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PARATHËNIE
Ky punim pasqyron një studim në lidhje me përbërjen dhe rolin e substratit në diferencimin
dhe përhapjen llojore të florës në Malet Koritnik, Sharr (Malet Vraça) dhe Oshlak si dhe
lidhjen e saj me atë të zonës fqinje, pjesë e territorit të Shqipërisë.
Qëllimi i punimit ka qënë identifikimi dhe vlerësimi i rolit të substratit në diferencimin dhe
përhapjen e florës ndërkufitare në zonat e hulumtuara.
Punimi i cili shtjellohet në vijim është bazuar në vëzhgimet tona të drejtpërdrejta në terren
si dhe në punimet e më hershme, të cilat lidhen me florën dhe bimësinë e këtij rajoni dhe
më gjerë. Disa të dhëna të mëhershme janë analizuar dhe pjesë nga to janë ripërpunuar
dhe plotësuar me të dhënat e reja pjesë e punës sonë.
Studimi jep të dhëna mbi larminë bimore në përgjithësi, duke u ndaluar hollësisht në të
dhënat mbi mjedisin dhe treguesit ekologjik të mjedisit, si dhe gjendjes së habitateve ose
ekosistemeve të vendit. Në studim jepen gjithashtu të dhëna mbi përbërjen dhe substratin
gëlqeror, silicor, serpentinor dhe të përzier, por edhe diskutime më përgjithësuese për
përbërjen e substratit, në një kontekst më të gjerë gjeologjik dhe rajonal. Studimi
gjithashtu ndalet në përshkrimet e bimëve të rralla të rrezikuara, endemike, subendemike
dhe habitateve ku ato zhvillojnë aktivitetin e tyre jetësor. Gjithashtu, në fund të studimit
jepet edhe një listë paraprake e llojeve që rriten në tërësi në lokalitetet e hulumtuara si dhe
tabela të tjera me specie të rralla, relikte dhe endemike, që potencialisht mund të trajtohen
në kategoritë e specieve të kërcënuara, dhe për rrjedhojë të konsiderohen për mbrojtje.
Studimi përfundon me rekomandimet përkatëse në drejtim të pranisë, njohjes dhe ruajtjes
së pasurisë së biodiversitetit bimor në zona të hulumtuara nga organet përgjegjëse dhe
grupet e interesuara të pushtetit lokal dhe komunitetit vendas.
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QËLLIMI, OBJEKTI DHE RËNDËSIA E STUDIMIT

Rajoni i kërkimit karakterizohet nga larmia e madhe e substrateve të cilat kanë mundësuar
zhvillimin e një flore të pasur dhe të larmisë së shoqërimeve bimore, të cilat përbëjnë
bazën e biocenozave dhe ekosistemeve. Faktorët orografikë, gjeologjik, klimatikë dhe
pozita gjeografike kanë favorizuar krijimin e substratit, i cili shpërndahet në hapësirën e
rajonit të kërkimit në mënyrë jouniforme, duke bërë që kjo të reflektoj në diferencimin e
llojeve të caktuara.
Qëllimi i kësaj teze doktorature ishte të vlerësonte rolin e substratit në përhapjen dhe
diferencimin llojor të bimëve përtej kufirit veri-lindor të vendit në territorin e Kosovës.
Në këtë këndvështrim rajoni i kërkimit, Mali Koritnik, Sharr (pjesa jugore e tij, Malet
Vraça deri në Kallabak) dhe Oshlak paraqesin një rëndësi të veçantë për studimin e
substratit si një tregues mbi bazën e të cilit mund të bëhet diferencimi dhe shpërndarja e
florës në zona të caktuara të hulumtimit.
Teza e doktorates “Roli i substratit në diferencimin dhe përhapjen e florës ndërkufitare:
Mali i Koritnikut-Mali i Sharrit-Mali i Oshlakut”, ka si objektiv qëndrore studimin e
përbërjes së substratit, kushtet e formimit të tij si mjedis i rritjes së specieve endemike dhe
të rrezikuara, duke u mbështetur në metodat e reja shkencore të studimit të tyre, si dhe
duke u bazuar në direktivat e Komunitetit Evropian dhe Agjencisë Evropiane të Mjedisit
(EEA), si përgjegjëse për florën dhe bimësinë e kontinentit Evropian.
Objektivat specifikë të studimit synonin në:
(i) evidentimin dhe hartografimin e vendndodhjes së substrateve kryesore të pjesës JugLindore të Kosovë, pjesë e territorit të Komunës Dragash dhe Prizren, respektivisht në
Malet Koritnik, Vraça, Kallabak dhe Oshlak.
(ii) studimi i larmisë bimore dhe evidentimi i specieve të rralla dhe të kërcënuara si dhe
specieve të reja për florën e Kosovës.
(iii) evidentimi i rolit të substratit dhe habitatit në diferencimin llojor dhe bimësisë në
territorin e komunsës së Dragashit dhe territoret fqinje me të, në Republikën e Shqipërisë.
(iv) hartografimi i specieve të rralla dhe të rrezikuara si dhe atyre obligate ndaj mjediseve
gëlqerore, silicore ose të përziera.
(v) studimi ka synuar gjithashtu të propozojë masat e duhura të mbrojtjes së llojeve ose
mjedist ku ato rriten dhe zhvillohen.
Studimi dhe evidentimi i florës së rrallë të mjediseve gëlqerore, silicore dhe të përziera,
synon në krijimin e një baze të dhënash mbi florën në zonën ndërkufitare Kosovë-Shqipëri,
bazuar në preferencën ndaj substratit në bazë të të dhënave ekzistuese si dhe evidentimit të
llojeve të pa identifikuara më parë, sidomos në lartësitë mbidetare mbi 1500 m.
Studimi i rolit të substratit në diferencimin e specieve, është mundësuar duke u ndalur në
analizën e llojeve të rralla dhe të rrezikuara, të mbështetur në metodat e sotme që
vlerësojnë nivelin e rrezikimit të tyre sipas IUCN dhe EEA, në habitatin e rritjes së tyre.
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Pra, në përgjithësi ky disertacion paraqet një avancim të mëtejshëm në studimin e florës
dhe vartësinë e përhapjes së saj ndaj përbërjes së substratit.
Nisur nga sa më sipër, studimi i florës dhe i rolit të mjedisit në diferencimin llojor paraqet
jo vetëm rëndësi shkencore për zonën ndërkufitare, në evidentimin e pasurisë llojore të
këtyre mjediseve por edhe përcaktues në ecurinë e mëtejshme të florës dhe bimësisë së
këtyre mjediseve të ndodhura në mes të dy rajoneve fitogjeografikisht të ndryshme.
Materiali faktik i paraqitur në disertacion paraqet një shtrirje në tërë hapësirën e rajonit të
kërkimit duke përfshirë vrojtime nga terreni, matje, analiza, përpunim dhe interpretim të
dhënave për florën dhe përbërjen e substratit në zonat e studiuara. Interes të veçantë ky
disertacion do të ketë edhe për mbrojtjen e bimësisë, sidomos specieve endemike ose të
rralla, të raportuar për herë të parë si për Kosovën ashtu edhe për Shqipërinë (Hashani &
Shuka 2011; 2014).
Me rezultatet e arritura, ky punim paraqet gjithashtu interes dhe kontribut në fushën e
mbrojtjes së mjedisit në përgjithësi, që mund t’iu shërbejë institucioneve të ndryshme të
mbrojtjes së mjedisit dhe më gjerë.
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KREU I
HYRJE
VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI MJEDISIN DHE FLORËN E KOSOVËS

Në kuadër të Evropës, Gadishulli Ballkanik është zonë unike e njohur me vlera të larta të
biodiversitetit. Në këtë vështrim, Kosova ka një pozitë qendrore duke pasur larmi të madhe
bimore dhe njësive të vegjetacionit, rëndësia e të cilave me gjithë atributet e tyre, ndikon
në tjetërsimin e substratit natyror të Kosovës (Anonymous, 2010).
Kosova gjendet në qëndër të Evropës Juglindore, ajo shtrihet mes paraleles 41°50’58” dhe
43°51’42” të gjerësisë gjeografike veriore të Tokës dhe mes meridianit 20°01’30” dhe
21°48’02” të gjatësisë gjeografike lindore. Duke zënë pozitë qendrore në Gadishullin
Ballkanik, ky territor paraqet një nyje të rëndësishme të lidhjes midis, Evropës së Mesme,
asaj Jugore, Detit Adriatik dhe Detit të Zi. Shtrirja nga veriu në jug është 147 km, nga
lindja në perëndim rreth 154 km. Sipërfaqja e përgjithshme e territorit është 10,908 km²
(Kabo, 1990; Qosja, 1999; Anonymous, 2010; Millaku, 2013). Ndonëse e rrethuar nga male
deri mbi 2000 m lartësi, ajo ka dalje rrugore në gjithë Ballkanin. Lartësia mesatare
mbidetare është 810 m. Në aspektin hipsometrik, sipërfaqia e territorit nën 300 m lartësi
mbidetare përfshin 16.4 km² (ose 0.2% të territorit), deri 1000 m përfshihen 8754 km²
(80.7%), nga 1000 deri 2000 m 1872.3 km² (17%) dhe mbi 2000 m, rreth 250.6 km²
(2.3%). Format kryesore në relievin e Kosovës janë Malet me 63% dhe fushë gropat të
cilat mbulojnë rreth 37% sipërfaqes së territorit.
Majat më të larta në zonën e studiuar ndodhen në Malet Vraça (Vraça e Madhe, 2582 m),
ndërsa pika më e ulët ndodhet në Drinin e Bardhë, 122 m, në pikën kufitare të Morinës, ose
në këmbët e Koritnikut.
Pra, Kosova karakterizohet nga një hapësirë territoriale e vogël në krahasim me vendet e
tjera të Ballkanit dhe më gjerë. Megjithkëtë, e parë në aspektin e pasurive natyrore, ajo
konsiderohet si njëra nga vendet më të pasuara të Ballkanit Perëndimor. Kjo pasuri
natyrore bashkë me të, larmia e florës dhe substratit është rezultat i faktorëve orografikë,
gjeologjikë, klimatik dhe pozitës gjeografike të masiveve malore të Kosovës. Për këtë
shkak, në vargmalet e larta të Kosovës, Alpet Shqiptare dhe mali Sharr, takohen
ndryshyeshmëri të mëdha në aspektin floristik dhe të bimësisë si përshtatje ndaj larmisë së
substratit, i cili nga ana e vet është rrjedhojë e tjetërsimit prej proceseve fiziko-kimike dhe
mekanike të masiveve shkëmbore. Në ndërtimin gjeologjik të rajonit të hulumtuar marrin
pjesë formacionet shkëmbore të vjetërsisë që nga Paleozoiku e deri në Kuaternar (Rexhepi,
1997; Hysenaj et al., 2009; Kodra et al., 2009; Hoxhaj et al., 2009). Pra, rajoni ka një
ndërtim gjeologjik mjaft kompleks dhe të larmishëm i cili ka rolin dominant në ndërtimin e
substratit në këtë rajon.
1.1. Të dhëna gjeografike dhe veçoritë klimatike të zonës së studiuar
Zona e marrë në studim përfshihet kryesisht në Komunën e Dragashit ose në Jug-Lindje të
Kosovës dhe në Veri-Lindje të Shqipërisë. Një pjesë e vogël e territorit të studiuar, Mali i
Oshlakut, Lumbardhi dhe pjesët e poshtme të Koritnikut, ana veri-perndimore në zonën e
Zhurit, shtrihet në Komunën e Prizrenit. Gjerësisht, ajo përfshihet në trekëndëshin midis
Malit të Oshlakut, Koritnikut dhe Maleve Vraça më në Jug, në kufi me Maqedoninë. Majat
më të larta dhe kurrizet malore ose luginat përfaqësojnë njëkohësisht edhe kufirin në mes të
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Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Konkretisht, kufiri shtetëror e ndan malin e Koritnikut
në mes, ashtu siç ndan edhe krahinën e Gorës me Shishtavecin, me skaj jugor Malin e
Kallabakut. Në pjesën lindore dhe skajin më Jugor të Republikës së Kosovës, Malet e
Sharrit, dhe konkretisht Malet Vraça, e ndajnë Komunën e Dragashit me Republikën e
Maqedonisë. I gjithë territori, brënda zonës së studiuar është i ndërtuar nga substrate të
ndryshme, dhe konkretisht, më së shumti nga substrate gëlqerore (Malet Koritnik, Gryka e
Prizrenit dhe Oshlak) dhe silicore (Malet Vraça) ose rreshpe me shkallë të ulët metamorfike,
sedimente të kretakut të sipërm (senonian), shkëmbinjëve ultrabazikë, si në Brod,
Restelicë, pjesët e poshtme të Koritnikut ose Dragash. Megjithatë, edhe brënda zonës me
prejardhje gjeomorfologjike silicore, gjenden njolla ose shkëmbinj gëlqerore ose flishe të
moshave të ndryshme gjeologjike.
Territori brënda zonës së studiuar është i ndarë nga lugina të thella si ajo e Lumbardhit
(Mali i Oshlakut), e Dragashit, e Brodit, Restelicës, ujrat e të cilave derdhen në Grykën e
Lumës, me pikë hyrjeje në territorin shqiptar në zonën e Borjes. Më në jug të këtij territori,
ujrat e Kallabakut (faqet lindore) dhe ujrat e faqeve përendimore të Maleve Vraça derdhen
në Luginën e Radikës (Maqedoni). Në afërsi të Brodit, në anën e djathtë të rrjedhës së
përroit me të njëjtën emër, ndodhet përroi dhe Kanioni Dushka, i cili paraqet jo vetëm një
mozaik substratesh, por edhe një mjedis interesant me florë dhe bimësi specifike. Zona e
ulët e territorit (350-1500 m) sundohet nga mjedise me substrate të përziera ose flishore, të
cilat banohen nga tipe të ndryshme të bimësisë, të cilat në lartësitë mbi 1500 m
mbizotërohet kryesisht nga formacionet halore.
Rajoni karakterizohet me reshje të mëdha të shiut dhe borës. Qëndrimi i shtresës së borës
zgjatë deri mbi 4 muaj brenda një viti kalendarik. Reshjet janë mjaftë intensive, të shumta,
të favorizuara nga niveli i lartë hipsometrik në të cilin ndodhët rajoni i hulumtuar. Nga ana
tjetër, reshjet e shumta në formë bore ose shiu kanë begatuar këtë rajon me ujëra
sipërfaqësorë dhe ujëra nëntokësorë, duke qenë kështu ushqyes kryesor i burimeve hidrike
në këtë zonë.
Klima ka luajtur rol vendimtar në formimin e tokës (substratit) në rajonin e hulumtuar.
Ndikim kryesor në ndryshimet klimatike kanë pasur lartësitë mbidetare, elementi
hipsometrik, duke u manifestuar me sasi më të mëdha të reshjeve (shi dhë borë). Klima
përcakton mbulesën bimore e cila në vetvete ndikon në zhvillimin dhe tjetërsimin e
shtresës aktive të dheut sipërfaqësor të tokës, ndërsa reshjet ndikojnë mbi faktorë të tillë të
diferencimit dhe zhvillimit të horizonteve si translokimi dhe shpëlarja. Bimësia luan rol të
rëndësishëm në zhvillimin dhe përbërjen e tokës (Larcher, 1995; Ausden, 2007).
Ato përcaktojnë sasinë dhe shpërndarjen e lëndës organike në tokë, ndikojnë në
dekompozimin, ritmin e alterinimit dhe riciklimin në tokë të elementeve të ushqimit
mineral të bimëve. Tokat priren të tregojnë një korelacion të fortë gjeografik me klimën,
veçanërisht kjo në shkallë globale. Biodiversiteti i gjallesave që rriten në tokë lidhet
ngushtë me faktorët klimatik, duke sjellë një sërë elementësh floristikë në florën dhe
bimësinë e Kosovës (Anonymous, 2000; Sherameti & Varma, 2010).
Relievi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm dhe të dukshëm në procesin tokë - formues.
Ky ndikim lidhet me rolin e relievit në erozionin e tokës dhe në klimën e rajoneve
tokësore. Ndikimi i relievit mbi klimën varet nga pjerrësia, ekspozicioni dhe lartësia mbi
nivelin e detit të një ekosistemi natyror. Ndikimi i relievit shprehet si në parametrat
termike të klimës ashtu dhe në ato hidrike. Në këtë mënyrë relievi ka një ndikim indirekt
mbi procesin tokëformues që shprehet si ndikim i klimës dhe i bimësisë që lidhët me
veprimtarinë e klimës. Në zonat e larta të Sharrit (Breznë), në çdo 100 m lartësi shtohet
numri i ditëve me borë për 12 deri 13 ditë. Sharri gjatë lëvizjeve tektonike vertikale të
2
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neogjenit, është ngritur prej 0.05-0.08 mm në vit dhe gjatë kuaternarit 0.2-0.3 mm në vit
(Menković et al., 2004; Huges et al., 2006; Milivojević et al., 2008; Anonymous, 2013).
Reshjet dhe lagështia e ajrit: Lagështia e ajrit si një komponent e regjimit hidrik të
atmosferës është një nga elementët kryesorë meteorologjike. Njohja e lagështisë së ajrit
ndihmon në parashikimin dhe zgjidhjen e shumë problemeve që lidhen me biodiversitetin
dhe mjedisin në përgjithësi. Ndryshimi në kohë dhe hapësirë i lagështisë së ajrit
kushtëzohet nga disa faktorë të cilët në mënyrë dhe masë të ndryshme ndikojnë në
formimin e lagështisë së ajrit. Ndër faktorët më të rëndësishëm mund të veçohen, forma e
relievit, rrjeti hidrografik, akumulacionet sipërfaqësore, lloji i bimësisë etj.
Matjet e sakta të reshjeve kanë filluar qysh prej periudhës kohore 1946-1991, duke
theksuar se në disa stacione kjo periudhë ka qenë më e shkurtër. Analiza e sasisë mesatare
të reshjeve në stacionin e Prizrenit (1949-1991) ka rezultuar se në stinën e pranverës
(Mars, Maj, Prill), sasia mesatare e tyre ka qënë 185.3 mm ose 24.85% nga reshjet
shumëvjeçare vjetore. Në stinën e verës (Qershor, Korrik, Gusht) reshjet mesatare mujore
janë 155.8 mm ose 20.9%, në vjeshtë (Shtator, Tetor, Nëntor) reshjet mesatare mujore janë
204.6 mm ose 27.45%, ndërsa në stinën e dimrit (Dhjetor, Janar, Shkurt) reshjet mesatare
mujore janë 197.5 mm ose 26.45%. Shuma mesatare e reshjeve vjetore luhatet nga 458 mm
(viti 1953) deri në 1097 mm (viti 1973), ndërsa sasia mesatare vjetore e reshjeve është
745.4 mm (sipas stacionit meteorologjik të Prizerenit) (Lazarevski, 1993).
Reshjet atmosferike luajnë rol të madh për botën bimore, sepse së bashku me faktorët e
tjerë ekologjik përbëjnë karakteristikat bazë të habitatit të rritjes së tyre. Sasia e reshjeve
është dukshëm më e madhe në pjesën malore të rajonit të hulumtuar, për shkak të vetë
karakterit të terrenit malor dhe afërsisë më të madhe me Detin Adriatik, prej nga vijnë sasi
më të mëdha të rrymave të lagështa (Lazarevski, 1993).
Në stacionin Sredska (Fig. 1.1) sasia e reshjeve e matur për periudhën 1960-1991, ka
rezultuar me këto të dhëna mesatare; për stinën e pranverës janë 253.7 mm ose 26.54%, në
stinën e verës 225.9 mm ose 23.64%, në stinën e vjeshtës 228.4 mm ose 23.64 %, dhe në
dimër 230.2 mm ose 24.06%. Shuma e reshjeve vjetore luhatet nga 653 mm (viti 1990)
deri në 1241 mm (viti 1962), ndërsa sasia mesatare vjetore e reshjeve është 955.8 mm.
1200
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Figura 1.1. Luhatja e reshjeve mesatare stinore në stacionet Prizren (për vitet 1949-1991) dhe
Sredska (për vitet 1960-1991) dhe Jazhincë (për vitet 1948-1991) (Lazarevski, 1993).
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Në stacionin Jazhincë janë regjistruar këto sasi reshjes për periudhën 1948-1991; sasia
mesatare mujore e reshjeve në Pranverë janë 260.4 mm ose 26.65%, në Verë 230.5 mm ose
23.6%, në Vjeshtë 235.1 mm ose 24.06% dhe në Dimër 240.1 mm ose 24.57%. Shuma e
reshjeve vjetore luhatet nga 567 mm (viti 1948) deri në 1409 mm (viti 1955), ndërsa sasia
mesatare vjetore e reshjeve është 977,00 mm. Nëse analizohen reshjet sipas muajëve del se
muaji gusht është me më pak reshje, mesatarisht 53.7 mm, ndërsa në muajt maj dhe nëntor
kemi 91.4 mm dhe 90.2 mm. Sasia mesatare vjetore e reshjeve në këtë stacion del të jetë
rreth 900 mm (Lazarevski, 1993).
Nga analiza e të dhënave mund të përfundojmë se në stacionet matëse Prizren, Sredskë dhe
Jazhincë, sasia më e vogël mesatare e reshjeve është në stinën e verës (204.1 mm), ndërsa
sasia më e madhe mesatare e reshjeve është në stinën e pranverës (233.1 mm), kurse në
stinën e vjeshtës dhe dimrit, sasitë mesatare të reshjeve janë pothuajse të njëjta, vjeshtë
(222.7 mm) dhe dimër (222.6 mm). Lagështia mesatare vjetore e ajrit e regjistruar në
stacionet e zonës së studiuar është 76%. Lagështia maksimale e ajrit prej 83.15% është
regjistruar në nëntor, kurse ajo minimale prej 67.6% është regjistruar në gusht (Lazarevski,
1993).
Lagështia relative e ajrit krahas temperaturës së ajrit dhe temperaturës së tokës luan rol të
rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin e botës bimore sidomos në proçeset fiziologjike të
tyre si transpirimi, lulëzimi, pjekja e farave dhe fryteve etj. Lagështia e ajrit në rajonin e
hulumtuar, zvogëlohet nga veriu në jug dhe prej dimrit drejt verës (Lazarevski, 1993). Kjo
është e kushtëzuar edhe nga sasia vjetore e ditëve me diell të cilat si sasi orësh shkojnë prej
2100-2450 orë me diell gjatë vitit dhe nuk është gjithkund e njëjtë.

