit si pasojë e reduktimit të kripërave MS (George, 1996).
Rritja e materialit bimor mund të frenohet dukshëm, kur përqëndrimi i hormoneve bimore
gjendet në terren nën nivelet optimale apo mungon fare. Ky efekt është përdorur
gjerësisht për ruajtjen e materialit gjenetik. Për luleshtrydhen është arritur që të ruhen
bimë mëma në terrenin JG-B në mungesë të fitohormoneve pa shfaqje të ndryshimeve në
vetitë specifike të kultivareve (Jungnickel, 1988). Teknikat e shumimit in vitro për
Fragaria sp. përdorin nivele minimale të citokininave dhe auksinave, kurse në terrenet
ushqyese të ruajtjes nuk përdorin fitohormone (Reed et al., 1995). Kjo metodë e ruajtjes
ka rezultuar efikase edhe në ruajtjen deri 12 muaj të Ramonda sp. (Kongjika et al., 1998).
Bazur në rezultatet e fituara gjatë konservimit in vitro për bimëzat e R. nathaliae dhe R.
serbica me origjinë nga lokalitet e ndryshme mendojmë se për këto specie është më se e
domosdoshme që të vazhdohet me ruajtjen e gjermoplazmës së këtyre specieve me këto
metoda të konservimit in vitro. Rezultatet më të mira për këto specie me origjinë nga
lokalitet e ndryshme duhet të merren model për të ardhmen në mënyrë që gjermoplazma e
tyre të vazhdohet të ruhet ex situ.
Diferencat që shfaqeshin gjatë konservimit për kohëzgjatjen e ruajtjes së tyre ndërmjet
bimëzave me origjinë të ndryshme mund të jenë si rezultat i ndryshimeve të tyre në bazën
e mekanizmave të rezistencës së tyre e që mund të jenë edhe tregues i rrezikshmërisë së
disa lokaliteteve nga vijnë ato. Ruajtja e gjermoplazmës së specieve në studim me këto
metoda të konservimit in vitro për një kohë të shkurtër është mjaft e përshtatshme për
kushtet tona dhe se nuk kërkon kosto dhe hapësira të mëdha, gjë që e bënë shumë të
mirëseardhur për ne. Përparësi e këtyre metodave është edhe se nuk dëmtohen aspak
popullatat natyrale, ngase si material fillestar për shumimin e tyre shërbejnë farat e jo
ndonjë pjesë vegjetative e bimës që mund ta dëmtonte atë. Prandaj me këto metoda
kontribuohet absolutisht në ruajtjen e gjermoplazmës së këtyre specieve pa rrezikuar
popullatat e tyre natyrale.
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6. PËRFUNDIME
Në bazë të rezultateve të fituara nga studimi mbi speciet ―e ringjalljes‖ të Gesneriadeve
alpine Ramonda serbica Panç. dhe R. nathaliae Panç. & Petrov, mund të përfundojmë:


Për përhapjen e species R. nathaliae në zonën kufitare Kosovë-Maqedoni (afër
fshatit Glloboçicë), deri më tani nuk ekzistojnë të dhëna nga literatura, prandaj
mendojmë se gjetja e kësaj specieje në këtë zonë të Kosovës është kontribut i këtij
kërkimi dhe studimi.



Për specien R. serbica janë regjistruar 10 lokalitete në Kosovë, dhe nga këto janë
dy të reja që nuk janë përshkruar deri më tani. Lokalitetet e R. serbica në Kosovë,
që janë hulumtuar në studim, janë rreth 90% e popullatave të kësaj specie në këtë
vend.



Të dy speciet e Gesneriadeve alpine rriten kryesisht në të çara të shkëmbinjve
gëlqerorë me ekspozicion verior apo verilindor. Një rast është gjetur kur R.
serbica rritet edhe në ekspozicionin veriperëndimor (Guri i Dellocit).



R. nathaliae rritet më shumë në formë të kolonive, ndërsa R. serbica kryesisht në
formë të fragmentuar.



Në hulumtimet tona specia R. serbica është hasur nga lartësia mbi nivelin e detit
340 m (Kalaja e Petrelës, Shqipëri) e deri në lartësinë 1651 m (Guri i Dellocit,
Kosovë), ndërsa R. nathaliae nga lartësia mbi nivelin e detit 348 m (Gryka e
Lumit Matka, Maqedoni) e deri në lartësinë 982 m (Globuçicë, Kosovë).



Asociacioni bimor më i shpeshtë në habitatet e R. nathaliae është CeteretoRamondaetum nathaliae, ndërsa te R. serbica asociacioni Musco-Ramondaetum
serbicae.



Për shumicën e parametrave morfologjik të dy specieve janë gjetur dallime
sinjifikante ndërmjet lokaliteteve të hulumtuara.



Densiteti më i madh i bimëve për m2 për specien R. serbica është në lokalitetin
Kalaja e Krujës, ndërsa shumë më i vogël në lokalitetin Gryka e Zhlebit. Për këta
parametra ndërmjet lokaliteteve janë konstatuar dallime të forta sinjifikante.



Lokalitetet me numër të vogël të individëve të ramondave kishin numër më të
lartë të luleve për bimë, dhe anasjelltas.



Në bazë të rezultateve të marra gjatë ekspeditave dhe sipas kritereve dhe
kategorive të IUCN-së, specia R. serbica në Kosovë mund të kategorizohet në
shkallën ―E përkeqësuar (VU)‖.



Në disa lokalitete, kjo specie mund të jetë më shumë e rrezikuar për shkak të
numrit të vogël të individëve bimorë, të ndikimit të faktorit antropogjen apo edhe
faktorëve tjerë abiotikë.



Nga krahasimi i sasisë së pigmenteve fotosintetike në gjethet e bimëve, rezultoi se
bimët e R. serbica kanë sasi më të lartë të pigmenteve se sa bimët e species R.
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nathaliae. Për këta parametra, janë konstatuar dallime sinjifikante ndërmjet
lokaliteteve, gjë që shtohet në karakteristikat e dallueshme midis bimëve të dy
specieve.


Pothuajse për shumicën e lokaliteteve, sasia e pigmenteve fotosintetike është më e
lartë në lokalitetet më shumë të ekspozuar në dritë (të hapura) dhe sasi më të ulët
të pigmenteve fotosintetike kanë bimët në lokalitetet më shumë të hijëzuara.



Pas ditës së 14-të të dehidrimit, bimët e të dy specieve ishin futur në anabiozë.
Sasia relative e ujit në gjethet (RWC) e të dy specieve ishte rreth 95 % te bimët e
kontrollit, ndërsa gjatë anabiozës rreth 6%. Rehidrimi i plotë është kryer për 48
orë dhe RWC arrin në rreth 96%. Këto të dhëna theksojnë karakteristikën
kryesore të të dy specieve të ashtuquajtura ―të ringjalljes‖.



Në fazat e para të dehidrimit, më rezistente u paraqitën bimët e R. serbica, ndërsa
gjatë rehidrimit më shpejt rikuperohen bimët e R. nathaliae.



Më rezistente për ruajtjen e sasisë së pigmenteve fotosintetike gjatë periudhës së
dehidrimit paraqiten bimët e R. nathaliae ,që shumë shpejt rigjenerojnë sasinë e
humbur krahasuar me bimët e species R. serbica. Sasia totale e klorofilave (mg g-1
PTH) gjatë anabiozës te gjethet e bimëve të R. nathaliae ishte ruajtur rreth 90%,
ndërsa te bimët e R. serbica rreth 84%. Një dukuri e tillë konsiderohet një pasojë
e karakteristikës kryesore të ripërtëritjes së përbërësve kryesorë të funksionimit
optimal të fotosintezës.