Temperatura e ajrit: Temperaturat e ajrit në rajonin e kërkimit i nënshtrohen lëkundjeve
ditore, mujore dhë vjetore. Ky rajon karakterizohet me lëkundje të vogla (buta) të
temperaturave gjatë vitit. Temperatura më të ulëta janë në muajt janar, shkurt dhe dhjetor,
ndërsa temperaturat më të larta janë regjistruar në muajt korrik dhe gusht (Jarosllav, 1983).
Në tabelën 1.1, janë paraqitur vlerat mesatare mujore të temperaturave në stacionet
meteorologjike të rrafshit të Prizrenit dhe Dragashit për periudhën 1948-1978. Nga analiza
e rezultateve të paraqitura në tabelë, vërehet se temperatura mesatare më e ulët i përket
muajit janar (-0.39°C), ndërsa temperatura mesatare më e lartë regjistrohet në muajin
korrik dhe gusht (20.65°C). Nga kjo rezulton se muaji më i ftohët është janari, ndërsa
muajt më të nxehtë janë korriku dhe gushti.
Në figurën 1.2, është dhënë luhatja e temperaturave mesatare stinore për periudhën 19601984, në rajonin e kërkimit, nga ku shihet qartë që vlerat maksimale i takojnë periudhës së
verës, ndërsa ato minimale periudhës se dimrit. Në tabelën 1.2 dhe figurën 1.3, janë dhënë
luhatja stinore të vlerave të temperaturës sipas stacioneve matëse, nga ku rezulton që
temperaturat më të larta i takojnë stacionit të Prizrenit, ndërsa ato më të ulëtat stacionit të
Dragashit që vendoset më në lartësi. Sipas Cerni, (1983) dhe Rakićević (1984), vlerat e
temperaturave gjatë dimrit në Dragash janë relativisht 1.8°C më të ftohta se sa ato të
vjeshtës. Po në këtë mënyrë edhe temperaturat e pranverës mbeten të ulëta për shkak se
gjatë pranverës një sasi e temperaturës harxhohet në shkrirjen e borës, gjë e cila nuk ndodh
me Prizrenin, ku temperaturat pranverë-vjeshtë janë të barabarta. Kulmi absolut i
temperaturës ajrore është shënuar në korrik (36,5°C), ndërsa minimum absolut në muajin
janar me -21.5°C. Nga këto ekstreme rezulton edhe amplituda maksimale 58°C.
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Tabela 1.1. Luhatja e vlerave minimale, mesatare dhe maksimale të temperaturave gjatë viteve
1948-1978 (Sipas J. Cerni, 1983, përpunuar nga Z. Hashani)

Muajit

Stacioni

J

SH

M

P

M

Q

K

G

SH

T

N

DH

0.18

2.89

6.46

11.8

16.6

20.2

22.2

22.0

17.9

12.0

7.36

2.46

Prizren
Suharek
ë
Dragash

-0.16

2.75

5.89

11.2

15.9

19.4

21.5

21.3

17.3

11.5

6.87

2.11

-1.63

0.17

3.09

7.71

12.4

15.7

17.7

17.8

14.0

8.78

4.70

0.69

Mes

-0.54

1.94

5.15

10.2

15.0

18.4

20.5

20.4

16.4

10.7

6.31

1.75

Min

-1.63

0.17

3.09

7.71

12.4

15.7

17.7

17.8

14.0

8.78

4.70

0.69

Max

0.18

2.89

6.46

11.8

16.6

20.2

22.2

22.0

17.9

12.0

7.36

2.46

DS

0.96

1.53

1.80

2.25

2.27

2.40

2.46

2.26

2.10

1.77

1.42

0.94

CV

33.1

79.0

35.0

21.8

15.0

13.0

11.9

11.0

12.7

16.3

22.4

53.4
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Figura 1.2. Luhatja e temperaturave verore në stacionet e zonës së studiuar (periudha 1960-1984)
(Sipas Simić, 1996)

Tabela 1.2. Luhatja e temperaturave të ajrit sipas stinëve (periudha 1960-1984) (Lazarevski, 1993).
Stinët

Stacioni
Dragash
Prizren

Pranvera
7.4
12

Vera
17.2
21.2

Vjeshta
9.2
12.2

Dimri
0.4
1.9

Në Prizren gradienti termik vertikal është 0.53°C në 100 m lartësi, gradient më i lartë
shënohet në maj dhe qershor (0.71°C/100 m), ndërsa më i ulëti në dhjetor e janar
(0.29°C/100 m) (Rakićević, 1984; Simić, 1996). Gradienti vertikal në majën e Sharrit është
0.55°C/100 m. Nga lëvizja e temperatures mesatare mujore, varet edhe periudha e
5
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vegjetacionit e cila në Prizren zgjat 260 ditë, në Sharr deri në lartësi mbidetare 1200 m
është rreth 180-200 ditë, dhe mbi 1200 m rreth 140 ditë. Temperatura mesatare mbi 10°C
në Prizren fillojnë me 11 prill, në zonën e ulët të Sharrit në 1 maj, ndërsa në zonën malore
të saj, në 1 qershor. Mbi lartësinë 2000 m periudha me temperaturë mesatare mbi 10°C
shkurtohet për 30 ditë në muaj. Për këtë arsye izoipsi 2000 m merret si kufiri i epërm i
pyjeve të Sharrit. Gjatësia e periudhës me ditë të nxehta, mbi 25°C, lidhet ngusht me
gradietin vertikal, ku në çdo 100 m lartësi kjo periudhë zvoglohet në 7 ditë.
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Figura 1.3. Luhatja e temperaturave të ajrit sipas stinëve (periudha 1960-1984) (Sipas J. Cerni,

1983, përpunuar nga Z. Hashani)
Temperaturat e larta mbi 10°C në Prizren zgjasin deri në 21 tetor (200 ditë), në zonën e
ulët të Sharrit deri në 11 tetor (140-160 ditë) dhe në zonën malore deri më 1 shtator (90
ditë). Në këtë mënyrë, kjo periudhë në Prizren është rreth 100 ditë, në livadhet e sheshta të
Sharrit, hasen 20-40 ditë, ndërsa në lartësi mbi 1800 m, ditët me temperatura mbi 25°C nuk
regjistrohen fare. Në krahasim me Prizrenin ditët me temperatura të ulëta, nën 10°C, janë
në raport të kundërt me ditët me temperaturë të lartë mbi 10°C d.m.th, zvogëlohet në
Prizren e shtohet në Sharr.
Siç dhe tregohet në figurën 1.4, numri i ditëve me ngrica në zonën e studiuar është shumë i
lartë, kurse pa ngrica fare janë vetëm 3 muaj të verës. Ditët me ngrica të cilat shfaqen herët
në vjeshtë ose vonë në pranverë, ndikojnë drejtpërdrejti në shkurtimin e periudhës së
vegjetacionit, duke favorizuar përhapjen e bimëve me cikël të shkurtër vegjetativ. Nga ana
tjetër, temperaturat e ulëta dhe lagështia e lartë e tokës në një kohë të gjatë të vitit, nuk
ndihmojnë dekompozimin intensiv të mbetjeve bimore, duke nxitur grumbullimin
progresiv të lëndës organike në tokë.
Vranësirat dhe era: Vranësira janë një tjetër parametër i rëndësishëm ekologjik që ndikon
drejtpërsëdrejti në lagështinë dhe temperaturën e ajrit. Vranësirat vlerësohen me shkallë
nga 0 deri në 10 (Jarosllav, 1983), ku shkalla 0 nënkupton kthjelltësi të plotë kurse shkalla
10, tregon vranësirë të plotë.
Erërat janë gjithashtu një dukuri e zakonshme për rajonin e hulumtuar, të cilat janë të
lidhura ngushtë me relievin. Në rajonin e kërkimit, janë regjistruar erë-ra të cilat fryjnë në
të gjitha drejtimet, por shpeshtia e saj është e ndryshme dhe varet nga kushte lokale. Në
Prizren, drejtimi kryesor i erës është jugperëndimor dhë verilindor (Gashi, 1981).
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Erërat jugperëndimore kanë shpejtësi 3.8 m/s, ato jugore dhe veriperëndimore 1.9 m/s,
kurse shpejtësia maksimale e regjistruar e erës në këtë rajon ka arritur në 18.9 m/s.

Numri i ditëve me ngrica
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Figura 1.4. Ecuria e numrit të ditëve me ngrica në dy stacionet brënda zonës së studimit
(1960-1984) (Sipas J. Cerni, 1983, përpunuar nga Z. Hashani)

Avullimi dhe diellëzimi: Avullimi është proces i ndodhur në sipërfaqën e tokës e
kushtëzuar nga zona klimatike e rajonit të caktuar (Milojević, 1958). Avullimi në mënyrë
direkte varet nga temperatura e sipërfaqes së tokës prej nga uji avullohet, nga lagështia e
ajrit, shpejtësia e erës, shtypja atmosferike, sasia e reshjeve, relievi, pozita gjeografike, nga
afërsia me ujërat nëntokësorë, mbulesa pedologjike dhe mbulesa e bimësisë etj. Sa më e
madhe të jetë sipërfaqja aq më i madh është avullimi. Nëse temperatura e sipërfaqes nga
avullohet uji është e lartë atëherë avullim është më i madh, po ashtu me rritjen e shpejtësisë
së erës dhe zvogëlimin e presionit atmosferik rritet avullimi. Nëse ajri është i ngopur me
ujë, avullimi do të jetë i vogël, po ashtu me rritjen e presionit atmosferik zvogëlohet
avullimi. Avullimi në terrenet e mbuluara me bimësi është më i madh për shkak të
proceseve ekofiziologjike (Jarosllav, 1983).
Ndriçimi është një tjetër element klimatik ekologjik, i cili ka rëndësi në shpërndarjen e
florës dhe bimësisë. Zgjatja e ditëve me diell, varen nga faktorët astronomik, meterologjik
dhe nga relievi. Ndriçimi është më i vogël në luginat e ngushta dhe grykat lumore si dhe në
viset malore për shkak të rritjes së vranësirave me rritjen e lartësisë mbidetare.
Në bazë të vrojtimeve të ndriçimit në katër stacionët metrologjike (Prizren, Prishtinë,
Ferizaj, Pejë), Kosova ka mesatarisht 2066 orë me diell gjatë vitit ose mesatarisht 5.7 orë
në ditë. Vlerën më të madhe të ndriçimit e ka Prishtina me 2140 orë në vit, e me se paku
Peja me 1958 orë, Ferizaj 2067 orë dhë Prizreni me 2099 orë më diell gjatë vitit. Gjatë
vitit, ditët me më shumë diell janë regjistruar në muajin korrik, kurse në dhjetor janë
vërejtur ditët me më pak diell (Gashi, 1981). Matjet e bëra në Prizren në përiudhën kohore
1959-1984, vlera mesatare vjetore e orëve me diell është 2068 orë. Në Sharr gjatë gjithë
vitit ka më tepër vranësira se sa në Prizren. Në bazë të Atllasit Klimatik të zonës së Sharrit
në lartësi mbi 1500 m gjatë periudhës dhjetor-shkurt koha me diell zgjatë rreth 30-40%,
d.m.th. zonat e larta kanë mot me diell nga 66 orë në dhjetor deri në 126 orë në shkurt. Pas
të gjitha përllogaritjeve koha vjetore mesatare me diell në Sharr është rreth 130 orë më e
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shkurtë se sa në Prizren; d.m.th. gjatë vitit në Sharr ka mesatarisht rreth 1940 orë kohë me
diell (Rakićević, 1984).
Veçoritë hidrografike dhe hidrologjike: Rajoni i hulumtuar është mjaft i pasur me
ujërrjedhje sipërfaqësore të cilat modelojnë rrjetin hidrogafik të këtij rajoni. Ujërat
sipërfaqësore rrjedhin kryesisht në drejtim nga jugu dhe juglindja për në veriperëndim dhe
perëndim. Lumenjtë më kryesorë në këtë rajon janë Lumbardhi i Prizrenit, Lumi Brod,
Restelicë etj. Pjesë e këtij rrjeti hidrografik janë edhe një numër relativisht i madh
përrenjsh me rrjedhje të përhershme dhe të përkohshme, si dhe disa liqene akullnajore
(glaciale). Rajoni është i pasur me liqene glaciale, të vendosura kryesisht në të dy anët e
Malit të Sharrit midis të cilëve mund të përmenden Liqeni i Livadicës (2173 m), Liqeni i
Jazhicës, Karanikollës, Gornjosellës etj. Sipas të dhënave në këtë rajon gjenden rreth 25
liqene në lartësi mbidetare mbi 1900 m (Bajrami, 1984).
1.2. Larmia e substrateve mjedisore
Në formimin e substratit ku rriten dhe zhvillohen bimët, përveç elementeve natyrore, një
rol të rëndësishëm luajnë edhe faktorët shoqërorë (Ahmetaj, 1979). Larmia e llojeve të
substratit ose tipeve të tokës është pasojë e ndryshueshmërisë hipsometrike, dhe
kundrejtimit të relievit, ku klima, karakteristikat ekologjike, flora dhe fauna bashkë me
veprimtarinë antropogjenë në kompleksitet qëndrojnë në bazë të transformimit. Në
formimin e substratit tokësor në territorin e Kosovës një rol vendimtar kanë luajtur
gjithashtu rrjedhat ujore. Tokat aluvionale kryesisht janë të përhapura përgjatë rrjedhave
lumore (Hysenaj et al., 2009). Substratet silicore dhe serpentinore janë të varfëra me
humus dhe kryesisht shquhen për numrin e ulët të llojeve dhe për bimësinë e rrallë, e
krahasuar me substratet gëlqerore (Stevanović et al., 2003). Formimi i tokave në territorin
e Kosovës, po ashtu është i lidhur me përbërjen e faktorëve pedogjentik. Ndikimin më të
madh në zhvillimin e pedogjenëzës ka pasur ndërtimi gjeologjik (substrati amë), klima dhe
vegjetacioni. Këta faktorë me të drejtë përbëjnë faktorët kryesor pedogjentik të cilët janë të
shumëllojshëm.
Me ndryshimin e lartësisë, tipeve të bimësisë dhe klimës, ndryshon edhe tipi i tokës
(Larcher, 1995; Ellenberg, 1988; Ellenberg et al., 1991; Rexhepi, 1978; 1994; Xhulaj &
Shuka, 2007), mjaft i dallueshëm ky fenomen shprehet në Alpet Shqiptare, Koznik, Sharr
ose Koritnik dhe Oshlak. Duke u nisur nga përbërja gjeologjike, është e qartë se rajoni i
hulumtuar karakterizohet nga një larmi e lartë e llojeve të tokave, të cilat karakterizohen
nga përbërje kimike të ndryshme e cila nga ana e vet është e kushtëzuar gjithashtu nga
përbërja fillestare e shkëmbit amnor dhe nga shkalla e zhvillimit të proceseve të
pedogjenezës. Bazuar në ndërtimin gjeologjik të rajonit të hulumtuar, mund të veçojmë dy
grupe të mëdha gjeomorfologjike, formacionet e shkëmbinjve karbonatik (gëlqerorë,
dolomite, etj.), dhe formacionet silikate (silicore) të Paleozoikut, të cilat vendosen
kryesisht në Malet e Sharrit (KPMM, 2006; Shuka et al., 2008; Hysenaj et al., 2009; Kodra
et al. 2009; Hoxhaj et al., 2009; Berisha et al., 2012). Parë në këtë këndvështrim, studimet
e ndryshme të kryera në mjedise me substrate të ndryshme, përfshirë edhe ato silicore ose
serpentinore në Greqi, Bosnjë, Serbi dhe studimet e pakta të realizuara në veri të vendit
tonë, tregojnë për rëndësinë që paraqesin mjediset gëlqerore dhe silicore nga pikëpamja e
larmisë bimore dhe diferencimit llojor ose specifikimit (Stevanović et al., 2003; Millaku et
al., 2008; Shuka et al., 2008).
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1.3. Larmia bimore
Flora e Kosovës karakterizohet nga larmia e lartë e saj në nivel taksonomik dhe
fitogjeografik. Megjithëse jo plotësisht e studiuar pasuria floristike e Kosovës shprehet në
rreth 2500 taksa, të cilat përbëjnë rreth 25% të florës së gadishullit të Ballkanit ose rreth
18% të florës së Evropës (Bornmueller & Rudski, 1935; Josifović, 1970-1977; Lakusić,
1970; Rexhepi, 1978; Amidzić & Pankovic, 2003). E shpërndarë sipas shtrirjes vertikale,
ultësirat përfaqësohen me rreth 300 taksone, dhe më në lartësi ky numur rritet si në masivin
e Gërmisë 610 taksa, në Oshlak 717 taksa, në territorin e Mirushës 590 taksa, kurse në
Alpet Shqiptare mbi 1600 taksa (Krasniqi, 2003, 2006; Krasniqi & Millaku, 2004, 2007;
Krasniqi et al., 1980; 1990; 2007; 2011; 2012; Krasniqi, 2010; Krivosej et al., 1992; 1995;
1998; Bank et al., 2012; Berisha et al., 2012; Millaku et al., 2012; Lakusić et al., 2012;
Amidžić, 2013; Millaku, 2013; Pajazitaj, 2004). Numri më i madh i taksonëve i përkasin
tipit të farë veshurave, të cilat përfaqësojnë mbi 90% të pasurisë floristike të vendit,
ndërkaq numri i fiernave, dhe sidomos i farë zhveshurave është i vogël (Rexhepi, 1997;
2003; Pajazitaj, 2004). Në këtë grup gjenden trajta të ndryshme të formave jetësore bimore
si: terofite, gjeofite, hemikriptofite, kamefite, fanerofite etj. Jo më pak interes paraqesin
edhe mënyrat e tjera të jetesës si gjysmë parazite (gjinia Loranthus) dhe parazite (gjinitë
Cuscuta, Orobanche ose Melampyrum).
Larmia e florës vaskulare e karakterizon larmia e elementeve floristike. Në të janë të
pranishme elemente floristike tejet të ndryshme si euroaziatik, ballkanik, atlantik, ilirik,
iliro-ballkanik, mesik, mesdhetarë, submesdhetarë ose arkto-alpik etj. Është veçanërisht i
rëndësishëm depërtimi i elementit florstik nga baseni mesdhetar dhe submesdhetar i
brigjeve të Adriatikut nëpërmjet luginës së Drinit (Millaku, 2003; 2005; Anonymous,
2013). Territori i Kosovës paraqet gjithashtu njërën prej qendrave refugjiale në Gadishullin
e Ballkanit, ku janë strehuar shumë elemente floristike termofile në periudhat e ndryshme
gjeologjike, sidomos në periudhën e akullnajave për t’u ruajtur deri në ditët e sotme. Sipas
L. Amidžić (2013) vetëm në Alpet Shqiptare strehoen 283 taxa endemike Ballkanike ku
shumicën e tyre e zënë elementët floristikë Dinarikë (27.92%), Dinarikë-Skardo-Pindik
(22.61%) dhe Dinarikë-Skardo-Pindik-Moesian (21.56%), në një kohë që endemiket lokale
përfaqësohen nga rreth 23 taxa (Amidžić, 2013).
Në larminë bimore të Kosovës, kontribut të rëndësishëm ka Masivi i Sharrit (përfshirë
Malet Koritnik dhe Oshlak), i cili shtrihet në jug-lindje të Kosovës (Rudski, 1934; 1936;
Rexhepi, 1978; Rexhepi & Randelović, 1984; Josifovič, 1970; 1986; Stevanović &
Janković 1984; Caković, 2015) dhe përbën gjithashtu një rajon më vehte fitogjeografik,
bashkë me malet e pindit (Scardo-Pindik). Ky masiv malor mbart gjithashtu shumë
komunitete të ndryshme bimore, të cilat gjenden të shpërndara në habitate të ndryshme në
vartësi të lartësisë mbi nivelin e detit, ekspozimit, llojit të tokës, përmbajtjes së shkëmbit
amnor dhe përbërjes së substratit (Sarić et al., 1986; Stevanović, 1996).
Bimësia e Masivit të Sharrit përfaqësohet nga rreth 139 shoqërime bimore të grupuara në
63 aleanca, 35 rende dhe 20 klasa (Anonymous, 2013). Masivi i Sharrit shquhet gjithashtu
edhe për numrin e lartë të specieve të rralla ose endemike, të cilat kanë një përhapje shumë
të kufizuar në vendet e tjera të Gadishullit Ballkanik. Në regjistrin floristik të këtij rajoni
evidentohen rreth 460 specie të rralla dhe të rrezikuara. Shumica e tyre janë të rralla dhe
paraqesin veçoritë e florës vaskulare të vendit, pavarësisht se ato mund të gjenden vetëm
në dy komuna të vendit pra, në Komunën e Dragashti dhe të Prizrenit. (Stefanović et al.,
2003; Berisha et al., 2012; Millaku, 2013; Hallaçi & Shuka, 2013; Hashani & Shuka, 2012;
2013; Veselaj et al., 2012; Hashani et al., 2015a).
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Sa i përket bimësisë drunore rëndësi të veçantë paraqesin fitocenozat endemorelikte,
shumica e të cilave janë të pranishme në Malet e Sharrit, pa lënë anash Koritnikun,
Oshlakun, Brodin, Restelicën, Vraçën, Brezovicën, Pashtrikun, të cilat mund t’i quajmë
edhe si parqe natyrore të vetëmbrojtura (Rexhepi, 1979; 1982; 1982b; 1986; 1986b; 1992;
1994; Rexhepi et al., 2008; 2012).
Në Kosovë bimësia drunore përfaqësohet nga plepi, shelgjet, shkurret, qarri, bungu, ahu,
frashëri, pyjet halore, mandej shqopishtet e kullotave e lartësive. Në lugina të lumenjve
mbizotërojnë lloje të gjinisë së shelgut (Salix spp.) dhe plepit (Populus spp.), duke formuar
fitocenoza të caktuara brënda rendit Populetalia. Zona kodrinore e Kosovës është e
mbuluar kryesisht nga pyjet e dushkut, ku mbizotërojnë llojet si Quercus frainetto
(shpardhi), Quercus cerris (qarri), Quercus pubescent, Quercus petreae (bung buta), dhe
Castanea sativa (gështenja) e përhapur në Malet perëndimore të Kosovës që i takojnë
Rendit Quercetalia pubescentis. Mbi zonën e dushkut në Kosovë shtrihet pylli i ahut
(Fagus moesiacae), i cili formon fitocenoza të ndryshme në kuadër të rendit Fagetalia
sylvestris. Në zonën e Koritnikut është i pranishëm në shumë lokalitete qarrziu (Quercus
trojane) që gjendet rrallë dhe formon fitocenozën karakteristike Quercetum trojanae
dukagjinica (Blecić et al., 1968; 1969; Blecić & Krasniqi., 1972; Krasniqi, 1966; 1972;
1982; 1987; 1988; Millaku et al., 2008; 2011; Rexhepi & Randjelović, 1984; Rexhepi &
Ruzić, 1985; Rexhepi & Mustafa, 1988). Në rajone ku mbizotërojnë shkëmbinjtë
serpentinorë është mjaft e përhapur dëllinja e kuqe (Juniperus oxycedrus) si dhe voshtra
(Forsythia europaea) si bimë endemike e Kosovës dhe Shqipërisë (Rexhepi, 1985; 1985b;
1986c; Millaku et al., 2008; 2011).
Në Alpet Shqiptare, në Koritnik dhe në Malet e Sharrit janë të përhapura edhe specie mjaft
interesante dhe endemike si arneni (Pinus peuce) dhe rrobulli (Pinus heldreichi) duke
formuar kështu pyje të cilat paraqesin jo vetëm rëndësi shkencore, por formojnë edhe
habitate të rëndësishme për speciet e tjera bimore dhe shtazore, dhe si të tilla ato duhet të
mbrohen dhe të menaxhohen mirë. Në zonën subalpine dhe alpine mbizotërojnë bimët e
tipit të shkurreve si dëllinja (Juniperus nana), boronica (Vaccinium myrtillus, Vaccinium
uliginosuom), dhe bimët barishtore shumëvjeçare në kuadër të cilave gjenden edhe shumë
bimë mjekësore (UNEP Vienna 2010; Randjelovic & Rexhepi, 1984; Rexhepi & Millaku,
1996; Nuhiu-Daka et al., 2008; Pajazitaj, 2012).
Po t´i referohemi përllogaritjeve që ka bëra Agjencia e Pyjeve të Kosovës nëpërmjet
projektit për Inventarizimin e Pyjeve të Kosovës në vitin 2002 dhe 2003, në Kosovë
gjenden rreth 464,800 ha sipërfaqe të mbuluara me pyje që përbëjnë rreth 42% të territorit
të përgjithshëm të vendit (Anonymous, 2000). Kjo përqindje flet për një fond relativisht të
mirë të sipërfaqeve me pyje, një pjesë e të cilave duhen mbrojtur nëpërmjet zonave të
mbrojtura dhe shfrytëzuar për qëllime shkencore, çlodhëse, kurativë dhe turistike.
Inventarizimi i specieve të florës nuk është përfunduar, edhe përkundër faktit se viteve të
fundit është përpiluar “Atllasi i bimëve të Kosovës” dhe “Libri i Kuq i florës vaskulare të
Republikës së Kosovës” (Berisha et al., 2012; Millaku, 2013), të dhënat e viteve të fundit
tregojnë për potencialet floristike ende të pazbuluara, disa nga të cilat janë përshkruar
vetëm gjatë kësaj periudhe (Shuka et al., 2011; Hashani & Shuka, 2012a; 2012b; Hashani
& Shuka, 2013). Njohja jo e plotë e larmisë biologjike është e pasqyruar edhe në
identifikimin e disa specieve bimore, të cilat nuk ishin raportuar deri më tani duke u
konsideruar si të zhdukura. Ndër to mund të përmendet Juniperus foetidissima (EX) ku
sipas autorëve vendor dhe të huaj ka qenë e pranishme në malin Sharr, në lindje të fshatit
Mushnikovë (Rexhepi, 1997; Rudski, 1934; Stevanović et al., 1999; Millaku, 2003; 2005),
si dhe specia e sherebelës (Salvia officinalis) e zhdukur në gjendje spontane (EW), e cila ka
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qenë prezente në Grykë të Prizrenit në substrat gëlqeror e flishor (Sarić et al., 1986). Të
dyja këto specie janë rizbuluar kohët e fundit në Jug të Kosovës (Millaku, 2013).