Sasia e karotenoideve (mg g-1 PTH) te bimët e R. nathaliae u rrit në mënyrë
sinjifikante gjatë periudhës së rehidrimit krahasuar me bimët e kontrollit dhe ato
gjatë dehidrimit. Edhe pigmentet karotenoide me funksionin si pigmente
ndihmëse në fotosintezë, por edhe si ―mbrojtëse‖ të aktivitetit normal të
klorofilave në kushte të papërshtatshme të mjedisit, e rifitojnë sasinë e tyre pas
rehidrimit.



Parametrat e fluoreshencës së induktuar dhe të imazhit të raportit të fluoreshencës
Rfd te bimët e kontrollit të R. nathaliae paraqiten më të lartë se sa te bimët e R.
serbica. Aktiviteti fotosintetik gjatë anabiozës zvogëlohet deri në vlera minimale
te bimët e të dy specieve, por te bimët e R. nathaliae është pak më i lartë
krahasuar me bimët e R. serbica.



Pas anabiozës, parametrat e fluoreshencës së induktuar dhe imazhi i raportit të
fluoreshencës Rfd rikuperohen më shpejt te bimët e R. nathaliae dhe vetëm pas 72
orë rehidrimi, vlerat e tyre ishin më të larta se sa te bimët e kontrollit. Këta
parametra të rëndësishëm, që pasqyrojnë ritmin e fotosintezës, tregojnë se
aktiviteti fotosintetik ripërtërihet në nivel normal pas një anabioze të theksuar.



Përqindja e mbirjes së farave të R. serbica ishte më e lartë se te farat e R.
nathaliae. Efekti i nitratit të potasiumit (KNO3) paraqitet më i lartë në mbirjen e
farave të R. nathaliae. Ndërmjet përqendrimeve të ndryshme të KNO3 për të dy
speciet në shumicën e rasteve nuk u konstatuan dallime sinjifikante.



Përqendrimet 500 deri 1000 mg l-1 të acidit giberelik (GA3) rrisin përqindjen e
mbirjes së farave deri në rreth 90% te R. serbica dhe 70% te R. nathaliae. Trajtimi

170

Bekim Gashi

Disertacioni i doktoratës

i farave me kombinimin e përqendrimeve të ndryshme të KNO3 dhe GA3 ka efekt
më të lartë në mbirjen e farave të R. serbica.


Farat e mbira në pjata Petri sipas trajtimeve të sipërpërmendura nuk mbijetojn dhe
prishen shpejt, prandaj kultura in vitro e tyre sht e domosdodhme për shumimin e
këtyre specieve.



Përdorimi i reagjentëve të ndryshëm për sterilizimin e farave të të dy specieve nga
lokalitetet e ndryshme është i domosdoshëm.



Mikroshumimi duke u nisur nga farat me organogjenezë direkte është shumë i
suksesshëm. Për mikroshumimin e të dy specieve, terreni ushqyes JG-B pa
fitohormone dhe fotoperioda 16 orë ndriçim/24 orë paraqiten optimalë.



Për stadin e dytë të mikroshumimi, rezultate mjaft të larta ka dhënë terreni
ushqyes WPM me shtesat e fitohormoneve (0.1 mg l-1 citokinina BAP dhe
auksina AIA). Por bimëzat e fituara në këtë terren ushqyes ndryshonin pak
fizionominë e tyre nga bimët natyrale. Në këtë terren, por edhe në atë RA (40%
MS) në disa raste paraqiteshin edhe bimëza të hiperhidratuar.



Terreni ushqyes JG-B me shtesat e fitohormoneve 0.5 mg l-1 BAP dhe AIA
paraqitet ideal për shumimin in vitro të specieve në studim dhe përfitimin e
bimëzave të ramondave identike nga fizionomia me ato natyrale.



Ndërmjet bimëzave me origjinë të ndryshme të R. nathaliae dhe R. serbica gjatë
mikroshumimit u konstatuan dallime të forta sinjifikante. Bimëzat e R. nathaliae
me origjinë nga Gryka e lumit Matka u treguan më të suksesshme gjatë kultivimit
in vitro, ndërsa për specien R. serbica, bimëzat me origjinë nga Gryka e Lumit
Sushicë dhe Kalaja e Krujës.



Indeks i lartë i mikroshumimit për bimëzat e R. serbica u arrit në bimëzat me
origjinë nga Gryka e Lumit Sushicë, e veçanërisht në terrenin JG-B dhe WPM.
Rezultate të mira u arritën edhe për bimëzat e R. nathaliae me origjinë nga Gryka
e Lumit Matka.



Gjatë mikroshumimit me copa gjethesh (organogjeza indirekte) të dala nga
kultura in vitro për të dy speciet për stadin e kallusogjenzës, terren i suksesshëm
rezultoi terreni MS me shtesa të fitohormoneve citokininë BAP 0.4 mg l-1 dhe
auksinë ANA 0.5 mg l-1, ndërsa për stadin e formimit të organeve të reja, terren
optimal paraqitet ai me kombinim të fitohormoneve BAP 0.5 mg l-1 dhe ANA 0.4
mg l-1.



Konservimi in vitro me metodën e modifikimit të terrenit ushqyes si për bimëzat e
R. nathaliae ashtu edhe për ato të R. serbica për shumicën e lokaliteteve paraqitet
më i suksesshëm dhe bimëzat u ruajtën deri në 6 muaj, ndërsa në konservimin in
vitro me metodën e uljes së temperaturës së inkubimit dhe ndërprerjen e ndriçimit
bimëzat u ruajtën për një afat më të gjatë, deri në 14 muaj.



Ruajtja e gjermoplazmës së specieve në studim, veçanërisht me metodën e
konservimit in vitro në temperaturë të ulta (4°C) dhe në errësirë në afat deri një
vit është mjaft e përshtatshme për kushtet tona për shkak të kostos së ulët dhe
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hapësirave të vogla, ku mund të përfshihet një numër i madh ekzemplarësh.
Përparësi e këtyre metodave konsiderohet mosdëmtimi i popullatave natyrale për
shkak të përdorimit të farave si eksplante fillestare.

7. REKOMANDIME
Të dhënat e studimit tonë lejojnë të vlerësohet mikroshumimi si një metodë të
përshtatshme për të ndërtuar një strategji për të mbrojtur dhe shfrytëzuar bimët e specieve
―të ringjalljes‖, Ramonda serbica dhe R. nathaliae, specie të ralla dhe endemike
Ballkanike.
Qëllimet e kësaj strategjie mund të jenë:


Mikroshumimi i bimëve nga popullata të ndryshme të tre trojeve shqiptare
(Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni) të ndihmojë konservimin e gjermoplazmës së
specieve të gjinisë Ramonda dhe ripërfshirjen e bimëve të mikroshumuara dhe të
aklimatizuara në rajonet me ekzemplarë të pakët.



Mikroshumimi i bimëve të ramondave të përdoret për krijimin e një banke
gjenetike in vitro për konservimin e gjermoplazmës së të gjitha Gesneriadeve
Ballkanike (Ramonda serbica, R. nathaliae, Jankaea heldraichii dhe Haberlea
rhodopensis). Të dhënat e këtij studimi dhe të autorëve të tjerë tregojnë
ngjashmërinë midis të 4 specieve në të gjitha aspektet e kultivimit in vitro.



Prodhimi i bimëve zbukuruese për tregun për krijimin e kopshteve shkëmbore, në
trojet tona dhe jashtë tyre.

 Mundësia e përmirësimit të vlerave zbukuruese të specieve të ndryshme të
ramondave, veçanërisht me anë të hibridizimit konvencional ndërgjinor midis
Gesneriadeve Ballkanike.