1.4. Roli i relievit dhe klimës në florën e Kosovës
Në tërsinë globale larmia biologjike në kuptimin llojor shprehet në praninë e më shumë se
13 milionë specieve, nga të cilat mbi 8-10 milionë janë insekte. Studiuesit besojnë në fakt
se ky numër mund të jetë shumë herë më i madh deri rreth 100 milionë lloje ose nënlloje
(Reis & Chapman, 2000). Është e njohur se jeta në planet është e kushtëzuar nga larmia e
specieve në natyrë, mirëpo sot gjendja e larmisë biologjike është në rrezik dhe e ndryshuar
deri në masë të frikshme (Shuka, 2014). Ndryshimet klimatike globale determinojnë edhe
ndryshimet anatomike dhe morfologjike të specieve si në kohën e lulëzimit dhe krijimit të
farave ose fryteve, dhe deri në ndryshime në përhapjen e llojeve sipas shtrirjes së tyre në
natyrë. Në 40 vjetët e fundit, fillimi i stinës së bimësisë është përshpejtuar mesatarisht me
10 ditë më herët (EEA, 2009; 2010). Ndryshimet e pritshme klimatike do të jenë më të
mëdha në të ardhmen, ku sipas të dhënave të IPPC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) dhe EEA-s (European Environmental Agency) temperaturat e ajrit do të rriten
midis 1 dhe 5.5°C deri në vitet 2080-2100, e krahasuar kjo me rritjen e viteve 1961-1990,
çka përbën një fakt të frikshëm mjedisor (EEA, 2009; Shuka, 2014). Llogaritet që më
shumë se gjysma nga 14 biomat tokësore të ndryshojnë sipërfaqen e shtrirjes së tyre duke u
kthyer në toka bujqësore, në masën nga 20% deri 50%. Ndryshimet më të mëdha janë
vëzhguar në pyjet tropikale të Amazonës, Brazil (Rakaj, 2009; Shuka et al., 2011a; Shuka,
2014).
Kosova për nga veçoritë e klimës dhe bimësisë ka pozitë fitogjeografike karakteristike dhe
mjaftë interesante. Në këtë pikëpamje ky territor paraqet hapsirën ku takohen disa provinca
fitogjeografike të dy zonave të mëdha të bimësisë euro-aziatike dhe mesdhetare, kurse
majat e larta të maleve i takojnë zonës së madhe të bimësisë alpo-nordike. Për nga
zonifikimi horizontal treva e Kosovës sidomos pjesa jugpërendimore shtrihet pak a shumë
në brezin kufitar ku gërshetohen tiparet e florës dhe te vegjetacionit mesdhetar,
submesdhetar dhe kontinental. Në këtë kontekst, Kosova ka pozitë mjaft të mirë
gjeografike. Është e vendosur pothuajse në qendër të Ballkanit, në vijë ajrore 90 km larg
detit Adriatik dhe 220 km larg detit Egje. Klima e Kosovës gjatë periudhës së verës
ndikohet nga lëvizja e presionit të lartë të ajrit nga zona subtropike në drejtim të veriut, i
cili gjendet nën ndikim të aktivitetit të ciklonit nga Oqeani Atlantik dhë deti Mesdhe, si
dhe gjatë dimrit nën ndikimin e anticiklonit Siberian. Në Kosovë është e mundur të
veçojmë dy rajone themelore klimatike; malore dhe të ultësirave, të cilave ju përgjigjen
edhe 2-rajone fitogjeografike, Alpine dhe Mesdhetar në ultësira, kryesisht ajo e Drinit të
Bardhë. Makro faktoret kryesorë klimatikë, të cilët ndikojnë në klimën e Kosovës janë;
pozita e saj ndaj masave tokësore (Euroazia dhe Afrika), masat ujore (Oqeani Atlantik dhë
Deti Mesdhe), masat e ajrit (tropike dhe arktiko-detare apo kontinentale). Të gjithë këta
faktor ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e llojeve të ndryshme të bimësisë në vendin tonë.
Faktorët lokalë kryesor që ndikojnë në klimën e Kosovës janë relievi, ujërat, trualli dhe
bimësia. Relievi si kompleks të dukurive gjeomorfologjike e karakterizojnë format e
shumëllojshme: fluviale, denudacionale, abrazive, erozionale, glaciale, fluvioglaciale,
karstike, pseudokarstike (Çukiq, 1979).
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1.5. Specie bimore të rralla dhe të rrezikuara të Kosovës
Speciet e rralla dhe të rrezikuara, në këndvështrimin floristik, e bëjnë një vend të dallohet
prej vëndeve të tjera, duke shërbyer njëkohësisht edhe si indikatore të gjendjes së habitatit
ose ekosistemeve ku ato rriten natyralisht. Shkalla e rrezikueshmërisë së tyre, qoftë nga
faktorë ekologjikë, apo si rezultat i ndikimit të njeriut, tregon për të ardhmen jo vetëm të
specieve të rrezikuar, por edhe të habitatit ku ato rriten. Njohja e këtyre specieve, vlerësimi
i shkallëve të rrezikimit si dhe monitorimi i vazhdueshëm i dinamikës së popullatave të
tyre, mundëson përcaktimin e drejtë të politikave menaxhuese të mjedisit nëpërmjet
krijimit të zonave të mbrojtura. Në këtë drejtim një kontribut të rëndësishëm kanë dhënë
disa botanistë si Rexhepi (1977; 1979b), Rexhepi & Dimitrov (2002), Niketič (1994),
Rexhepi & Millaku (1996), Wraber (1986; 1990) dhe Shuka et al. (2012).
Speciet bimore të cilat rriten në habitate të ndryshme dhe kushte të ndryshme mjedisore
dhe ekologjike, gjatë zhvillimit të tyre evolutiv tentojnë të përshtaten me mjedisin ku ato
jetojnë edhe përkundër faktit të ndikimit suksesiv të njeriut mbi shfrytëzimin pa kriter të
burimeve të ekosistemit në përgjithësi dhe florës në veçanti. Në përgjithësi, në llojet e
rralla dhe të rrezikuara përfshihen ato specie, të cilat kanë areal shumë të ngushtë të
përhapjes dhe që kanë interes kombëtar si llojet endemike ose subendemike, llojet me
interes Europian ose llojet me interes global për ruajtje (Anonymous, 1979; EEC
92/43/EEC, 1992; Walter & Gillett, 1998; Stevanović, 1999; Anderson, 2002; Xhulaj &
Shuka, 2007; Millaku, 2013).
Aktualisht, Republika e Kosovës ka Librin e Kuq të llojeve të rrezikuara, në të cilin janë
përfshirë 237 taksone bimore, shumica e të cilave janë bimë të rralla, endemike të Ballkanit
dhe endemike të Kosovës. Ndër 237 taksonet e rralla dhe të rrezikuara, fiernat përfqësohen
me 3 specie, farëzhveshurat me 4 specie, dikotiledonet me 210 taksone dhe
monokotiledonet me 20 taksone (Millaku, 2013). Gjatë ekspeditave të realizuara nga ana e
jonë kjo listë është plotësuar edhe me të dhëna të reja, si rezultat i vlersësimit direkt të
gjëndjes reale në teren. Disa prej tyre si Ranunculus degenii, Pulsatilla halleri,
Edraianthus graminifolius subsp. albanicus etj, kanë shtrirje mjaft të kufizuar dhe
popullata me numër të vogël të individëve. Në tabelën e mëposhtme është dhënë një listë
me 36 specie të rrezikuara (Millaku, 2013) me përhapje mjaft të kufizuar, bashkë me
statusin e rrezikimit të tyre (Tab. 1.3). Është shumë e rëndësishme të merren masa në
mbrojtjen e llojeve të cilat mund të kenë rëndësi ndërkombëtare, kombëtare ose rajonale,
nëpërmjet mbrojtjes së habitatit të tyre. Në këtë mënyrë formohet një bazë e të dhënave për
llojet e rrezikuara, prej të cilës duhen caktuar speciet dhe habitatet prioritare për tu
mbrojtur.
Zonat e mbrojtura në Kosovë: Zonat e mbrojtura përcaktohen si zona të përcaktuara me
ligj për ruajtjen e trashëgimisë të natyrës, dhe vlerave të rëndësishme të biodiversitetit,
bashkë me vlerat kulturore dhe mundësitë ekonomike. Nuk do të thotë që patjetër natyra të
ruhet në formë të pandryshueshme dhe të mbrohet nga veprimi i njeriut, sepse kjo është e
pamundshme, “Ta mbrosh natyrën do të thotë ta shfrytëzosh me mend” (Çukić, 1979;
Anonymous, 2010). Zonat e mbrojtura grupohen në gjashtë kategori duke u mbështetur në
rëndësinë e biodiversitetit që ato mbajnë, sipas IUCN (2011). Nëse një zonë ose teritor i
caktuar brenda një vendi, shquhet për vlerat e larta të larmisë bimore, mbrojtja e tyre
sigurohet përmes krijimit të zonave të rëndësishme bimore (Important plant areas - IPA),
të cilat shërbejnë si mekanizëm për mbrojtjen e specieve me status të rrezikuar (CR, EN,
VU, LC dhe NT), ose habitateve të rrezikuara (EEA, 2009; IUCN, 2011; 2013).
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Tabela 1.3. Specie të rrezikuara të Kosovës dhe statusi i rrezikshmërisë së tyre sipas IUCN-së
(Millaku, 2013).
Kategoria
e
Emri shkencor i bimës
rrezikueshmërisë

Aristolochia merxmuelleri Greuter & E.Mayer.
Fritillaria macedonica Bornm.
Petasites doerfleri Hayek.
Edraianthus graminifolius subsp. albanicus Degen & Kummrle.
Leontopodium alpinum Colm. ex Cass.
Viola schariensis Erben.
Hieracium hayekianum Doerfler et Zahn.
Hieracium scardicum Bornm. & Zahhn.
Pulsatilla halleri (All.) Wild.
Cerastium neoscardicum Niketič.
Silene pusilla subsp. candavica (H. Nwumayer) Greuter & Burdet.
Verbascum scardicola Bornm.
Viola dukadjinica W. Becker et Kosanin.
Viola herzogii (W. Becker) Bornm.
Crepis macedonica Kitan.
Tulipa kosovarica Kit Tan, Shuka & Krasniqi.
Tulipa scardica L.
Plantago dardanae Rexhepi et Dim.
Achillea alexandri-regis Bornm. & Rudsky.
Solenanthus krasniqii Wraber.
Crepis bertiscea Jav.
Acer heldreichii Orph. ex Boiss.
Campanula albanica Witasek.
Crepis albanica (Jav.) Babcock.
Potentilla doerfleri Wettst.
Bornmuellera dieckii Deg.
Cephalaria pastricensis Doerfler et Hayek.
Micromeria albanica (K. Maly) Silič.
Sanguisorba albanica Andrasovzky et Jav.
Silene retzorffiana (K. Maly) Neumayer subsp. nicolicii Seliger & Wraber.
Gentiana pneumonanthe L. subsp. nopcsae (Jav.) T. Wraber.
Pedicularis hoermanniana K. Maly.
Minuartia baldaccii (Hal.) Mattf. subsp. doerfleri Hayek.
Centaurea albertii Rexhepi.
Aster albanicus (Degen) Degen.
Stachys reinertii Heldr.

CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B1ab
CR - B2ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
EN - B1ab
VU - D2
VU - B2a
VU - D1

Numri i zonave të mbrojtura të natyrës në Kosovë (Tab. 1.4) është 99, të cilat përfshijnë
një sipërfaqe prej 118,505.5 ha, ose (10.9% e territorit të Kosovës). Sipërfaqen më të
madhe të zonave të mbrojtura në Kosovë, zënë Parqet Kombëtare, Bjeshkët e Nemuna me
(62,488 ha) dhe Sharri me (53,469 ha) ose me 93.5% të sipërfaqes së përgjithshme të
zonave të mbrojtura. Rritja e sipërfaqeve të mbrojtura në Kosovë, me rreth 11% nga
(3.58%) të sipërfaqes së përgjithshme, në vitet e fundit, tregon rendësinë që kanë zonat e
mbrojtura për ruajtjen e biodiversitetit (Anonymous, 2011).
Në Kosovë gjenden rreth 11 rezervate strikte të natyrës, të cilat mbulojnë rreth 846.92 ha,
pa përmëndur ato që gjenden brenda territorit të parqeve kombëtare dhe konkretisht në
Parkun Kombëtar “Sharri” ekzistojnë këto zona me status të rezervatit strikt: Maja e
Arnenit, Oshlaku, Pisha e Madhe dhe Rusenica. Ndërsa zonat tjera me vlera të veçanta
natyrore të cilat propozohet të shpallen rezervate natyrore janë: Koritniku, Pashallare,
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Lendina e Gjatë, Koplica, Livadhet e Mbretit - Liqeni i Jazhincës (Bistra), Luboteni,
Dupnica, ujëmbledhesi i lumit Bukovë, Rajoni i burimit të Lumbardhit, Klisura, Zona e
Grykës (Klisurës) etj. Sipas klasifikimit të IUCN-së (2011), Parqet Kombëtare i takojnë
Kategorisë së II-të të mbrojtjes, ndërsa Monumentet Natyrore bëjnë pjesë në kategorinë e
III-të të mbrojtjes (4.6%).
Tabela 1.4. Zonat e mbrojtura të natyrës sipas kategorive (IUCN, 2011)
Kat. IUCN-së

Emërtimi

Nr.

Sipërfaqja/ha

I

Rezervatet Strikte të Natyrës
RN. Bimore
RN. Shtazore
RN. Hidrologjike
RN. Gjeologjikë
Parqet Kombëtare
Monumentet Natyre
MN. Spelologjike
MN. Hidrologjike
MN. Gjeomorfologjike
MN. Botanike
Park Regjional i Natyrës
Peizazh i Mbrojtur
Zonë e Veçantë e Mbrojtur e Zogjve
Gjithësej

11
7
2
1
1
2
99
9
17
7
66
1
2
1
116

847

II
III

V
V
V

115957
5972

1126
85
109
118913.95 1

Në Kosovë janë të shpallur dy Parqe Kombëtare "Sharri" në vitin 1986, dhe "Bjeshkët e
Nemuna", viti 2015. Parku Kombëtar i Sharrit shtrihet në gjerësinë gjeografike veriore 42°
11' dhe në gjatësinë gjeografike lindore 20° 58', është i vendosur në jug-përendim të Kosovës
dhe në veripërendim të Maqedonisë. Shtrihet në drejtim verilindje-jugpërendim në gjatësi
prej 60 km, në gjerësi mesatare prej 16-20 km. Sipërfaqja e Parkut Kombëtar të Sharrit deri
në vitin 2013 ka qenë 39,000 ha. Pas hulumtimeve të detajuara të zonës, ekspertët
propozojnë zgjerimin e kufijve deri në rreth 70,000 ha, duke u shtrirë edhe në territorin e
komunave Kaçanik, Shtërpcë, Suharekë, Prizren dhe Dragash (Biodiversiteti i Bjeshkëve të
Nemuna).
Historiku i studimeve mbi larminë bimore në zonën e studiuar: Ashpërsia e terrenit si
dhe natyra e padëmtuar deri para disa dekadash, ka zgjuar kureshtjen e shumë hulumtuesve
shkencorë, të huaj dhe vendor, nga lëmi të ndryshme si botanistë, zoologë, gjeologë,
gjeografë etj. Përfshirë udhëpërshkruesit e ndryshëm që kanë kaluar këtyre anëve. Ndër më
të njohurit nga rajoni dhe bota mund të përmendim Mustafa ben Abdulah dhe Evlia
Çelebia, Ami Boue dhe Lejean Guilaume.
Nga pikpamja floristike, zona e studiuar nga ana e jonë ka qënë mjaft tërheqëse për shumë
studiues vëndas dhe të huaj. Botanisti i parë, i cili vizitoi Malin e Sharrit për qëllime
floristike (korrik 1939) ishte Gjermani A. Grisebach, pavarsisht se disa të dhëna mbi florën
ishin grumbulluar nga gjeologu A. Boue qysh në vitin 1836 i cili qëndroi në rrethinat e
Pejës, Prizrenit dhe Prishtinës ku grumbullon material floristik (Krasniqi, 1972). Disa ditë
më vonë (fundi i korrikut) ishte po A. Grisebach, i cili ndërmori studime floristike edhe në
territoret e Shqiperisë së sotme. Grisebach (1839-1844) viziton rrethinën e Prizrenit,

14

Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut

bjeshkën e Lubotenit dhe malet tjera. Në mesin e shekullit XIX, ekspeditat e A. Grisebach
u pasuan nga austrikët H. Neumayer dhe A. Burgerstein, kurse në vitin 1890 ishin Degen
& Derfler (1897), të cilët ndërmorën ekspedita floristike gjatë viteve 1890-1893 në Malin e
Sharrit (Lubotenin, Kobilicë, Shkup) dhe Alpet Veriore të Shqipërisë, të cilat 2-vjet më
vonë u pasuan nga botanisti tjetër austriak R. Wettstein dhe italiani A. Baldacci
(Krivokapikj, 1966). Në vitin 1911 dhe më pas, botanisti Nedeljko Koshanin (Kośanin,
1912; 1939) zhvilloi ekspedita botanike në shpatet veri-perndimore të Malit të Sharrit dhe
në zonën verilindore të Shqipërisë.
Studimi më i plotë dhe më i rëndësishëm nga pikpamja floristike për Ballkanin, përfshirë
pjesën Shqiptare, Kosovare dhe Maqedonase të zonës së shqyrtuar është pasqyruar në
Florën e Balkanit (Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae) nga Hayek (1917a; 1924;
1933). Në këtë periudhë spikatin gjithashtu studimet e kryera nga Janchen (1920),
Rechinger (1935), Bornmüller (1925-1928; 1933; 1937), A. Rudski (1934, 1936), K. H.
Rechinger (1935), si dhe studimet e botanistëve Hungarezë S. Javorka dhe B. Kümmerle
dhe E. Csiki (Csiki et al., 1926), gjetjet e të cilëve janë përfshirë në librin: “Adatok Albania
Florajahoz, Additamenta ad Floram Albaniae”.
Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20-të, i gjithë territori i Malit të Sharrit (pjesa
Maqedonase dhe e Kosovës) ka qënë objekt ekspeditash të shumta nga botanistët të huaj si
V. Blecić me studiues vëndas (1968, 1969, 1972), Markgraf (1931, 1932), MarkgrafDannenberg (1973), Greuter et al. (2003), Erben (1985), sllovaku Wraber (1986; 1990),
boshnjaku Lakusić (1970), maqedonasit Micevski (1962; 1970; 1972; 1978; 1986),
Matevski (1988; 1991), Matevski et al. (2003), serbët Janković (1962; 1974; 1982), Blecić
et al. (1968; 1969), Glisić (1965), Gajić (1965), Nikolić (1912, Nikolić (1994), Nikolić &
Diklić (1974; 1975; 1977; 1978; 1979; 1981), Stevanović & Janković, 1984, Randelović
(1984), Stevanović et al. (1993), Krivosej et al. (1992; 1995), Zlatković et al., 2009;
Tomović et al., 2007; Tomović et al., 2014; Stevanović, 1996, 1999; Stevanović et al.
(1993; 2003; 2008), dhe botanistëve kosovarë Krasniqi (1966; 1972; 1982; 1987; 1998),
Tatić & F. Krasnići (1963), Ranđelović at al. (1982), F. Rexhepi (1983, 1990, 1997, 1998a
1998b, Rexhepi & Randelović (1984), Millaku (2003; 2005; 2013), Millaku et al. (2013),
Pajazitaj (2012), Krasniqi (2006) ose Krasniqi et al. (2007; 2008; 2011; 2012) etj., të cilat
janë shoqëruar nga botime të ndryshme mbi florën dhe bimësinë e këtij territori.
Përshkrimin përmbledhës më të hollësishëm të florës së Kosovës gjatë gjysmës së dytë të
viteve 1900 e ka dhënë Josifović & Sarić (1970;1972; 1973; 1974; 1975; 1986) te Flora e
Serbisë (Vol. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10), të cilat pasqyrojnë një përshkrim floristik dhe
fitogjeografik të bimësisë së Kosovës, në kuadër të ish Jugosllavisë.
Kësaj periudhe i përkasin edhe punimet më të plota mbi florën dhe bimësinë e Kosovës të
realizuara nga Krasniqi (1972; 1998), mbi veçoritë e florës dhe të bimësisë së Kosovës dhe
Rexhepi (1978) mbi florën dhe bimësinë e bashkësive barishtore të rajonit kodrinor dhe
malor të Kosovës ose të bimësisë së livadheve ultësinore të Kosovës (Hundozi, 1980),
barishtet e këqija (Kojić et al., 1984), barishteve të këqija në plantazhet e Kosovës
(Nikolić, 1994). Nga autorët e cituar me lartë kontribut të veçantë për sa i përket florës së
Kosovës dhe të Malit Sharr ka dhënë akademik Feriz Krasniqi, mandej Ferat Rexhepi, i cili
njihet edhe si zbulues i dy specie të reja për florën e Kosovës.
Në këtë periudhë, nga botanistët vëndas janë kryer disa ekspedita me natyrë floristike në
Masivin e Sharrit, për të cilat nuk ka botime të dedikuara specifikisht për ndikimin e
substratit në diferencimin dhe shpërndarjen floristike, por vetëm gjykime mbi bimët,
shkurret, habitatet dhe shoqërimet bimore, fitocenozat, zonat fitoklimatike ose
fitogjeografike. Vitet e fundit, me hapjen dhe me përmirësimin e infrastrukturës lëvizëse
për të dy anët e kufirit, është rritur edhe numri i ekspeditave dhe i botimeve floristike për
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zonat ndërkufitare Sharr-Koritnik-Brod-Vraçë, Komuna e Dragashit dhe të Prizrenit në
Kosovë dhe Shishtavec-Korab në Shqipëri (Buzo, 1991; Meyer, 2011; Rakaj & Shehu,
2012; Rakaj et al., 2013). Fillim shekulli i 21-të është shoqëruar edhe me një rritje të
studimeve në fushën e florës dhe vegjetacionit në të dy anët e kufirit midis Shqipërisë dhe
Kosovës, të cilat kanë evidentuar shumë specie të reja për florën e Kosovës dhe Shqipërisë
(Hallaçi & Shuka, 2013; Hashani & Shuka, 2012a; 2012b; 2013; Niketić et al., 2007;
Niketić & Tomović, 2008; Rakaj & Shehu, 2012; Rakaj et al., 2013; Shuka et al., 2008;
2010; 2011; 2012; Shuka & Malo, 2010; Shuka & Xhulaj, 2013) etj.
Pavarësisht kësaj, studimet floristike me subjekt përhapjen e specie-jeve në vartësis të
substratit ose habitatit të rritjes, mungojnë si për pjesën e Kosovës ashtu edhe për atë
Shqiptare, prandaj të dhënat e mëposhtëme trajtojnë këtë fushë të veçantë të florës dhe
substratit të saj, përkatësisht në zonën midis kufirit në Malet Sharr, Koritnik, dhe më në
thellësi të tij, Mali i Oshlakut.
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KREU II
MATERIALI DHE METODA E STUDIMIT
Studimi i larmisë bimore në Malet Sharr, Koritnik dhe Oshlak mbështetet në metodikat
klasike të studimeve ekologjike dhe fiziologjike të treguseve të ndryshëm të mjedisit,
metodikat klasike të studimit të florës dhe bimësisë dhe vëzhgimeve praktike mbi
përdorimin e burimeve të larmisë bimore në këto lokalitete të hulumtuara. Krahas
metodave klasike u përdorën edhe metodika të reja në studimin dhe monitorimin e
habitateve, larmisë bimore dhe vegjetacionit, si dhe metoda e vlerësimit të shpejtë (rapid
assessment method) të nivelit të ushqyesëve në mjedis dhe zbatimit të metodave të reja të
ruajtjes (konservimit) së diversitetit bimor, të përdorur nga instuticionët përgjegjëse të
ruajtjes, si Agjencia Kombëtare e Mjedisit në Shqipëri, EEA dhe IUCN. Metodika e punës
përfshin tre faza, gjatë të cilës është realizuar praktikisht studimi i mësipërm.

2.1. Fazat e studimit
Të dhënat e paraqitura në këtë punim janë rezultat i një punë të ndarë në disa faza, si në të
gjitha studimet floristike: faza përgatitore, faza e punës në terren, faza e punës në laborator,
si dhe përpunimi i rezultateve. Në fazën përgatitore është bërë njohja me studime të
mëparshme rreth bimësisë së Kosovës dhe zonës ndërkufitare me të, material ky i
pasqyruar në kapitullin e parë dhe të tretë, gjithashtu është marrë informacion i
përgjithshëm mbi zonat në studim, është grumbulluar literatura përkatëse për përcaktimin e
bimëve etj. Në vijim po ndalemi më hollësisht në fazat e ndjekura gjatë gjithë punës.
Hulumtimet floristike në kuadër të këtij studimi janë realizuar gjatë përiudhës së plotë
vegjetative duke filluar nga pranvera e hershme deri në vjeshtën e vonë. Hulumtimi i florës
është realizuar përmes vëzhgimeve direkte në terren, fotografimit, mbledhjes, herbarizimit
dhe përcaktimit të specieve bimore. Me këtë rast me kujdes janë mbajtur shënime mbi
gjithçka të vrojtuar në terren, është fotografuar dhe është mbledhur material i nevojshëm
për analiza të mëtejshme. Për secilin lloj bimor është shënuar emri shkencor dhe lokaliteti.
Të dhëna të tjera plotësuese, si: habitati, substrati, data e legjitimimit dhe e determinimit,
janë shënuar në etiketa të veçanta në herbarium. Materiali i mbledhur është tharë dhe
ruajtur në herbarium, sipas metodave standarde të cilat praktikohen në këto raste. Kujdes të
veçantë gjatë mbledhjes, përdorimit dhe herbarizimit të materialit bimor më tepër u është
kushtuar specieve të cilat herbarizohen me vështirësi. Në kuadër të materialit floristik kemi
mbledhur specie të formave kryesisht barishtore, shkurre apo drunore. Kjo është realizuar
në vazhdimësi gjatë periudhës 2011–2014, gjatë ekspeditave hulumtuese të planifikuara
me kohë dhe në lokalitete të caktuara në teritorin e Malit Sharr me rrethinë.
Faza përgatitore: Gjate fazës së parë tre mujore të periudhës përgatitore u realizuan:
grumbullimi i të dhënave ekzistuese të literaturës mbi studimet floristike të deriatëhershme,
të botuara në revista shkencore të vendit dhe të huaja. U grumbullua literatura ekzistuese
mbi studimet gjeografike dhe klimën, si dhe të dhëna të regjistruara nga stacionet
meteorologjike të Dragashit dhe Prizrenit. Nxjerrja në pah dhe hartografimi i vend
ndodhjes së substrateve serpentinore, gëlqerore dhe silicore në teritorin e planifikuar për
t’u studiuar. Gjatë kësaj faze u hartua plani i përpiktë i ekspeditave, vëndeve të cilat do të
vëzhgoheshin duke filluar sipas përparsisë dhe ciklit jetësor të bimëve dhe bimësisë.
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Për përcaktimin e specieve bimore u grumbulluan tekstet e ndryshme të Florës së Kosovës,
Forës Shqiptare, Serbe, Greke dhe Europiane, si dhe artikuj të veçantë të botuar mbi florën,
bimësinë dhe gjeomorfologjinë e territorit të marrë në studim. Si literaturë bazë na ka
shërbyer literatura nga autorët: Hayek (1927 – 1933), Hegi (1906 – 1933), Horvatić (1954),
Mitrushi (1966), Demiri (1983) - Flora Ekskursioniste e Shqiprisë, Flora e Shqipërisë
(Paparisto et al., 1992; Qosja et al., 1992; Qosja et al., 1996; Vangjeli et al., 2000),
Polunin (1997), Rexhepi (1982; 1986; 1994; 2000; 2003), Pajazitaj (2004), Vangjeli
(2003), Josifović (1970-1986) -Flora e Serbisë (në 10-vëllime), Flora e Maqedonisë Micevski (1985-1998), Flora e Greqisë (Strid, 1986; Strid & Kit Tan, 1991; 1997; 2002)
dhe Flora e Evropës (Tutin et al., 1964-1980) etj. Terminologjia shkencore është
mbështetur kryesisht në Florën e Evropës (Tutin et al., 1964-1980), ndërsa terminologjia
popullore është marrë nga Flora Ekskursioniste e Shqipërisë (Demiri, 1983), Flora e
Shqipërisë (1988 –2000), vëllimet 1, 2, 3, dhe 4 dhe nga Fjalori i Emrave të Bimëve i
Krasniqit (2003) etj.
Faza përgatitore u mbyll me përgatitjen dhe sigurimin i materialeve të domosdoshme për
realizimin e ekspeditave dhe grumbullimi i mostrave.

Mbledhja e të dhënave në terren dhe përcaktimi i materialit: Ekspeditat në terren
përbëjnë etapën më të rëndësishme të të gjithë punës hulumtuese, prej të cilës do të varen
etapat e mëtejshme si dhe realizimi i objektivave të tezës së doktoraturës. Gjatë
ekspeditave puna u fokusua në përmbushjen e të gjitha detyrimeve që kërkonin skedat
përkatëse, qoftë taksonomike, fitocenologjike apo substrati dhe habitati i rritjes së bimëve.
Transekti linear dhe kuadrator ka qënë metoda e përdorur (Fig. 2.1) si për vëzhgimin dhe
grumbullimin e të dhënave taksonomike sipas metodikës së përshkruar nga Bunce et al.
(2011) në “Manual for Habitat and Vegetation Surveillance and Monitoring: Temperate,
Mediterranean and Desert Biomes” dhe metodologjisë së përdorur nga Agjencia e
Kombëtare e Mjedist në Shqipëri (e siguruar nga L. Shuka, udhëheqësi i tezës), ashtu edhe
për të dhënat fitocenologjike. Megjithatë, transekti linear dhe kuadrator në shumë raste u
kombinua me relivimet të tipit Mashrut (grumbullimi i bimëve gjatë ecjes së lirë në terren)
të përshkruar nga Reiss & Chapman (2000) dhe Sutherland (2006).
Disa prej të dhënave fitocenologjike u grumbulluan duke u mbështetur në metodologjinë e
përshkruar nga shkolla e Zurich-Monpellier, e cila kërkon që individët të jenë sa më
homogjenë, kjo është realizuar në bazë të analizës në terren, gjerësisht në bazë të përbërjes
floristike të çdo individi të asociacionit konkret. Çdo individ është regjistruar në fletore
bashkë me të dhënat e tjera të nevojshme, si numri rendor i rilevimit, lartësia mbidetare,
ekspozicioni i terrenit, pjerrësia, përbërja gjeologjike dhe madhësia e njësisë së rilevuar.
Gjatë ekspeditave në terren përveç materialit të shumtë bimor janë marrë edhe mostrat e
dheut për analiza kimike në laborator, në thellësi rreth 20 cm, ose në vartësi të shtresës
aktive të dheut.
Studimi i larmisë bimore dhe ndikimi i substratit në shpërndarjen dhe diferencimin e
bimësisë në lokalitetet e hulumtuara u krye nëpërmjet ekspeditave floristike të realizuar
gjatë 3-vjetëve, duke i përcjellur fazat vegjetative të rritjes dhe zhvillimit të bimëve nga
pranvera e hershme e deri vonë në vjeshtë.
Ekspeditat e realizuara në funksion të studimit dhe itinerari i tyre: Ekspeditat i kemi
fokusuar në tre hapësira kohore, në fillim të pranveres me qëllim që të vëzhgohet flora e
hershme, për shkak se ky tip floristik është më pak i studiuar. Në verë, periudhë e cila
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përkon me lulëzimin e shumicës së bimëve, dhe në vjeshtë me synim regjistrimin e bimëve
me vegjetacion të vonë.

Figura 2.1. Metoda e kombinuar e transektit linear dhe kuadrator, të përdorura në studimin e florës
dhe bimësisë në zonën e studiuar (Oshlak-Sharr).

Ekspeditat u zhvilluan në tre mjediset kryesore të zonës dhe konkretisht në Masivet malore
gëlqerore të Malit Koritnik, duke filluar me transektet Zhur-taraca e parë e Koritnikut,
Breznë-taraca e dytë e Koritnikut dhe disa transekte në drejtimet Rapçë-Maja e Koritnikutpatkoi i Koritnikut ose faqet me kundrejtim lindor dhe verior. Transektet e Malit Oshlak
(Maja e Zezë), u fokusuan kryesisht në shpatet veriore, jug-perndimore dhe një transekt në
faqen lindore e cila është e pyllëzuar. Transektet më të shumta si numer u realizuan në
shpatet veri-perndimore dhe jugore të vargmaleve të Sharrit (kryesisht Malet Vraça) dhe
fokusuar në rrugën lidhëse Dragash-Brod, Kanioni Dushka dhe Kanioni i Brodit, transekti
lidhës Hotel Arxhena-Malet Vraça dhe Hotel Arxhena-Restelicë, Dragash-Restelicë,
Restelicë-Shishtavec-Kallabak, Restelicë-mbi fushën e Lukovës në kufi me Maqedoninë,
Restelicë-Malet Vraça (kullotat alpine dhe faqet jug-perndimore).
Për të realizuar krahasimet e florës së mjediseve serpentinore me ato të mjediseve
gëlqerore dhe silicore, u zhvilluan 3 ekspedita të tjera në rrethin e Kukësit, dhe zonën e
Mirushës, Mali i Koznikut në Komunën e Rahovecit. Datat e gjithë ekspeditave të
zhvilluara, drejtimet e ndjekura si dhe personat që kanë marrë pjesë në to janë dhënë me
poshtë.
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Ekspeditat e Vitit 2011
Dt: 19.05.2011.

Dragash, Breznë, Brod (Shuka & Hashani).

Dt: 20.05.2011.

Koritnik, Mirush, Mrasor, Rahovec (Shuka & Hashani).

Dt: 21.05.2011.

Grykë të Prizrenit, Mali Oshlak, (Hashani & Mala).

Dt: 22.05. 2011.

Kukës, Dragash, Brod (Shuka & Hashani).

Dt: 17.07.2011.

Dragash, Koritnik, Brod (Shuka & Hashani).

Dt: 18.07.2011.

Oshlak, Restelicë, Vraçë (Shuka & Hashani).

Dt: 19.07.2011.

Dragash,Vracë, Restelicë (Shuka & Hashani).

Dt: 10.09.2011.

Prizrenë, Oshlak (Hashani & Mala)

Dt: 11.09.2011.

Breznë, Koritnik, Brod (Hashani & Mala, Maxhuni, Ferizi)

Ekspeditat e Vitit 2012
Dt: 27.04.2012.

Prizren, Zhur, Breznë, Dragash (Z. Hashani & Enes Hashani)

Dt: 28.04.2012.

Dragash, Radesh, Restelicë, Malet Vraça (Shuka & Hashani).

Dt: 29.04.2012.

Dragash, Prizren, Dobrosht, Rup (Shuka & Hashani).

Dt: 13.07.2012.

Prizren, Zhur, Dragash, Rapçë, Koritnik (Shuka & Hashani).

Dt: 14.07.2012.

Prizren, Breznë, Dragash, Brod (Shuka & Hashani).

Dt: 15.07.2012.

Reçan, Bogoshev, Oshlak, Luboten (Hashani & Mala).

Dt: 21.08.2012.

Prizren, Reçan, Oshlak (Z. Hashani & Enes Hashani).

Dt: 21.08.2012.

Nëpërgosht, Lubinja, Maja e Zezë (Z.Hashani & Enes Hashani).

Dt: 15.09.2012.

Reçan, Sresk, Gornjosell, Oshlak (Hashani & Maxhuni, Mala).

Dt: 15.09.2012.

Oshlak, Prevallë (Hashani & Maxhuni, Mala).

Ekspeditat e Vitit 2013
Dt: 27.04.2013.

Prizren, Zhur, Dragash, Koritnik (Hashani, Maxhuni, Mala, Preniqi,
Ferizi).

Dt: 28.04.2013.

Dragash, Brod, Radesh, Restelicë, Malet Vraça (Shuka & Hashani).

Dt: 13.07.2013.

Prizren, Zhur, Dragash, Rapç, Koritnik (Shuka & Hashani).

Dt: 14.07.2013.

Prizren, Breznë, Dragash, Brod (Hashani & Maxhuni).

Dt: 15.07.2013.