Përdorimi i kulturës indore dhe i sistemit të transformimit gjenetik me anë të
Agrobacterium tumefaciens për të izoluar gjenet, përgjegjëse për tolerancën ndaj
thatësirës dhe për të përmirësuar rezistencën e bimëve të tjera ndaj streseve
abiotike.
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LISTA E SHKURTIMEVE
UTM
V, J, L, P
nm
mm
m
m2
Km2
dm2
g
mg
ml
l
I - XX
NB
NBR
NBV
NBGJ
NBN
KL
KF
NGJB
SGJB
SPGJB
NSHB
NLSH
%T
%P
%H
bimë
RWC
PTH
PF
S
Fo
Fm
Fo‘
Fm‘

---------------------- Universal Transverse Mercator
---------------------- Veri, Jug, Lindje, Perëndim
---------------------- Nanometër
---------------------- Milimetër
---------------------- Metër
---------------------- Metër katror
---------------------- Kilometër katror
---------------------- Decimetër katror
---------------------- Gram
---------------------- Miligram
---------------------- Mililitër
---------------------- Litër
---------------------- Kodet e lokaliteteve të hulumtuara
---------------------- Numri i përgjithshëm i bimëve për m2
---------------------- Numri i bimëve të reja deri në 6 gjethe për m2
---------------------- Numri i bimë vegjetative për m2
---------------------- Numri i bimëve gjenerative për m2
---------------------- Numri i bimëve të vjetra për m2
---------------------- Koha e lulëzimit
---------------------- Koha e frutifikimit
---------------------- Numri i gjetheve për bimë
---------------------- Mesatarja e sipërfaqes gjethore për bimë
---------------------- Shuma e sipërfaqes së përgjithshme gjethore/bimë
----------------------- Numri i shtijave (bishtave) të lules për bimë
----------------------- Numri i luleve për shtijë të lules
----------------------- Përqindja e luleve katër petëlshe (tetramere) për bimë
----------------------- Përqindja e luleve pesë petëlshe (pentamere) për bimë
----------------------- Përqindja e luleve gjashtë petëlshe (heksamere) për
----------------------- Sasia relative e ujit në gjethe
----------------------- Pesha e thatë
----------------------- Pesha e freskët
----------------------- Sipërfaqia
----------------------- Fluoreshenca bazë në gjendjen e përshtatjes në errësirë
------------------------ Fluoreshenca maksimale në gjendjen e përshtatjes në
errësirë
----------------------- Fluoreshenca bazë në gjendjen e përshtatur në dritë
----------------------- Fluoreshenca maksimale në gjendjen e përshtatur në
dritë
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PS II
NPQ
qN
Rfd
FGP
MGT
GI
CGRI
HgCl2
NaClO
Terren JG-B
Terren MS
Terren WPM
RA
BAP
AIA
ANA
GA3
KNO3
EDTA
et al.
pH
%
ANOVA
SPSS
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----------------------- Fotosistemi II
----------------------- Koeficienti i shuarjes jo-fotokimike
----------------------- Koeficienti i shuarjes jo-fotokimike
----------------------- Imazhi i raportit të fluoreshencës
----------------------- Përqindja finale e mbirjes
----------------------- Koha mesatare e mbirjes
----------------------- Indeksi i mbirjes
----------------------- Shkalla korrektuese e indeksit të mbirjes
----------------------- Biklorur mërkuri
----------------------- Hipoklorit natriumi
----------------------- Terren Jungnickel & Gliemeroth
----------------------- Terren Murashige & Skoog
----------------------- Terren Woody Plant Medium
----------------------- Terren Ramonde (40% MS)
----------------------- 6-benzilaminopurina
----------------------- Acidi 3-indolacetik
----------------------- Acid α-naftil acetik
----------------------- Acidi giberelik
----------------------- Nitrati i potasiumit
----------------------- Acidi Etilen Diaminë Tetra Acetik
----------------------- E të tjerë
----------------------- Përqëndrimi i joneve hidrogjen
----------------------- Përqind
----------------------- Analiza e variancës
----------------------- Statistical Product and Service Solutions
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Abstrakti
Gjinia Ramonda është e përfaqësuar vetëm me tri specie, dy prej tyre, Ramonda nathaliae dhe Ramonda
serbica janë specie endemorelikte të Gadishullit Ballkanik. Qëllimi kryesor i këtij studimi ka qenë
hulumtimi i disa parametrave biomorfologjik, fiziologjik, shumimi in vitro dhe ruajtja ex situ e
gjermoplazmës së këtyre specieve nga lokalitete të ndryshme. Specia R. nathaliae është hulumtuar nga disa
lokalitete në Maqedoni, ndërsa R. serbica nga disa lokalitete në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Ndërmjet
lokaliteteve të hulumtuara të të dy specieve janë konstatuar dallime sinjifikante për P 0.05 për disa
parametra biomorfologjik dhe fiziologjik. Gjatë fazës së dehidrimit laboratorik, më rezistente për aktivitetin
fotosintetik rezultoi R. nathaliae, dhe se pas anabiozës më shpejt rikthej në aktivitetin e plotë fotosintetik se
sa R. serbica. Trajtimi i farave me acid giberelik (GA3) rriti përqindjen e mbirjes së farave deri 90% te R.
serbica dhe 70% te R. nathaliae. Kultivimi in vitro në terrenin ushqyes JG-B me fitohormonet BAP dhe
AIA me nga 0.5 mg l-1, rezultoi optimalë për mikroshumimin e të dy specieve. Terreni MS me kombinimin
e fitohormoneve në raporte të ndryshme të BAP dhe ANA për copat e gjetheve ishte optimal për
organogjenezën indirekte të dy specieve. Konservimi in vitro me metodat e rritjes minimale ka qenë i
suksesshëm për ruajtjen e bimëzave deri në 6 muaj në terrenin e modifikuar dhe deri në 14 muaj në terrenin
me reduktim të temperaturës dhe ndriçimit. Ndërmarrja e masave për mbrojtjen e këtyre specieve në
habitatet e tyre dhe vazhdimi i konservimit in vitro si dhe kultivimi nëpër kopshte si bimë dekorative janë
të domosdoshme.
Fjalë kyçe: Ramonda nathaliae, R. serbica, biomorfologjia, in vitro, konservimi, aktiviteti fotosintetik,
dehidrimi-rehidrimi.