Prizren, Reçan, Bogoshev, Oshlak, Brezovicë (Shuka & Hashani).

Dt: 14.09.2013.

Reçan, Sresk, Mushnikovë, Gornjosell, Oshlak (Hashani &
Maxhuni, Ferizi, Mala).

Dt: 21.08.2013.

Dragash, Brod, Prevallë, Oshlak (Shuka & Hashani).

Dt: 23.08.2013.

Dragash, Prevall, Maja e Zezë (Abdulla, Enes, Shuajb,&Z. Hashani).

Dt: 15.09.2013.

Prizren, Zhur, Dragash, Rapç, Koritnik (Shuka & Hashani).
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Ekspeditat e Vitit 2014
Dt: 11.05.2014.

Oshlak, Koritnik, Brod (Hashani & Enes, Amar Hashani).

Dt: 24.05.2014.

Dragash, Rapç, Koritnik, Oshlak (Hashani & Hashani).

Dt: 29.05.2014.

Zhur, Koritnik, Brod, Breznë (Hashani &Maxhuni).

Dt:18.07.2014.

Kukës, Dragash, Restelicë (Shuka & Hashani).

Dt:19.07.2014.

Dragash, Restelicë, Malet Vraça (Shuka & Hashani).

Dt:24.05.2015.

Dragash, Restelicë, Mirushë (Z. Hashani & Beqir Hashani).

Dt:29.05.2015.

Dragash, Restelicë, Malet Vraça (Z. Hashani & Hasim Hashani).

Oshlak, 2011

Koritnik, 2012

Figura 2.2. Çaste nga puna në terren, brënda territorit të studiuar
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Gjatë ekspeditave të zhvilluara u morën edhe mostra të dheut për analiza laboratorike, u
koleksionuan dhe herbarizuan bimë të ndryshme për të vazhduar me përcaktimin e
përbërjes kimike ose akumulimin e metaleve të rënda në to, kjo jashtë planifikimit fillestar.
Mostrat e dheut, të cilat u përdoren për analizën e elementëve organikë dhe metaleve të
rënda u morën të tre mjediset kryesore të studiuara substrat gëlqeror, silicor dhe flishe,
sipas metodës së mostrës së integruar. U morë për analizë rreth 1 kg dhe në të tre malet
kryesore. Janë herbarizuar bimët e rralla dhe të rrezikuara si dhe lloje tjera të hasura gjatë
ekspeditava, bimët e herbarizuara, për të cilat është shenuar, vendgjetja, data, lartësia dhe
substrati janë depozituar në herbarinë kombëtare në Tiranë. Analiza e përpunimit të
materialeve, i skedinave dhe nxjerrja e përfundimeve, gjithashtu edhe përcaktimi dhe
klasifikimi i materialit bimorë kryesisht është bërë mbi bazën e materialit bimor të freskët
ose të tharë. Në përcaktim ka ndihmuar edhe përdorimi i fotografive cilësore të kryera në
terren.
2.2. Hartimi i listave floristike dhe tabelave
Për të gjitha mostrat e analizuara të përbërjes së substratit, llojet bimore e relivimet janë
hartuar tabela në exell, janë përpiluar skeda me qëllim që të nxirren përfundime mbi
substratin, tipin e florës së zonës të cilën e kemi marrë në studim, grupimet bimore dhe
habitatet. U përpunua tabela me rezultatet përkatëse të treguesve ekologjik, lista florike
përfundimtare për speciet dhe taksonet, ku për çdo specie të dhënë, në tabelë është dhënë
emri shkencor, familja, elemeti floristik, forma biologjike, autori, cituesi dhe vendgjetja
etj, (shih ankset I dhe II). U hartuan lista për speciet e rralla, endemike dhe subendemike,
bashkë me vendndodhjen e tyre si dhe autorin apo literaturën nga ku speciet janë cituar.
Për speciet e rralla dhe të rrezikuara është përcaktuar dhe shënuar edhe statusi i rrezikimit
të tyre.

Larmia llojore: Larmia llojore në zonën e studimit është vlerësuar, kryesisht nëpërmjet
relevimeve përkatëse sipas Transekti linearo-kuadrator (Fig. 2.1, 2.3), i cili përfaqëson një
seri kuadratesh të vendosura në një vijë gjatësore hypëse, në intervale sipas
ndryshueshmërisë së bimësisë, në të cilat të gjitha llojet bimore identefikohen dhe
regjistrohen. Të gjitha kuadratet në vijën transektore janë marrë në zona ku janë vënë re
ndryshime të përbërjes llojore, dhe duke shikuar përbërjen e substratit.
Përmasat e kuadrateve të relevuara për tipet e ndryshme të bimësisë kanë qenë sipas tipit të
bimësisë:
− Bimësi barishtore e dendur 2 x 2m
− Bimësi barishtore e lirë 4 x 4m
− Bimësi shkurrore 10 x 10m
− Pylli i lartë 50 x 50m
Skeda e relevimeve në terren (p.sh. të shënimeve për relevimet kuadratore) (Fig. 2.1; Tab.
2.1) përfshihen këto të dhëna: Plot Nr. X, Vendi, Kordinatat, Lartësia mbi detare,
Sipërfaqia e relevuar, X x X m, Kundrejtimi, Pjerrësia në %, Substrati, Shoqërimi,
Mbulesa BL, Vitaliteti, Fenofaza, Drurë %, Shkurre %, Gjysëm shkurre %, Barishtore %,
Myshqe %, Likene % ose Shkëmbi amnor %. Gjithashtu janë mbajtur shënime mbi
vendosjen në kate të bimëve dhe të dhëna për mjedisin. Sipas kësaj metode (Klasifikimi i
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Raunkier) bimët janë grupuar në disa forma, që mbështeten në largësinë e sythave të rritjes
nga sipërfaqja e tokës.
Sipas klasifikimit të Raunkeir janë këto forma:
− Ph, Fanerofite - sythet e bimëve janë shumë larg nga sipërfaqja e tokës (25 cm, drurë e
shkurre).
− Ch, Kamefite - sythet e bimëve janë më poshtë se 25 cm nga sipërfaqja e tokës
(shkurret).
− H, Hemikriptofite - sythet e bimëve janë në sipërfaqen e tokës (bimë barishtore
shumëvjeçare).
− G, Gjeofite - sythet e bimëve janë të futura brenda në tokë (ujë) dhe pjesa e tharë
mbitokësore në kushte jo të volitshem (gjinia Allium, gjinia Lilium) etj.
− Th, Terofite - bimë njëvjeçare (ose dyvjeçare) që i kalojnë periudhat e vështira në
gjendje fare.

Figura 2.3. Paraqitja skematike e drejtkëndëshit dhe katrorit i përdorur në relevimet në terren
linear i përdorur gjatë transektit

Mbështetur në format jetësore është ndërtuar spektri biologjik, i cili është pasqyrues i mirë
i kushteve klimatike.
23

Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut

Metoda e zgjedhur për përshkrimin e bimësisë është ajo mbi baza florike, kryesisht e
përdorur nga shkolla Zyrich-Montpellier (Braun Blanquet, 1964). Kjo metodë kërkon:
kryerjen e relivimeve, hartimin e listës së specieve dhe përcaktimin e mbulesës. Në bazë të
kësaj metode qendron relivimi, për përcaktimin e të cilit u përdor areali minimal.
Përcaktimi i sasi-mbulesës u krye me koefiçientin e sasi-mbulesës: vlerësimi relativ i
numrit dhe mbulesës së individëve të një specieje në një relivim. U përdor shkalla
(koefiçienti) sasi-mbulesë sipas Braun-Blanquet, i cili jepet në % si me poshtë:
− Individë të rrallë apo shumë të rrallë, mbulesa shumë e vogël ( +)
− Individë të shumtë, mbulesa e vogël, shkalla 1.
− Individë të shumtë ose që mbulojnë të paktën 3-5%, të sipërfaqës prove, shkalla 2.
− Numër i çfardoshëm i individëve, mbulojnë 25-50%, shkalla 3.
− Numër i çfardoshëm të individëve, mbulojnë 50-75%, shkalla 4.
− Numër i çfardoshëm të individëve mbulojnë 75-100%, shkalla 5.
Tabela 2.1. Skeda e shënimeve gjatë relevimeve në terren.
Plot Nr.1

Vendi

Shoqërimi

Substrati

Drurë %

Shkurre %

GPS N
Mbulesa
%
Gjysëm
shkurre
%

GPS E

Lartësia-m

Sipërfaq
10x10 m

Kundrejtimi
Pjerrtësi 80%.

Barishtore
%

Myshqe %

Likenë %

Shkëmbi
amnor %

Vitaliteti

Lartësia cm

Fenofaza

Shënime

Shënime
Nr.

Emri latin
species

i

Mbulesa
BL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.3. Mjetet e përdorura
Gjatë punës në terren janë përdorur mjetet e më poshtëme të punës:
− Skedat monitoruese dhe regjistruese të të dhënave të marra gjatë punës në terren;
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− Dosarë, presa dhe letër herbari për herbarizimin e bimëve të grumbulluara;
− GPS garmin etrex, venture HC dhe Alan Map 500 ;
− Harta topografike dhe gjeologjike të zonës në studim dhe qeska polietileni;
− Gozhdë, litar kufizues, bisturi, lopatë për nxierrien e sistemit rrënjor të bimëve;
− Kamera dixhitale, Nikon Colpix 8700 dhe CANON EOS 60D;
− Lupë zmadhuese, Meter, Telefonë të lëvizshëm dhe paketa e ndihmës së shpejtë.
Mjetët e punës të përdorura në laborator:
− Stereomikroskop Olimpus SZX9, Mikoroskop optik etj.;
− Termostat Memert me ajër qarkullues;
− Kurse mjetet për analizën e mostrave të dheut janë dhënë më poshtë.
2.4. Analiza dhe përpunimi i materialeve
Matja e përqëndrimit të metaleve të rënda për mostrat e marra në të tre stacionet është
realizuar nëpërmjet Spektrometrit Absorber Atomik (AAS), pasi më parë ato janë tharë në
1050 C, dhe situr në sitë me rrjetë 2 mm.
Përcaktimi i Ca, Mg, Fe, Al, Zn, Cu, Cr, Ni, dhe Pb u realizua nëpërmjet instrumentit tip
Varian Fast Sequential Atomic Absorption Spectrometer 280, kurse i Aluminit (Al)
nëpërmjet instrumentit tip Varian Zeeman Atomic Absorption Spectrometer 280, Graphite
Tube Atomizer 120, pas tretjes në HClO4 të përqendruar.
Karboni organik (C total) është analizuar nëpërmjet instrumentit LECO RC-612, kurse
Azoti (N) është kryer nëpërmjet metodës së djegies Kjeldahl duke përdorur instrumentin
tip FOSS TecatorTM Kjeltec 2300. Fosfori (P) total u përcaktua duke përdorur metodën
Molibdenium-Vanadate dhe spektrophotometrin Hach-Lange DR 3800. Saktësia është
vërtetuar nëpërmjet përdorimit të një mostre të bardhë kontrolli dhe 2 mostrave referencë
pas çdo 10 matjesh. Të gjitha analizat e mësipërme u kryen në Universitetin e Krakovit,
Poloni.
Vlerësim i statusit real të llojeve të rralla dhe të kërcënuara: Llojet që kanë statusin e
rrezikuar (Tab. 2.2), të specieve bimore janë vlerësuar në bazë të kritereve të dhëna në
udhëheqësin për përdorimin e kategorive dhe kritereve të listës së kuqe të IUCN, version
9.0 (2011), si dhe Librat e Kuq të Kosovës dhe Shqipërisë, si edhe të IUCN-së (Millaku et
al., 2013, Vangjeli et al., 1995; Walter & Gillet, 1998) etj.
Sipas kategorizimit të IUCN-së, ne grupimin e specieve të Rrezikuara përfshihen vetëm
statuset CR, EN dhe VU, kurse kategoritë NT dhe LC, nuk përfshihen në grupimin e
specieve të rrezikuara por pararendëse të këtij grupimi (IUCN, 2013).
Habitatet e rrezikuara janë të listuar në bazë të Anexit të I të Udhëzuesit të Habitateve dhe
të rezulutës së katërt të Komisionit 16-të të Bernës (Anonymous, 1979; EN-1992L0043,
2004), kurse identifikimi i habitateve të NATURA 2000 është kryer duke u mbështetur në
Manualin Interpretues të Habitateve NATURA 2000 (2013) dhe Habitatet Prioritare
(Anonymous, 2003).
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Tabela 2.2. Kategoritë e rrezikimit të specieve bimore sipas klasifikimit të IUCN-së.

I zhdukur (EX)
I zhdukur si gjendje spontane ose në të egër (EW)
I rrezikuar në mënyrë Kritike (CR)
I Rrezikuar (EN)
I Përkeqësuar (VU)
Gati i Rrezikuar (NT)
Më pak i Rrezikuar (LC)
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KREU III
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Pozita fizike dhe gjeografike e zonës së studiuar
Zona e studimit ndodhet në pjesën jugore të Republikës së Kosovës dhe përfshihet
përkatësisht në pjesën jugore të maleve të Sharrit, dhe konkretisht Malet Vraça, si dhe
Malet Koritnik dhe Oshlak. Ka sipërfaqe prej 689.02 km2, ose 6.31% të sipërfaqes së
territorit të Republikës së Kosovës (Fig. 3.1). Territori i kërkimit i takon komunës së
Prizrenit dhe komunës së Dragashit. Në aspektin rajonal të dy komunat e mësipërme
përfshihen në rajonin e Prizrenit.
Zona e studiuar shtrihet kryesisht në Komunën e Dragashit, ose ¾ e territorit, dhe
përkatësisht në zonën e Gorës dhe atë të Opojës, kurse ¼ e territorit të zonës së studiuar,
Mali i Oshlakut dhe zona e Zhurit shtrihet në Komunën e Prizrenit. Sipas Bank et al.
(2012) Komuna e Dragashit mbulon një zonë prej 433.7 km². Si komunë kufitare me
Shqipërinë dhe FYROM (Maqedoninë), zona malore e saj përbën edhe pjesën më të madhe
të territorit (lartësia mesatare e territorit të komunës shkon rreth 1620 m mbi nivelin e
detit), i cili në verilindje dhe jugperëndim zgjatet me afërsisht 70 km në gjatësi dhe 30 km
në gjerësi, me një zonë sipërfaqësore gjithsej prej 690 km² (43.12%), në kufi me
Maqedoninë. Zona në kufi me Shqipërinë përbën rreth 10 km² (0.63%) të sipërfaqes së
Komunës të Dragashit (Fig. 3.2). Duhet të theksojmë se territor i studimit tonë ka qënë
vetëm pjesa jugore e Malit të Sharrit e cila është gjithashtu pjesë e Komunës së Dragashit
që përfshin krahinën e Opojës dhe Gorës, si vazhdim i të njëjtës krahin dhe me të njëjtën
emër në territorin Shqiptar. 18.5% e sipërfaqes së këtij vargmali është mbi 2000 m lartësi
mbidetare (Fig. 3.3).
Nga ana tjetër, Mali i Oshlakut bën pjesë në zonën qendrore të Komunës së Prizrenit. Ky
mal me një sipërfaqe rreth 550 ha (sipas Tafallari et al., 2013), shtrihet kryesisht në pjesët
më të larta të malit Oshlak në ekspozicionet jugore, veriore dhe jug-perendimore. Lartësia
mbidetare e zonës është prej 1300 m deri 2212 m. Pjesët jugore dhe perëndimore të kësaj
zone (afësisht gjysma e sipërfaqes) i përket Komunës së Prizrenit ndërsa pjesa tjetër
(kryesisht shpatet me kundrejtim verior të Malit Oshlak) i përket Komunës së Shtërpcës
(Tafallari et al., 2013).
Mali më i lartë i vargmaleve të Sharrit është Mali i Korabit (2764 m), e cila shtrihet në
territorin Shqiptar, kurse në territorin e Kosovës, pjesa e studiuar nga ana jonë, maja më e
lartë është Vraça e Madhe (2536 m), e cila ndodhet në juglindje të Malit të Sharrit. Në
Dragash majat më të rëndësishme janë, Maja e Koritnikut në veriperëndim në kufi me
Shqipërinë (2262 m), Kodra e Karanikollës në verilindje (2409 m), Maja në lindje (2493
m), Maja e Kagit në veri të Brod (2207 m) dhe Kësula e Priftit në jug-perëndim (2075 m).
Në aspektin topografik Dragashi mund të ndahet në nën-pellgjet lumore të veta kryesore:
me lumin Restelicë, lumin Pllavë (në rajonin e Opojës, përfshirë pjesët lindore të zonës
malore të Sharrit në Dragash), dhe Lepencin (në pjesën jugore të komunës).
Rrjedha kryesore ujore e Ujëmbledhsit të Komunës shkon në pellgun e Lumit Drin i
Bardhë, përjashtuar vetëm ujëmbledhësi i lumit Lepenc, i cili vendoset në pjesën më jugore
të komunës dhe derdhet në Egje nëpërmjet territorit maqedonas.
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Zona në studim
mes maleve
Sharr, Koritnik
dhe Oshlak

KOSOVO

Figura 3.1. Pozita fiziko-gjeografike e rajonit të kërkimit
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Figura 3.2. Pozita fiziko-gjeografike e rajonit të kërkimit dhe rajonet fqinje me të

3.2. Të dhëna pedologjike dhe ekologjike mbi malet Koritnik, Sharr dhe Oshlak
Territori i zonës së studiuar, ёr
p shkak tё pёrbёrjes litologjike karakteristikave klimatike
dhe bimësisë dallohet për një larmi të lartë tё llojeve të tokave ( Fig. 3.4). Si substrat nё tё
cilin janë formuar tokat kan
ё shёrbyer depozitimet aluviale, deluviale, morenike dhe
fragmente të shkëmbinjve si diabaza, gabro, granite, serpentinite, brekçie gëlqeror
ё,
dolomite dhe rreshpe kristalore. Klima ka luajtur rol tё rёndёsishёm nё krijimin e kёtyre
tokave (Bank et al., 2012). Rol të rëndësishëm në formimin e llojeve të tokave ka pasur
edhe vegjetacioni. Me rritjen e lartësisë mbidetare, krahas ndërrimit të llojit të bimësisë
vërehet edhe ndërrimi i llojit të tokës, dhe konkretisht, në pyjet gjethegjerë gjetherënës të
dushkajeve të hasura në lartësitë deri 700-1000 m, kryesisht në zonën e Zhurit, Breznë,
Mikë, Bellobrad, Rapçë ose në rrjedhën e poshtme të përroit të Brodit dhe të Restelicës
(Orçushë, Kërsteç), hasen tokat Kafe të cekëta të vendosura mbi gëlqerorë kompaktë, mbi
shkëmbinj bazikë (diabaze dhe bazalte) ose mbi rreshpe (filite dhe mikashiste) si Breznë,
Rapçë, Mike e deri në Koritnik, përfshirë këtu edhe pjesët e poshtme të Malit të Oshlakut
dhe shpatet mbi Zhur, të cilat janë territore të Komunës së Prizrenit ose thënë ndryshe në
lartësitë jo të mëdha, deri 1200-1500 m. Kjo lloj toke, sipërfaqen më të madhe e zë
përgjatë kufirit, nga fshati Bele i territorit Shqiptar dhe deri në afërsi të Restelicës.
Tokat Deluvionale dhe Aluvionale ranore ose deltinore zënë një sipërfaqe të vogël me rreth
5.34 km2 ose 0.924%. Ato gjenden kryesisht në pjesën e poshtëme të rrjedhës së Lumit të
Restelicës dhe Brodit si dhe në fushën e Dragashit (pjesa përëndimore e Dragashit), përgjatë
lumit Leshtan etj.
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Figura 3.3. Lartësia mbidetare në të cilën shtrihet territori i studiuar (Simic, 1996).

Kjo lloj toke një shtresore ka trashësi nga 50 cm deri 80 cm. Për nga sipërfaqia, një
përhapje pak më të madhe zënë tokat deltinore deluviuonale (tokë deluviale deltinore), me
rreth 28,15 km2 ose 4,09% (sipas Bank et al. 2012; Tafallari et al. 2013). Ky lloj toke
vendoset pranë atyre aluvionale ranore ose deltinore dhe haset më së shumti në Rapçë,
Gora, në pjesën qendrore në Renc dhe Plava, dhe në pjesën verilindore të zonës së
kërkimit, pjesë e Komunës Prizren, në të dy anët e Lumbardhit të Prizrenit nga fshati
Reçan e deri në fshatin Gornje Sello.
Tokat e tipit Litosol mbulojnë territore më të mëdha krahasuar me të parat, me rreth 13% të
sipërfaqes dhe klasifikohen si toka litosolike me prejardhje nga formacione të
shkëmbinjëve neutrale (sijenite, trahite, diorite, andezite etj), me prejardhje nga formacione
shkëmbinjësh gëlqerorë kompaktë dhe me origjinë nga formacione shkëmbinjësh rreshpore
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(gnaise, mikashiste, filite, argjiloshiste etj). Në përgjithësi ky lloj toke formon një shtresë
të hollë me jo më shumë se 25 cm thellësi.

Figura 3.4 Harta pedologjike e rajonit të kërkimit (sipas Pavicevic et al., 1974).