Abstract
The genus Ramonda includes three species, two closely related poikilohydric or resurrection plants,
Ramonda nathaliae and Ramonda serbica, survive as preglacial relicts and endemic species on specific
refugia habitats in the Balkan Peninsula. The investigation presented here involved examination of some
parameters of: biomorphology, physiology, in vitro propagations, and ex situ preservations of germplasm of
these species from different populations. The research was conducted with R. nathaliae plants from differnt
localities of Macedonia, while R. serbica from differnt localities of Kosovo, Macedonia and Albania.
Almost all examined morphological characteristics, plant density, phenological traits and physiological
parameters were significantly different between the localities of these species. During desiccation, R.
nathaliae was more resistant than R. serbica, and more rapid after rewatering recovery to normal
physiological activity. Seeds treatment with GA3 is the treatment which grows the germination up to 90%
for R. serbica and 70% for R. nathaliae. The best nutrient media for micropropagation of these species was
JG-B including combination of phytohormones cytokinin/auxin (BAP and IAA, 0.5 mg l -1 each).
Callogenesis and meristemoid formation during indirect organogenesis in leaves pieces inoculated in MS
medium with 0.5 mg l-1 NAA and 0.4 mg l-1 BAP were observed, while the formation of new plantlets has
reached in MS medium with a high ratio of cytokinin/auxin. In vitro conservation with slow growth
methods were applied for two species. With these in vitro conservation methods plantlets were preserved
for 6-14 months and again regenerated. Protection by law, cultivation in Botanical Garden and in vitro
conservation of these species are required.
Key words: R. nathaliae, R. serbica, plant density, in vitro, conservation, photosynthetic activity,
dehydration-rehydration cycle.
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