Tipi i tokës Ranker të hirta-kafe mbi rreshpe (filite), dhe Ranker tipik mbi rreshpe (filite
etj), mbulojnë rreth 344.91 km2 ose 52.06% të të gjithë territorit në të dy komunat. Kjo
tokë një shtresore ka trashësi shumë të vogël më pak se 25 cm. Megjithatë, brenda këtij tipi
toke (Rankier) hasen në sipërfqe të vogla toka humusore silicore të formuara nga rreshpe,
ranore, serpentinite dhe shkëmbinjë magmatik bazikë, acid dhe neutralë. Tokat e hirta kafe
Rankier shtrihen kryesisht midis Brodit dhe Restelicës si dhe në afërsi të Komunës së
Dragashit, kurse tokat Rankier tipik zënë sipërfaqen më të madhe në shpatet e maleve të
Sharrit duke përfshirë gjithë zonën më jugore të Komunës së Dragashit (malet Vraça) dhe
në Lindje të Shishtavecit dhe Kallabakut, ose mbi fushën e Lukovës në Maqedoni.
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Tokat e tipit Rendzinë të hirta-kafe dhe rendzinë tipike mbi substrate gëlqerorë kompaktë
mbulojnë rreth 84.21 km2 ose 12.23% të territorit të zonës në studim. Ashtu si dhe tipet e
tjera të tokave Rendzinat janë një shtresore me trashësi nga 50 cm deri në 80 cm. Kjo tip
toke shtrihet kryesisht në Malet Koritnik dhe Oshlak, nën lartësitë 2000 m.
Në brezin e pyjeve të larta, mbi shkëmbinj silicor janë formuar lloje të ndryshme të tokave
acide (ngjyrë kafe). Në zona të caktuar ku paraqitet edhe dushku, lloji i tokave bëhet më
skeletor, kurse në brezin e ahut, komponenti skeletor zvogëlohet, e bashkë më të edhe
aciditeti i tokës. Nё shkёmbinjtё gëlqerorё mbizot ërojnë tokat ngjyrë kafe të kuqërremtë
ose podzol të karakterit acid. Tokat podzole ngjyrë kafe janё karakteristike edhe pёr pyjet e
bredhi dhe të rrobullit (1400-1900 m). Nё brezin e ahut dhe bredhit sasia e humusit nё tokё
rritet dhe pёr kёtё janё krijuar tokat humusore ngjyrë kafe acidike dhe humusore ( ranker),
kryesisht të hasura në pjesën veri-lindore të Sharrit dhe në Oshlak. Mbi gëlqerorёt kompakt
tё brezit tё ahut dhe bredhit, është formur lloji i tokës me ngjyrё tё verdhё ( terra fusca), të
cilat zënë një sipërfqe të papërfillshme në zonën e studiuar. Në habitatet me Pinus mugo
(brezin e kërlekës), formohen toka e llojit rendzin mbi gëlqerorë.
Duke qënë se veçoritë klimatike, temperaturat, reshjet, avullimi, era, lagështia e ajrit si dhe
hidrologjia e zonës së studiuar është trajtuar hollësisht në kreun e parë, trajtesa 1.3 dhe 1.4,
në këtë drejtim mund të themi se në zonën e poshtme të Malit Koritnik, kryesisht shpatet
me kundrejtim perendimor dhe jugor të tij (kjo e fundit në territorin shqiptar) mbizotëron
klima mesdhetare, e cila depërton nëpërmjet Luginës së Drinit dhe Drinit të Bardhë.
Lartësitë e moderuara (500-800 m) në Komunën e Dragashit (Brezna, zona poshtë
Dragashit dhe fshatrat në rrjedhën e poshtme të Lumit të Restelicës, në kufi me zonën e
Borjes) dhe pjesa e poshtme e rrjedhës së Lumbardhit kanë klimë kontinentale me ndikim
mesdhetar. Megjithatë, sipërfaqia e territorit nën ndikimin e klimës mesdhetare dhe
kontinentale me ndikim mesdhetar është shumë e vogël dhe e pa përfillshme. Territoret
mbi 800 m deri 1300 m, karakterizohen nga klima kontinentale e butë me dimër të ftohtë
dhe verë të nxehtë, kurse në lartësitë 1300-2000 m, është klimë kontinentale malore. Ky tip
klime mbizotëron në shumicën e qëndrave të banuara të teritorit midis 3 maleve. Tipi i
klimës mbizotëruese në mbi 70% të territorit të studiar, ku përfshihen kullotat alpine dhe
malet e larta është klima e ashpër malore ose subalpine dhe alpine. Në këtë tip klime
përfshihen të gjitha territoret mbi 2000 m lartësi, të cilat shtrihen mbi fshatrat Brod,
Restelicë, lartësitë mbi kufirin e pyllit në Malin Koritnik dhe Mushnikovë-Prevallë.
Reshjet vjetore në të dy komunat e territorit të studiuar variojnë nga 750 mm (stacioni i
Prizrenit) deri 1000 mm (Komuna e Dragashit). Sasia e tyre është më e lartë në pjesën
malore të rajonit të hulumtuar, për shkak të vetë karakterit të terrenit malor dhe afërsisë më
të madhe me Detin Adriatik, prej nga vijnë sasi më të mëdha të rrymave të lagështa.
Megjithëse sasia e reshjeve është e ulët, klima subalpine dhe alpine siguron një lagështirë
mbi normale të ajrit prej rreth 76%, ku maksimalia regjistrohet në muajin nëntor, dhe më e
ulta, 67.6%, është regjistruar në muajin gusht (Fig. 3.5). Lagështia e lartë e ajrit në zonën
subalpine dhe alpine të territorit të hulumtuar, krijon edhe një përqindje të lartë të
lagështirës në tokë, çka favorizon zhvillimin normal të bimëve dhe bimësisë.
Lagështia e ajrit dhe klima janë faktori kryesor i temperaturava relativisht të ulëta të
regjistruara në territorin e hulumtuar. Mesatarja më e lartë e temperaturave është regjistruar
në muajët korrik-gusht me rreth 22.2°C, kurse muaji më i ftohët është janari. Në përgjithësi
temperaturat më të ulëta janë regjistuar në Komunën e Dragashit, kurse ato më të larta në
Komunën e Prizrenit.

32

Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut

Figura 3.5. Shpërndarja e reshjeve brënda territorit të studiuar (Sipas J. Cerni, 1983, përpunuar nga
Z. Hashani).

3.3. Ndërtimi gjeomorfologjik i truallit dhe substratet kryesore
I gjithë territori brënda zonës së studimit ndërtohet nga shkëmbinj të periudhës së
Paleozoikut, Permo-Triasikut, Triasikut të Mesëm dhë të Sipërm, Jurasikut, Kretakut,
Neogjenit dhe Kuaternarit (Fig. 3.6).
Formacionet ndërtuese të (sipas Hoxhaj et al., 2009; KPMM, 2006) Sharrit i japin si të
moshës së Devonit dhe Permo-Triasikut ose formacione kryesisht të Ordovikian-Silurianit,
kurse formacionet magmatike acide-alkalinore të rajonit (diorite, granodiorite, granosienite etj.) i konsiderojnë të moshës së Jurasikut që përputhet edhe me të dhënat e moshës
absolute të granodioriteve të Staneve të Preshit në Shqipëri.
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Figura 3.6. Harta gjeologjike e territorit të studiuar (KPMM, 2006, përpunuar nga Z. Hashani).

Formacionet më të vjetra të zonës së hulumtuar i takojnë erës së Paleozoikut ose periudhës
së Ordovikian-Siluriani, duke zënë rreth 70% të sipërfqes së zonës gjeologjike të
Shishtavecit, si njësi vazhduese e njësisë së Sharrit (Fig. 3.7). Përfaqësuesit kryesore të
formacioneve të Ordovikian-Silurianit janë kuarcitet dhe ranoret kuarcore, rreshpet kuarcsericitike, klorit sericitike dhe filitet. Këto formacione gjenden kryesisht në malin e
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Kallabakut dhe në afërsi të fshatit Brod. Ato gjenden gjithashtu në jug të përroit të Thatë
(Suva reka) dhe veçanërisht në Kullën e Zyberit, në Veri të Malit të Korabit në Shqipëri.

Figura 3.7. Formacione shkëmbore silicore me origjinë nga Paleozoiku (Foto L. Shuka).

Formacionet e periudhës së Permotriasiku-gjenden në pjesën veriore dhe veri-perndimore
të maleve të Sharrit, e deri te fusha e Prizrenit, përfshirë këtu malin e Oshlaku në zonat e
hulumtuar. Formacionet shkëmbore gëlqerore të Triasikut të Mesëm dhe të Sipërm hasen
më së shumti në Oshlak dhe Koritnik, dhe më pak në Brod dhe Vraça (Fig. 3.8).
Gëlqerorërët e këtyre maleve dominohen nga gëlqerorë tipikë, të mermerizuar dhe
dolomitikë. Në këmbët e Oshlakut, midis këtij mali dhe Mushtishtit, hasen formacione të
periudhës së Jurasiku, formacione të cilat bëhen dominante në Koxha Balkan (Antonijević
et al., 1978). Gëlqerorët e zonës juglindore të Koritnikut janë përcaktuar si të moshës së
Anizianit deri në Triasikun e Sipërm, po ashtu konodonte janë konstatuar edhe në pjesën
veriore dhe verilindore të maleve të Koritnikut, ashtu si edhe në pjesën malore të Oshlakut,
ku gëlqerorë dolomitik mbizotërojnë gjithashtu (KPMM, 2006; Elezaj & Kodra, 2007).
Priudha e Kretaku në zonën e hulumtuar përfaqësohet nga gëlqeroret dhe flishet. Substrati
flishor përbëhet nga alevrolite, ranorë, gëlqerorë, mergele, dhe konglomerate.
Flishi përhapet kryesisht në zonën e Prizrenit dhe paraqitet mjaft i rrudhosur, kurse
gëlqeroret e Kretakut janë të përhapur kryesisht në zonën e Malit Koritnik. Formacionet e
periudhës së Kuaternarit, zënë sipërfaqe të vogël dhe përfaqësohen nga sedimente të
Pleistocenit dhe Holocenit. Shkëmbinjtë e Paleozoikut janë më të vjetërit në rajonin e
kërkimit dhe shpesh janë vazhdimësi e zonës së Shishtavecit dhe Korabit. Këto formacione
përfaqësohen nga rreshpet pllakëzore me ngjyrë të hapur të verdhë dhe me përbërje të
ndryshme, në të cilat paraqiten shtresa të holla të shkëmbinjëve gëlqerorë, metaranor

35

Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut

kuarcor, kuarcit, metakonglomerate, shkëmbinj bazikë të metamorfizuar, gnejse, granite
dhe shkëmbinj granitoid.

Figura 3.8. Formacione shkëmbore gëlqerore me origjinë nga Triasi (Foto L. Shuka).

Formacionët e Paleozoikut në malet e Koritnikut përfaqësohen nga: filite, argjilo-filite,
shiste kloritike, ranorë e kuarcite të rralla, si dhe thjerrëza e ndërshtresa konglomeratike
gëlqerorë (KPMM, 2006; Elezaj & Kodra, 2007). Mosha e formacionëve të Paleozoikut
është e pa përcaktuar në mungesë të argumenteve faunistike. Rreshpet në ngjyrë laramene
të erës së paleozoikut gjenden në dalje të fshatit Brod, drejt skipistës së hotelit dhe janë
mjaft të kufizuara në sipërfaqe, në ndryshim nga rreshpet pllakëzore me ngjyrë të hapur të
vërdhëllemtë të ordovik-silurianit të cilat ndodhen përgjat rrugës Krushevo-Restelicë dhe
rreth fshatit Restelicë.
Formacionet e permo-triasikut ndërtojnë pjesën veri-perendimore dhe veriore të maleve të
Sharrit dhe Oshlakut, me shtrirje deri në fushën e Prizrenit. Kufiri midis formacionëve të
Permo-Triasikut dhe Paleozoikut nuk shfaqet i qartë për shkak të mungesës së provave
faunistike, këto formacione përfaqësohen nga shkëmbinj pak të metamorfizuar, si rreshpet,
filitet dhe kalkshiste. Formacionët e Jurasikut janë të përfaqësuara me olistostromet e
melanzhit të Koxha Ballkanit dhe shkëmbinj të metamorfizuar ultramafikë. Formacioni
diabaz-strallor përhapet në malet e Sharrit. Janë shumë heteorogjen dhe përfaqësohen nga
ranore, alevrolite, gëlqerore, mergele, argjila, diabaze dhe serpentinite (Jarosllav, 1983).
Olistostrmet e melanzhit janë të përhapur ndërmjet Maleve të Oshlakut, në rajonin e gjerë
të Koxha Ballkanit dhe luginën e lumit Drini i Bardhë. Në përbërjen e tij hynë diabazet,
spiliti, kuarporfiri, blloqe të ranorëve, strallorve, gëlqerorë të Triasikut të Sipërm dhe të
Mesëm (Simić, 1965).
Rajoni i kërkimit ka veçori dhe specifika të cilat e dallojnë nga rajone tjera gjeografike të
vendit. Evolucioni i dukurive gjeologjike dhe transformimet në reliev që ka pësuar ky rajon
është rezultat i bashkëveprimit të ngushtë midis faktorëve të brendshëm, atyre të jashtëm si
dhe faktorëve ekologjikë. Sipas Elezaj & Kodra (2007) dhe Simić & Antonović (2007),
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ndryshimet e shumta gjemorfologjike janë pasojë e ndërtimit gjeologjik mjaft të ndërlikuar,
veprimtarisë së shprehur të proceseve tektonike dhe erozive.
Pamja morfologjike e rajonit të hulumtimit është rezultat i lëvizjeve tektonike dhe
neotektonike, nga të cilat janë krijuar tërësitë kryesore gjeomorfologjike. Jo më pak të
rëndësishme në tjetërsimin gjeomorfologjik të truallit, kanë luajtur edhe proceset e
mëvonshme ekzogjene të manifestuara me tjetërsimin e formacionëve shkëmbore, si
erozioni, veprimtaria e akullnajave dhe ujërave sipërfaqësore. Nga vëzhgimet në terren
është konstatuar se numri më i madh i proceseve tjetërsuese, si shkak i proceseve fizikomekanike dhe forcave të jashtme kanë ndodhur në shpatet dhe rrëzë majave të larta, në
pjesën jugore të zonës së hulumtuar, Malet Vraça dhe Koritnik. Në gjeomorfologjinë e
zonës së hulumtuar, një rol mjaftë të rëndësishëm tjetërsues kanë luajtur ujërat
sipërfaqësore dhe temperaturat, kryesisht ngrica, të cilat e kanë copëzuar peisazhin e
relievit duke formuar gryka, kanione dhe lugina të thella si ajo e Brodit, Dushkës,
Restelicës ose edhe forma e patkoit në pjesën veri-lindore të Malit Koritnik, ky
akullnajizimi i saj ka luajtur rolin vendimtar.
Relievi i maleve të Sharrit karakterizohet nga një larmi e lartë formash si ato fluviale,
abrazive, denuduse, akullnajore, fluvioglaciale, karstike dhe pseudokarstike. Sigurisht, që
këto dukuri janë më së shumti të zhvilluara mbi shkëmbinjtë gëlqerore dhe shumë pak mbi
ata silicorë. Për këtë arsye, këto forma tjetërsimesh, në pjesën jugore të zonës së hulumtuar
janë shumë të rralla, për shkak të mbizotërimit të shkëmbinjëve silicore. Shkëmbinjtë
gëlqerorë në këtë zonë, paraqiten vetëm në form njollash, por që strehojnë lloje bimore të
veçanta dhe interesante. Dukuritë gjeomorfologjike tjetërsuese të relievit janë më të
theksuara dhe të dukshme në Malet Koritnik, Oshlak, Gryka e Prizrenit, Restelicë dhe
Brod.
Substratet kryesore mbi të cilat janë formuar llojet e tokave në rajonin e kërkimit e kanë
origjinën nga shkëmbinjtë silicore dhe gëlqerorë në lartësitë mbi 1500-2000 m dhe flishet
ose shistet filetike në lartësitë më të ulëta. Megjithatë, formacionet gëlqerore dhe për
pasojë edhe substratet ose toka përkatëse e llojit rendzinë mund të gjenden edhe në lartësitë
e ulëta (500-1500 m) si në Grykën e Prizrenit ose në Zhur apo në pikë hyrjen e Drinit të
Bardhë në Shqipëri. Mbi shkëmbinjë gëlqerorë janë formuar toka gurorishtore skeletike,
toka karbonate, rendzinë organogjenë etj. Substratet ultrabazike në territorin e studiuar janë
në formë njollash me sipërfaqe të papërfillshme si në afërsi të Brodit dhe në afërsi të kufirit
të fshatit Borje, si vazhdim i të njëjtave formacione, të cilat fillojnë në afërsi të urës së
Tujanit në territorin shqiptar. Nё shkёmbinjtё silicorë, pёr shkak tё larmis
ë sё tyre
litologjike, janё formuar tipe tё shumta dhe tё larmishme tokash ranker, si rankerёt ngjyrё
kafe, tokat humusore acide, podzol ngjyrë kafe ose tokat e llojit rankier, të cilat mbulojnë
më shumë se 50% të territorit të zonës së hulumtuar.
Duke u bazuar në vëzhgimet direkte në terren dhe të dhënave të literaturës (Stevanović &
Stevanović, 1995), gjeolomorfologjikisht territori është i ndërtuar nga katër grupe
shkëmbinjësh si bazë e krijimit të substratit të rritjes së bimëve (a) substrate silicore me pH
acid deri neutral (igneus, metamorfikë, sedimentarë), të cilët mbulojnë edhe pjesën
kryesore të tij; (b) substrate gëlqerore me shkëmb amnor karbonatikët, me pH neutral deri
bazik, (klastikë, sedimentarë); (c) sedimente dhe depozitime të pleistocenit (rëra dhe
aluvione) dhe (d) shkëmbinj silicorë me reaksion bazik deri ultrabazik (serpentinite,
peridotite dhe ofiolite), të cilat zënë sipërfaqe shumë të vogla, të pallogaritëshme (Fig. 3.9).
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Figura 3.9. Gjeomorfologjia dhe tipet e substrateve të zonës së studiuar (KPMM, 2006, përpunuar
nga Z. Hashani).

3.4. Treguesit mineralë dhe ushqyesit e zonës së studiuar
Në këtë kapitull, në nën/çështjen 3.2 dhe 3.3 janë dhënë rezultatet e vëzhgimeve në terren
mbi tipin e tokës dhe origjinën gjeologjike të saj, pra substrati i truallit të rritjes së bimëve
në zonën e hulumtuar. Pavarësisht kësaj, rritja dhe zhvillimi normal i bimëve mbështetet në
cilësinë ose përmbajtjen ushqyese të dheut të tokës. Jo më pak të rëndësishëm në cilësin e
tokës janë edhe përmbajtja e metaleve të rënda, të cilët luajnë rolin kryesor në diferencimin
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e florës dhe bimësisë së një territori të caktuar (Stevanović et al., 2003; Sherameti &
Varma, 2000).
Është i njohur fakti mbi rëndësinë e karbonit në tokë, si një nga burimet më të mëdha të
rezervës së tij, dhe njëkohësisht si rregullues global i karbonit duke përfshirë edhe atë
atmosferik. Rritja e përmbajtjes së tij në tokë shihet sot gjithashtu edhe si mundësi e mirë
për të lidhur dhe zvogëluar njëkohësisht edhe përqëndrimin e CO2 atmosferik, duke
ndikuar kështu në ngadalësimin e ngrohjes globale. Në përgjithësi, sasia e karbonit të tokës
është më e madhe se sa sasia e tij e lidhur organikisht në trupin e bimëve (Post & Kwon,
2000). Sasia e karbonit në tokë është e lidhur ngushtë me tipin e bimësisë dhe me mënyrën
e menaxhimit të ekosistemeve natyrore.
Mostrat e dheut për elementët përbërës kimikë janë marrë në zonën e mbi pyllit ose në
kullotat alpine të maleve Koritnik, Oshlak dhe Malet Vraça, nga 1800 m deri 2100 m
lartësi. Në marrjen e mostrave të dheut është mbajtur parasysh përfaqësueshmëria e tyre në
malin e marrë dhe qënia në zonën e mbi pyllit, pra në brezin e kullotave alpine. Në
përgjithësi llogaritet se kullotat barishtore rezervojnë pothuajse 12% të sasisë globale të
karbonit të biosferës tokësore, kështu që ndryshimi ose ciklimi i këtij elementi në këto
ekosisteme mund të konsiderohet me rëndësi globale.
Është kjo arsyeja për të cilën ne vendosëm që të realizojmë edhe analizën kimike të dheut
në të tre malet kryesore të zonës së hulumtuar. Mostra e dheut në Malin Koritnik u mor në
lartësinë 2000 m mbi nivelin e detit, në kordinatat 42° 05’ 53” N dhe 20° 34’ 86” E, ose
mbi kufirin ndarës të pyllit, kryesisht Rrobull, dhe kullotave alpine, në një mjedis me
shkëmb amnor gëlqeror. Mostra e dytë e dheut është marrë në Malin Oshlak, në lartësinë
1870 m (kordinata 42° 11’ 49” N dhe 20° 56’ 00” E), përsëri në mjedis me shkëmb amnor
gëlqeror dhe në kullota alpine, kurse mostra e tretë e dheut është marrë në Malet Vraça, në
zonën e kullotave alpine, dhe lartësi 2100 m (kordinata 41° 53’ 61” N dhe 20° 44’ 03” E).
Mostrat e dheut u analizuan për përmbajtjen e Karbonit (C), Azotit (N), dhe Fosforit (P)
total si dhe përmbajtja e Kalciumit (Ca) dhe Magnezit (Mg) si dy elementë të rëndësishëm
teksturë formues të tokës. Mostrat u analizuan edhe për përmbajtjen e metaleve të rënda
ose mikroelementëve si Hekur (Fe), Alumin (Al), Zink (Zn), Bakër (Cu), Krom (Cr), Nikel
(Ni), dhe Plumb (Pb).
Është i njohur roli i kalciumit dhe i magnezit si dhe raporti midis tyre në dheun e rritjes së
bimëve, si në rolin bashkues të koloideve tokësore ashtu edhe në ruajtjen e lagështirës dhe
dekompozimin e lëndës organike. Në të kundërt, dominimi i magnezit ndaj kalciumit në
një substrat tokësor tregon për cilësi jo të mira lidhëse të koloideve tokësore si dhe vlerë të
ulët të lëndëve ushqyese në të (Larcher, 1995). Po ashtu, përmbajtja e shkëmbit amnor dhe
substrati, përbëjnë bazën mbi të cilën realizohet emërtimi i habitateve të ndryshme, ku mbi
të cilën ngrihet edhe klasifikimi i tipeve të habitateve NATURA 2000. Në tabelën 3.1, janë
dhënë rezultatet e analizës kimike të mostrave të dheut për të tre malet kryesore të zonës së
hulumtuar.
Analiza e rezultateve të mostrave të dheut tregon për një përmbajtje relativisht të lartë të
karbonit organik në dheun e mostrave për të tre malet. Megjithkëtë, përmbajtja më e lartë
vërehet në mostrat e marra në Malet Oshlak dhe Vraça, respektivisht me 72.5 dhe 73.6
gram për kilogram tokë dhe një rënie me rreth 11% më pak në mostrën e Malit Koritnik.
Ky ndryshim, mendojmë se është i justifikuar me përmbajtjen më të madhe të masës
bimore në kullotat alpine të Maleve Vraça dhe Oshlak, por edhe me tipin e tokës ku është
marrë mostra, rankier dhe kafe e errët, dhe së treti për shkak të përmbajtjes së lartë të
biomasës në dekompozim. Në të kundërt, sasia e azotit total është regjistruar më e lartë në
Malin Koritnik dhe Oshlak, në krahasim me Malet Vraça.
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Tabela 3. 1. Rezultatet e përbërjes kimike të mostrave të dheut sipas stacioneve
Vend. e mostrës
Vraça
Oshlak
Koritnik

C tot (g/kg)
73.6±20.4
72.5±7.3
65.2±6.7

N (g/kg)
4.9±1.4
6.3±0.6
5.8±0.5

P (g/kg)
0.2±0.0
0.3±0.1
0.25±0.0

Ca (g/kg)
4.7±1.0
8.6±0.5
7.8±0.6

Mg (g/kg)
6.2±1.5
4.3±0.7
4.2±0.7

Fe (g/kg)
38.6±3.2
43.8±4.3
45.6±4.9

Vend. e mostrës
Vraça
Oshlak
Koritnik

Al (g/kg)
56±19.9
39±11.6
34.7±8.6

Zn (mg/kg)
202.7±44.2
150.4±31.7
143.7±29.8

Cu (mg/kg)
40.6±8.1
33.5±5.3
30.9±5.0

Cr (mg/kg)
25.3±2.5
32.4±3.5
34.6±3.8

Ni (mg/kg)
94.2±25.8
123.1±31.0
114.2±23.3

Pb (mg/kg)
77.4±17.1
95.6±7.8
89.76±6.8

Si duket reshjet më të shumta, luajnë rol më të madh shplarës të këtij elementi mjaft të
lëvizshëm në tokë. Përmbajtja e lartë e tij në Malet Oshlak dhe Koritnik, mund të jetë e
favorizuar edhe nga substrati ose natyra gëlqerore e shkëmbit amnor. Përmbajtja e
kalciumit dhe e magnezit ndjek pothuajse raportin natyral të mjediseve gëlqerore dhe
silicore. Raporti Ca/Mg është pothujse 2/1 në Koritnik dhe 2/1 në Oshlak. Raporti më i ulët
se 2/1 në mostrën e Koritnikut duhet të lidhet me tipet e ndryshme të formacioneve
gëlqerore të këtij mali, si është argumentuar edhe më lart. Po kështu raporti Ca/Mg në
Malet Vraça është 1.31 në favor të magnezit. Në fakt për substratet ultrabazike ky raport
është shumë më i madh se ½ në favor të magnezit. Pavarësisht kësaj, ky rezultat është
pothuajse i njëjtë me rezultatet e paraqitura për këto elementë nga Hoxha et al. (2009).
Përmbajtja më e ulët e Mg në mostrat e Maleve Vraça në krahasim me sasinë e tij shumë
më të lartë në substrate serpentinore mund të shpjegohet me rolin e faktorit kompensues të
oksidit të silicit (SiO2) në substratet silicore. Silici në këto substrate (shkëmbinj) përbën
rreth 50% të masës së tyre sipas Hoxha et al. (2009).
Rezultatet e mikroelementëve dhe e metaleve të rënda tregojnë përmbajtje normale për
ekosistemet malore ose të kullotava alpine në substrate gëlqerore dhe silicore (Sherameti &
Varma, 2000), por përmbajtja e karbonit organik dhe e azotit me fosforin total është
dukshëm më e lartë se sa ekosistemet e njëjta në mjedise gëlqerore dhe serpentinore të
Shqiperisë (Bani et al., 2009; Shuka et al., 2009; Slomka et al., 2015). Vlerat më të ulëta të
lëndëve ushqyese dhe karbonit në ekosistemet barishtore alpine në Shqipëri, sipas
mendimit tonë, duhet të jetë, biomasa më e vogël dhe sasia më e lartë e reshjeve të
regjistruara në territorin Shqiptar. Përmbajtja e lartë e ushyesëve në mostrat e dheut të
mjediseve silicore të Maleve Vraça nuk përfaqëson analizën e shkëmbit amnor, por të
dheut të tokës, kështu që përmbajtja e elementëve përbërës dhe ushqyesëve nuk ndjek
linjën e përmbajtjes së shkëmbit amnor. Në këtë rast, lloji i dheut është tipike Rankier dhe
mjaft i përhapur në vargmalet e Sharrit, përfshirë Malet Vraça. Duhet të theksojmë
gjithashtu se mostrat e dheut janë marrë në kullota alpine me një shumllojshmëri të lartë
floristike dhe të komuniteteve bimore.
3.5. Veçori të florës së Maleve Koritnik, Sharr dhë Oshlak
Rajoni i hulumtuar paraqet një tërësi unike me vlera natyrore mjaft të pasura, jo vetëm në
shkallë vendi, por edhe më gjerë. Në këtë pikëpamje, zonat e hulumtuara karakterizohen
edhe nga veçori specifike të klimës, relievit, elementeve hidrografike dhe karakteristikave
tjera gjeografike, të cilat e bëjnë atë mjaft interesant dhe tërheqës për shumë studiues dhe
hulumtues të shkencave të natyrës (Çukić, 1979). Specifiteti i florës si dhe vendndodhja
gjeografike e tij, e përfshijnë zonën e hulumtuar brënda sistemit malor Skardik. Si
rrjedhojë e vëzhgimeve të drejtëpërdrejta në teren dhe i kërkimit në literaturë, në zonën e
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studiuar janë regjistruar 997 specie bimore (Shtojca 1), prej të cilave, vetëm nga ana e jonë
janë regjistruar rreth 400 specie, kurse të tjerat vijnë prej literaturës. Pavarësisht kësaj,
numri i tyre duhet të jetë shumë më i madh se sa kaq, sepse detyra parësore e këtij studimi
nuk ka qënë regjistrimi floristik i specieve të zonës së studiuar.
Specie me interes floristik dhe fitogjeografik: Flora dhe bimësia e Komunës së
Dragashit dhe Prizrenit përfaqësojnë ndërthurje të elementeve floristike ballkanikë dhe
mesdhetare. Përplasja e ndikimeve mesdhetare dhe kontinentale përgjatë maleve të Sharrit,
ndikon në paraqitjen e varianteve mikroklimatike të ndryshme. Gjersa në rrezë dhe
përgjatë luginës së Lumbardhit të Prizrenit ndihet puhia e ngrohtë e Mesdheut, në majat më
të larta mbretëron klima e ashpër periglaciale. Shumë prej specieve bimore, banorë të
viseve të larta, e fillojnë ciklin e tyre jetësor menjëherë pas shkrirjes së borës (Oshlak,
Koritnik dhe Malet Vraça), si: Crocus scardicus, Draba scardica, Crocus veluchensis,
Crocus biflorius, Gentiana verna, Gentiana nivalis, Trifolium wettsteinii, Thlaspi
bellidifolium, Draba lasiocarpa, Viola grisebachiana, kurse shumë specie të tjera kërkojnë
temperatura më të larta për të zhvilluar veprimtarinë e tyre jetësore, dhe për pasojë e
vazhdojnë atë deri vonë në verë dhe në vjeshtë. Ndërsa në pjesët e ulëta, si pasojë e
ndikimit të rrymave mesdhetare, përgjatë Grykës së Drinit, Drinit të Bardhë dhe
Lumbardhit të Prizrenit, hasen lloje me veçori tipike mesdhetare si: Asparagus acutifolius,
Micromeria albanica, Heliosperma nikolicii, H. chromodontum, Scabiosa fumaroides,
Salvia officinalis, Teucrium polium, Pistacia terebinthus, Koeleria splendens, Asineuma
limonifolium, Parentucella latifolia, Linaria pelliseriana, Thesium divaricatum,
Convolvulus elegantissimus, Centaurea deusta etj.
Larmia e lartë e elementëve floristikë në zonat e studimit (Mali Koritnik, Sharr dhe
Oshlak), si edhe në zonat fqinje me Republiken e Shqiprisë (alpet veri-lindore),
gërshetohet me elementin floristik fitogjeografik të kësaj zone, Skardo-Pindik, i cili
shprehet edhe në emërtimin që kanë marrë shumë specie bimore nga Mali Sharr dhe Mali i
Korabit si: Tulipa scardica, Dianthus scardicus, Saxifraga scardica, Onobrychis scardica,
Alkanna scardica, Aubrieta scardica, Crocus scardicus, Cynoglossum scardicum, Festuca
scardica, Narthecium scardicum, Saxifraga scardica, Sideritis scardica, Stachys scardica,
Verbascum scardolicum, Veronica scardica, Viola schariensis, Achillea corabensis, Draba
korabensis, Erysimum korabense, Festuca korabensis, Oxytropis halleri subsp.
korabensis, Sesleria korabensis etj. Për arsye të pasurisë së lartë floristike, kjo zonë ka
qënë mjaft tërheqëse për shumë studiues vëndas dhë të huaj. Nga ana tjetër, larmia e
madhe e florës dhe komuniteteve bimore të saj, e kanë bërë atë që të përfshihet në një nga
10 hotspotet e biodiversitetit për Evropën.
Mali Koritnik dhe Oshlak dallohen gjithashtu për llojet e rralla dhe të rrezikuara në nivel
vendor dhe global, ku veçohen speciet e rralla dhe të rrezikuara të hasura në këto male si:
Cerastium decalvans, Crocus veluchensis, Centranthus junceus, Pulsatilla halleri, Viola
elegantula, mandej speciet stenoendemike, të cilat njihen edhe si simbol për këto dy male,
siç janë: Thymus doerfleri dhe Edraianthus graminifolius subsp. albanicus në Malin
Koritnik, apo Achillea alexandri-regis në Malin Oshlak. Achillea alexandri-regis, e hasur
përgjatë vijës më të lartë në Oshlak, në pyllin e çetinakut (Achilleo-Pinetum mugi), gjendet
në shoqëri me specien endemike të Sharrit, Onobrychis scardica, duke formuar me të
shoqërimin specifik të maleve të larta Achilleo alexandri-regis-Onobrychis scardica
(Fig. 3.10).
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Figura 3.10. Thymus doerfleri (a) dhe Achilleo alexandri regis (b), 2-stenoendemik specie të
maleve Koritnik dhe Oshlak (Foto Z. Hashani).

Krahas specieve barishtore, jo më pak të rëndësishme për zonën e hulumtuar janë edhe ato
shkurrore, ku dallohen Daphne cneorum, Rododendron ferrugineum, Daphne oleoides,
Vaccinium myrtillus, Arctostaphyllos uva-ursi etj. Ndër speciet me interes fitogjeografik
mund të përmëndim Ribes alpinum, e cila rritet në pyje dhe vende me gurë kryesisht në
substrat gëlqeror dhe silicor dhe që lulëzon në muajin qershor-korrik. Kjo specie është
hasur më datë 21.07.2013 në fshatin Brod, në lartësi mbidetare 1500-1300 m, në substrat
silicor, si edhe në Koritnik në substrat gëlqeror. Kjo specie bën pjesë në kategorin e llojeve
të rrezikuara të Kosovës, me statusin EN B1ab sipas klasifikimit të IUCN. Zona e
hulumtuar shquhet edhe për disa specie të tjera me rëndësi për Gadishullin Ballkanik, siç
është specia endemike Dioscorea balcanica, e cila rritet në vende me shkurre ose pyje të
rralla, rrëzë Malit Koritnik, vetëm në substrate gëlqerore për Kosovën. Gjatë ekspeditave
tona, kjo specie është takuar në një popullatë të shëndetshme (ka numër të konsiderueshëm
të individëve) në lartësitë 630 m, në jug të fshatit Zhur. D. balcanica në habitatin e saj të
rritjes, gjendet në kuadër të fitocenozës Dioscoreo-Carpinetum orientalis, ku specie
dominante shoqëruese janë Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Rubus caesius, Cornus
mass, Clematis flammula etj. Në Kosovë, D. balcanica raportohet të rritet edhe në faqet
lindore të Pashtrikut, pothuajse në të njëjtën lartësi si edhe në afërsi të Zhurit. Në lartësi të
ulëta të vendndodhjes së saj, duke filluar prej 350 m deri 700 m mbi nivelin e detit, specia
mund të gjendet edhe në pyje gjetherënës të shoqërimeve bimore Polygalo-Forsythietum
europaeae, Querco-pubescentis dhe më në lartësi (1300 m) edhe në pyjet e ahut (përsëri në
Koritnik, por në territorin e Shqipërisë) (Rexhepi, 1994). Popullatat me numrin më të lartë
të individëve të kësaj specie-eje gjenden në territorin Shqiptar, si në Koritnik, Surroj,
Malin e Gjallicës dhe në Vlashaj. Në zonën e Surroit, Shqipëri, D. balcanica gjendet në
substrate serpentinore, kurse të gjitha lokalitetet e tjera gjenden në substrate gëlqerore.
Duke qënë se kjo specie ka areal shumë të vogël të shtrirjes së saj, ajo konsiderohet si e
rrezikuar, prandaj është vlerësuar me statusin e rrezikimit EN B1ab, sipas IUCN (Fig. 3.11
dhe 3.12).
Pavarësisht veçorive floristike që mbartin të tre zonat e hulumtura, ato karakterizohen edhe
nga prania e specieve, të cilat gjenden edhe në mjediset fqinje me këto zona, në territorin
shqiptar ose maqedonas.
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Figura 3.11. Dioscorea balcanica specie e rrezikuar e gjetur mbi fshatin Zhur (Foto Z. Hashani).

Figura 3.12. Përhapja e Thymus doerfleri, Achilleo alexandri regis dhe Dioscorea balcanica në
malet Koritnik dhe Oshlak
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E parë në këtë këndvështrim, speciet që rriten në të dy anët e kufirit shtetëror përfaqësojnë
një trashëgimi të përbashkët si për Kosovën dhe Shqipërinë, ashtu edhe për Maqedoninë.
Ndër speciet e rralla dhe të rrezikuar që rriten në të dy anët e kufirit të zonës së hulumtuar
mund të përmenden: Erysimum korabense, Draba korabensis, Prunus macedonica,
Narthecium scardicum, Sempervivum kosaninii, Achillea corabensis, Heliosperma
nikolicii, Saxifraga grisebachii, Fritillaria macedonica, Aubrieta scardica, Silene
schmuckeri, Atoction lerchenfeldiana, Minuartia graminifolia, Trolius europaeus, Thlaspi
bellidifolium, Sanguisorba officinalis, Potentilla speciosa, Saxifraga glabela, Juniperus
sabina, Betula pendula, Polygonum bistorta, Rumex scutatus, R. nivalis, Sedum flexuosum,
S. magellense, Vaccinium uliginosum, Oxytropis dinarica, Laserpitium zernyi, Meum
athamanticum etj.
Specie relikte dhe migratore të periudhës së akullnajave: Flora e Ballkanit, e ka
origjinën qysh nga periudha e terciarit dhe më herët. Si pasojë e ndryshimeve graduale të
klimës gjatë epokave, mjaft bimë u zhdukën plotësisht, kurse disa të tjera me aftësi të
madhe përshtatje u ruajtën deri në ditët tona. Speciet endemike relikte janë grupi më i
vogël dhe paraqesin mbeturina të florës së lashtë të epokës së terciarit, fitogjeografikisht
dhe gjenitikisht të izoluara, të cilat paraqesin një interes jo vetëm historik dhe filogjenetik
por edhe interes kombëtar. Speciet relikte të terciarit janë mbetje të florës termofile të
terciarit, si vazhdimësi e florës së lartë oro-mesdhetare, të cilat kanë arritur të mbijetojnë
gjatë 1.5 milionë vite të periudhës së gjatë të akullnajave.
Ato mbijetojnë në gryka të mbyllura dhe kanione të viseve të ulëta të Bjeshkëve të
Nemuna dhe Maleve të Sharrit, të cilat nuk kanë qenë të lidhura me mbetjet akullnajave.
Sot prej atyre specieve të lashta, vazhdojnë të rriten ne kushtet e një klime tjetër si: Asarum
europaeum, Amphoricarpus autariatus, Campanula lingulata, Edraianthus graminifolius,
Schivereckia dorfleri, Gymndenia friwaldskyana, Hedera helix, Iberis sempervirens,
Jasione orbiculata, Juglans regia, Lilium albanicrum, Leucorchis albida, Onobrychis alba,
Pedicularis petiolaris, Ptilotrichum rupestre var. scardicum, Ranunculus incomparabilis,
Rumex balcanicus, Tozzia alpina (Stevanović & Janković, 1984; Frajman & Oxelman,
2007; Frajman & Schneeweiss, 2009; Tomović et al., 2014; Rakaj & Barina, 2015; Zeneli
et al., 2015; Caković, 2015).
Mali Koritnik, Sharr dhe Oshlak, të parë në këtë këndvështrim, paraqiten si vend strehime
të rëndësishme të florës relikte të periudhës akullnajore, të cilat në pjesë të tjera të Evropës
janë zhdukur. Këto specie me origjinë shumë të lashtë, në të kaluarën kanë pasur përhapje
të gjerë, dhe mjaft të kufizuar në ditët e sotme, në mjedise ose areale shumë të vogla, të
ndërvarura thellësisht nga përbërja e substratit dhe faktorëve të tjerë ekologjikë kufizues.
Në pjesët më të ekspozuara dhe më të larta të shkëmbinjve sundojnë reliktet glaciale, të
cilat paraqesin pragun me florën e kohës së akullnajave. Sipas Stevanović & Janković
(1984), në këtë grup bimësh përfshihen llojet akullnajore të ardhura nga viset arktikoalpine të Euroazisë, si dhe llojet e krijuara në procesin neospecial, posaçërisht të shprehura
në kohën e stuhive akullnajore, kur edhe ndryshimet më të vogla gjenetike kanë mundësuar
mbijetesën e tyre. Në mesin e këtyre taksoneve veçojmë: Agrostis rupestris,
Amphoricarpus autariatus, Androsace villosa, Anemone narcissiflora, Arctosaphylos uvaursi, Armeria alpina, Arabis alpina, Aster alpinus, Campanula lingulata, Carex curvula,
Carex nigra, Draba aizoides, Dianthus sylvestris, Edraianthus graminifolius, Schivereckia
dorfleri, Gentiana verna, Gymndenia friwaldskyana, Empetrum nigrum, Eriophorum
latifolium, Eriophorum vaginatum, Geum montanum, Geum reptans, Hedera helix,
Hieracium villosum, Juncus trifidus, Iberis sempervirens, Jasione orbiculata, Juglans
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regia, Leucorchis albida, Linum capitatum, Lycopodium alpinum, Onobrychis alba,
Parnassia palustris, Pedicularis petiolaris, Poa violacea, Polygala mayor, Ptilotrichum
rupestre var. scardicum, Ranunculus incomparabilis, Ranunculus thora, Ranunculus
crenatus, Rumex balcanicus, Rumex scutatus, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga
pedemontana, Saxifraga marginata, Salix herbacea, Salix retusa, Salix reticulata,
Scutellaria alpina, Selaginella selaginoides, Thesium alpinum, Trolius europaeus,
Valeriana montana, Vaccinium uliginosum, shumica e të cilave rriten vetëm në Sharr dhe
si pjesë e tij, Malet Vraça.
Me përhapje mjaft të kufizuar, sot në Ballkan dhe në zonën e studiuar, gjenden kryesisht
bimët drunore relikte, të cilat formojnë edhe habitate të rëndësishme me interes ruajtje
(NATURA 2000, 2013). Speciet drunore të Pinus heldreichii, Aesculus hippocastanum,
Ostrya carpinifolia, Pinus peuce, Taxus baccata dhe Acer heldreichii përbëjnë lloje të
rëndësishme të pyjeve dhe të florës së Kosovës. Një prej habitateve prioritare të NATURA
2000 “Drurë të Tisit (Taxus baccata)” bazohet pikërisht mbi prezencën e një lloji të tillë
relikt. Ndër speciet e tjera barishtore relikte të pranishme nga periudha e terciarit me
interes ruajtje jo vetëm në nivel vendor por edhe global mund të përmendim:
Amphoricarpus autariatus, Arctosaphylos uva-ursi, Geum reptans, Narthecium scardicum,
Oxytropis dinarica, Ramonda serbica, Trollius europaeus, Ranunculus incomparabilis,
Ranunculus degeni, Jasione orbiculata, Silene asterias dhe Geum reptans (Fig. 3.13) të
cilat kanë një përhapje shumë të kufizuar.
Mjaft interes paraqet edhe Pancicia serbica, e cila është gjetur në Malin e Oshlakut, si
specie e vetme e gjinisë Pancicia (Rexhepi et al., 1984; Shuka et al., 2008; Mustafa et al.,
2010). Krahas specieve relikte me rëndësi, në Ballkan dhe në Kosovë gjenden edhe gjini
relikte që ndodhen në të dy anët e kufirit të Kosovës me Shqipërinë, si gjinia Wulfenia, disa
specie nga familja Gesneriaceae me tre gjini relikte (Ramonda, Haberlea, dhe Jankaea).
Gjinia Ramonda përfshin dy specie palaeoendemike dhe relikte nga periudha e terciarit, si
specie të rralla të ardhura në Gadishullin Ballkanik, por me origjinë nga habitatet e
hemisferës veriore. Ramonda nathaliae Pancic & Petrovic dhe Ramonda serbica Pancić
(Tutin et al., 1972; Qosja et al., 1996; Gashi et al., 2012; 2013), të cilat janë në gjendje të
tolerojnë kushte ekstreme të thatësirës (poikilohidrike). Këto dy specie mund të humbin
deri 95% të ujit dhe prapë të rikthehen në jetë. R. serbica rritet në Koritnik, Grykë të
Prizrenit, Oshlak etj, ndërsa R. nathaliae rritet në Maqedoni, përgjatë Lumit Vardar etj.
(Petrović, 1882).
Me interes studimi dhe ruajtjeje janë edhe speciet me origjinë nga periudha e post
akullnajave, dhe sigurisht me origjinë arktiko-alpine, ku mund të përmenden speciet:
Arctostaphylos alpinus, Aster alpinus, Androsace villosa, Dryas octopetala, Geum
montanum, Parnassia palustris, Pedicularis verticillata, Poa alpine, Luzula spicata, Salix
herbacea, S. reticulata, Saxifraga opositifalia, Selaginella selaginoides dhe Trollius
europaeus, shumica e të cilave gjenden në Malet Vraça dhe kullotat alpine të Restelicës
dhe Brodit.
Njëra ndër speciet relikte të periudhës glaciale është edhe Dryas octopetala, e cila gjendet
në Koritnik, Oshlak, Restelicë, rritet në substrat silicor dhe gëlqeror. Kjo specie është hasur
nga ana e Jonë edhe në lartësi shumë të mëdha në M. Vraçë, më datë 22.07.2013, në lartësi
mbi detare 2500 m, në shoqëri me: Anthyllis aurea, Campanula alpina, Cerastium
alpinum, Dianthus scardicus, Geum montanum, Geum reptans, Salix retusa, Nigritella
nigra, P. brachyodonta subsp. grisebachii, Anemone narcissiflora, Alchemila alpigena, të
gjitha në përbërje të fitocenozës Dryado-Alchemilo-pinetum mughi etj.
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Figura 3.13. Ranunculus degenii, Jasione orbiculata, Silene asterias dhe Geum reptans, specie
relikte të akullnajave të gjetura në zonën e studimit (Foto Z. Hashani).

Specie arktiko-alpine: Territoret midis Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë banohen
edhe nga shumë specie të cilat e kanë origjinën nga rajonet gjeografike të Arktikut ose
Alpet Europeane, të cilat pasi kanë kaluar harkun Alpin të Evropës, janë përshtatur në
Ballkan ose kanë psuar ndryshime morfologjike dhe gjenetike në kushtet e reja të rritjes.
Territori i hulumtuar, sipas Stevanović et al. (2009), përfshihet në sistemi malor të SharPindit. Numri më i madh i specieve me origjinë arktike-alpine ndodhen në 3 malet të cilat
janë hulumtuar (Stevanović et al., 2009; Rakaj & Barina, 2015). Ndër speciet tipike
arktiko-alpine të vëzhguara na zonën e hulumtimit mund të përmëndim: Cerastium
alpinum, Cerastium eriophorum, Thalictrum alpinum, Epilobium alsinifolium, Luzula
sudetica, Oxyria digyna, Oxytropis lapponica, Salix herbacea, Salix reticulata, Saxifraga
adscendens, Saxifraga paniculata etj.
Disa specie mund të gjenden si në zonën e hulumtuar ashtu edhe në Alpet veriore të
Shqiperisë dhe Kosovës si: Arctostaphyllos uva-ursi, Aster alpinus, Bartsia alpina,
Bistorta vivipara, Cerastium cerastoides, Cryptogramma crispa, Dryas octopetala,
Empetrum nigrum, Epilobium anagallidifolium, Gnaphalium supinum, Juncus trifidus,
Kobresia myosuroides, Luzula spicata, Myricaria germanica, Nigritella nigra, Pedicularis
verticillata, Phleum alpinum, Poa alpina, Pseudorchis albida, Salix hastata, Saxifraga
aizoides, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga stellaris, Sedum annuum, Selaginella
selaginoides, Vaccinium vitis-idea, Veronica alpina, kurse disa specie të tjera kanë
përhapje më të gjerë se sa më sipër. Në këtë grup mund të përmendim Euphrasia
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salisburgensis, Luzula spicata, Sagina saginoides, Saxifraga adscendens, Saxifraga
paniculata. Dy grupimet e mëposhtme gjenden edhe në alpet apo pjesët e tjera ndërkufitare
si në Korab, Gjallicë, Koritnik, apo edhe më në thellësi të territorit Shqiptar sipas
Stevanović et al. (2009), Frajman et al., 2014; Rakaj & Barina (2015) dhe Hashani et al.
(2015b). Ndër llojet që rriten brënda kufirit Shqiptar janë: Arctostaphyllos uva-ursi
Cerastium cerastoides, Cerastium alpinum, Euphrasia salisburgensis, Gnaphalium
supinum, Juncus trifidus, Myricaria germanica, Luzula spicata, Nigritella nigra, Oxytropis
campestris, Oxytropis lapponica, Pedicularis verticillata, Phleum alpinum, Poa alpina,
Potentilla crantzii, Pseudorchis albida, Salix hastata, Saxifraga aizoides, Saxifraga
oppositifolia, Saxifraga stellaris, Sedum annuum, Selaginella selaginoides, Sagina
saginoides, Saxifraga adscendens, Saxifraga paniculata, Thalictrum alpinum, Vaccinium
vitis-idea, Veronica alpina etj.

Figura 3.14. Primula minima, Empetrum nigrum, Salix reticulata dhe Primula halleri,
specie arktik-alpine të gjetura në zonën e studimit (Foto Z. Hashani & L. Shuka).

Nga pikpamja e substratit, shumica e specieve të mësipërme gjenden në substrate silicore
dhe të përziera (sedimente dhe depozitime të pleistocenit), për shkak të prezencës së tyre
në sistemin malor Sharr-Pind (ose skardo-pindian). Në florën Alpine të Kosovës ose të
Shqipërisë, hasen edhe specie relikte akullnajore që nuk takohen në tundrën arktike, si
Arabis surculosa (= Arabis serpyllifolia subsp. nivalis), Arthemisia umbelliformis subsp.
eriantha, Phyteuma confusum, Primula minima (në pjesën veri-lindore të Sharrit),
Ranunculus crenatus, Rumex nivalis, Saxifraga androsace, Salix retusa, Veronica aphylla
si dhe Pulsatilla halleri (vetëm në Koritnik), Empetrum nigrum, Salix reticulata dhe
Primula halleri etj.
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Dy speciet e fundit kanë një përhapje të gjerë në Alpet Shqiptare, Malet Koritnik dhe
Sharr, si dhe në Gjallicë e deri në Korab.
Disa prej specieve arktiko-alpine kanë një territor mjaft të vogël përhapjeje, dhe vetëm në
një tip substrati, kurse të tjerat nuk shfaqin ndonjë preferencë specifike ndaj substratit.
Silene rupestris është një specie relikte arktiko-alpine e Maleve të Sharrit, e zbuluar nga
Stevanović (1978). Rritet në formacionet shkëmbore në substrate silicore, të zonave malore
në rrethinën e Liqenit të Livadicës në lartësi rreth 2400 m, Shtëpia e Gjahtarit në lartësi
mbidetare rreth 2100 m, (Stevanović et al. (2009) si dhe në Piribeg, përroi Durlës në lartësi
mbidetare nga 1600 deri 1900 m (Diklić, 1972). Selaginella selaginoides, si specie i takon
elementit subartik-alpin të florës glaciale (Fig. 3.15). Është relikt i maleve të Sharrit, për
herë të parë është gjetur nga Wettstein (1892), në Luboten rreth 2350 m lartësi.
Salix reticulata, në kundërshtim nga 2 speciet e mësipërme është specie e komplekseve të
larta malore, relikte e glacialit me origjinë të përhapjes arktiko-alpine. Ajo nuk shfaq
preferencë të veçanta ndaj substratit, dhe mund të gjendet më së shumti në substrate
gëlqerore si në Malin Koritnik (Jovanović, 1972), Luboten (pjesa veri-perëndimore), si dhe
në Bistricë, rritet në kullota dhe shkëmbinj kompakt në lartësi të ndryshme mbidetare nga
2000 m deri 2200 m. Ky lloj shelgu përbën një ndër llojet e rrallë në malet e Sharrit dhe
Koritnikut, por edhe në gjithë Ballkanin.
Diphasium alpinum i takon grupit të florës relikte akullnajore me origjinë arktiko-alpine.
Në malet e Sharrit kjo bimë është hasur në majë të Bistrës në bashkësi me Empetrum
nigrum dhe Vaccinium ulignosum. Specia relikte Arctostaphyllos uva-ursi, e hasur gjatë
ekspeditave në Koritnik, Oshlak, Maja e Zezë, Prizren, rritet në shkëmbinj kompakt
(gëlqerorë, serpentinorë dhe silicorë) të zonave alpine, pa ndonjë zgjedhje të veçantë ndaj
substratit.

Figura 3.15. Livadhet e lagura në Malet Vraça, janë strehë e disa specieve relikte (Foto L. Shuka).
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Këto specie, në tërësinë e tyre floritstike tregojnë jo vetëm vjetërsinë dhe origjinën e florës
në këto zona të hulumtuara, por tregojnë se ky masiv malor është vendi i takimit të dy
rrymave floristike të përmendura, asaj arktike dhe alpine dhe asaj skardo-pindike
(Micevski, 1998). Mirëpo, sot shumica e llojeve relikte janë të rrezikuara kryesisht si
rrjedhojë e veprimtarisë së njeriut, si dhe për shkak të aftësisë së tyre të ulët të përshtatjes
dhe të përballimit të ulët biologjik, sidomos kushteve të reja, nën trysninë e ngrohjes
globale (EEA, 2010). Pra, këto specie janë formuar para periudhës terciare dhe kanë
përjetuar kohën e pakëndshme të akullunajave, për t’u izoluar dhe larguar nga qendra e
përhapjes se tyre.
Në zonat e hulumtuara këto specie përbëjnë një grup të vogël nga se vendi në periudhën e
akullnajës (glaciale) krahasuar me Evropën, ka qenë më pak nën akull dhe “kuota” e akullit
ka qenë më e hollë. Për këtë shkak, këto specie morfologjikisht janë primitive dhe me
numër të vogël të karaktereve morfologjike diferencuese.
Në malet e larta të zonës së studiuar gjenden edhe specie tjera të rëndësishme, areali i të
cilave është i lidhur kryesisht me malet e larta të Evropës jugore dhe të mesme (Alpe,
Apenine, Karpate, Pirinej, Tatra), ku nga speciet e listuara më sipër, këtij grupimi i
përkasin: Trollius europaeus, Ranunculus montanus, Ranunculus thora, Ranunculus
crenatus, Ranunculus oreophylus, Dianthus sylvestris, Rhodondrendron ferrugineum, Salix
reticulata, Geum reptans, Geum montanum, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga marginata,
Saxifraga aizoon, Saxifraga bryoides, Saxifraga tymosa, Gentiana verna, Gentiana nivalis,
Juncus trifidus, Elyna myosuroides, Carex rupestris, Carex curvula, Craex foetida, Carex
tigra, Poa minor etj.
Këto dhe shumë shembujt e tjerë të mësipërm tregojnë lidhjet e hershme midis florës së
Kosovës me rajone të tjera. Speciet e tjera migratore të hasura në zonat e studiuara
(Koritnik, Oshlak dhe Sharr), janë dhënë në tabelën 3.2.
Specie me të afërm nga vende të tjera të Europës, Azisë ose Amerikës: Përveç specieve
relikte të periudhës së terciarit, atyre me origjinë nga periudha e akullnajave dhe arktikealpine, me mjaft interes nga këndvështrimi fitogjeografik jane edhe speciet me origjinë nga
viset e tjera të Europës ose Azisë dhe më gjerë. Karakteristikë e larmisë floristike të vendit
është prania e llojeve të caktuara që kanë lidhje me specie nga mbarë bota, si Ballkani,
Evropa, India, Azia, si p.sh. Primula halleri dhe Forsythia europeae, të afërmit e tyre
filogjenetikë i kanë nga Azina Lindore, Wulfenia carinthiaca me origjinë nga Mioceni
(0.49–2.12 Ma), ka të afërm në Turqi (Surina et al., 2014), dhe Azi, dhe e diferencuar nga
speciet Aziatike të gjinisë Wulfenia, gjatë periudhës së akullnajave. Gjithashtu, Pinus
peuce, ka të afërm në Azinë Lindore dhe Amerikën e Veriut, kurse Sagina subulata është
specie me origjinë nga Evropa Perëndimore, dhe përhapur në siujëdhesën e Ballkanit si në
Koroaci, Bosnjë, Mal të Zi, ndërsa në vendin tonë është e përhapur në malet e Sharrit,
Prevallë (Lakuśić, 1988), dhe Kobilicë (Rohlna, 1937). Malet e Sharrit dhe Kobilica
përfaqësojnë edhe pikën më lindore të përhapjes së kësaj specieje në Masivin e Sharrit.
Specia Iberis sempervirens, e cila rritet ne Koritnik, kryesisht në substrat gëlqeror, tregon
lidhje historike me Pirenjtë. Potenilla apennina i ka lidhjet historike në Apeninet, kurse
Ptilotrichum cyclocarpum, lidhjet floristike dhe historike i ka me malet e Greqisë. Në këtë
kategori bëjnë pjesë disa specie endemorelikte të Ballkanit, si Centranthus kellererii apo
Aesculus hyppocastanum etj. Gështenja e Kalit (Aesculus hippocastanum), të afërmit e vet
i ka në Azinë Lindore dhe të Mesme si dhe në Amerikën Lindore dhe Veriore (Frajman et
al., 2009; Zeneli et al., 2015). Këto dhe shumë shembuj të tjerë tregojnë lidhjet e hershme
midis florës vendase dhe rajonit, ose edhe më gjërë.
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Tabela 3.2. Speciet relikte glaciale, migratore nga pjesët arktiko- alpine të Euro-Azisë.
Agrostis rupestris
Anemone narcissiflora
Arctostaphylos uva-ursi
Armeria alpina
Arabis alpina
Androsace villosa
Aster alpines
Avena versicolor
Carex rupestris
Carex curvula
Carex tigra
Viola biflora
Vaccinium uliginosum
Daphne alpina
Dryas octopetala
Draba aizoides
Dianthus sylvestris
Diphasiastrum alpinum
Epilobium anagallidifolium
Elyna myosuroides
Pedicularis qederi

Juncus trifidus
Juncus triglumis
Empetrum nigrum
Eriophorum vaginatum
Geum montanum
Geum reptans
Gentiana lutea
Gentiana nivalis
Gnaphalium supinum
Helianthemum oelandicum
Hieracium villosum
Thesium alpinum
Linum capitatum
Lycopodium alpinum
Oxytropis lapponica
Parnassia palustris
Poa violacea
Polygala mayor
Potentilla crantzii
Potentilla aurea
Trollius europaeus

Primula minima
Valeriana montona
Ranunculus thora
Ranunculus crenatus
Ranunculus oreophilus
Rumex scutatus
Saxifraga oppositiofolia
Saxifraga aizoon
Saxifraga aizoides
Saxifraga pedemontana
Saxifraga bryoides
Soldanella alpina
Saxifraga marginata
Salix herbacea
Salix retush
Salix reticulate
Selaginella selaginoides
Scutellaria alpina
Senecio carpaticus
Trifolium noricum

Taksonet të tjera, përfshirë disa specie subendemike i takojnë elementeve të ndryshme të
florës (Arktiko-Alpine, Orofite, Pontike, Mesdhetare etj.), të përhapura në Evropë dhe
Azinë përendimore, të cilat janë hasur edhe gjatë ekspeditave në zonat e hulumtuara nga
ana jonë (Tab. 3.3, Fig. 3.16 dhe 3.17). Veçori të lartë biogjeografike, florës së zonës së
hulumtuar i japin speciet tipike të elementit fitogjeografik Scardo-Pindik (shih Shtojcën I).
Në zonën e hulumtuar janë vënë re më shumë se 21 specie skardo-pindike, nga 128 specie
ballkanike në total (Fig. 3.16 dhe 3.17, Tab. 3.4) si: Achillea corabensis, Abies borisiiregis, Anthyllis aurea, Asperula dorfleri, Crocus scardicus, Cynoglossum scardicum,
Draba korabiensis, Erysimum korabense, Festuca korabensis, Dianthus scardicus, Lilium
albanicum, Onobrychus scardica, Oxytropis korabensis, Sesleria korabensis, Narthecium
scardicum, Schivereckia doerfleri, Sempervivum macedonicum, Sideritis scardica,
Pancicia serbica, Pinus peuce, Viola schariensis, Verbascum scardolicum etj.
Tabela 3.3. Speciet Arkto-alpine dhe pontike orofite.
Achillea atrata

Primula halleri

Daphne
blagadayana
Schivereckia
doerfleri
Loiseleuria
procumbense
Selaginella
selaginoides
Diphasium
alpinum

Gentiana lutea
Atoction
lerchenfeldiana
Hesperis dinarica
Rhodiola rosaea
Epilobium
angallifolium

Bruckenthalia
spiculifolia
Erica carnea

Campanula foliosa

Silene asterias

Viola grisebachiana

Ptilotrichum
rupestre
Erigeron uniflorus

Arabis alpina

Saussurea alpina
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Silene rupestris

Edraianthus
graminifolius
Pinus peuce

Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut

Salix herbacea

Lamium garganicum

Pinus heldreichii

Veronica alpina
Achillea clavennae
Geum reptans

Cryptogramma
crispa
Rumex nivalis
Saxifraga bryoides
Veronica aphylla

Salix reticulata
Silene rupestris
Saxifraga
androsacea
Carex foetida
Poa urina

Iberis sempervirense
Aconitum pentheri

Tozzia alpina
Senecio subalpinus

Primula minima

Linum flavum
Scabiosa crenata
Aster alpines

Ndërsa, disa nga llojet e veçanta, të cilat janë të përhapura në shumë vende të botës, kurse
në Ballkan hasen vetëm në masivet malore të Sharrit janë: Loiseleuria (Azalea)
procumbense, Draba siliquosa, Sausserea alpina subsp.alpina ose Thalicrum alpinum etj.
Pasuria llojore e sistemit Malor të Sharit, si një ekosistem i vetëm, mund të krahasohet
vetëm me masivet më të mëdha në Ballkan si Bjeshkët e Nemuna, Rila dhe Pirin, ose në
Evropë me Karpatet, Pirinejet, Apeninet ose Alpet (Millaku, 2003; Millaku et al., 2012).
Speciet e tjera, nga Evropa qëndrore (CEM, shih Tab. 3.4) mbizotërojnë si elementë
floristikë me rreth 116 specie, zonat malore, vendi i origjinës i të cilave është i lidhur
ngushtë me hapsirën e Evropës Qendrore, siç janë: Aconitum lamarckii, Carlina acaulis,
Tabela 3.4. Elementët floristike, të përfaqësuar me më shumë specie
Pontike
Illyrian-Balkan
Illyrian
Central European mountainous (CEM)
Malet e Europës Qendrore
Dinaric-Balkan mountainous
Dinaric mountainous
Balkan mountainous
EuJ South European mountainous
Malet e Europës Jugure (=EuJ)

Mediterranean-Submediterranean
Specie me origjinë Mesdhetare dhe submesdhetare
Mediterranean-Submediterranean-Subcontinental
Submediterranean
Submediterranean-Subcontinental
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Alpine
Arctico-Alpine
Balkanike
CEM
Circumboreale
Cosmopolite
Eu-Az
Eu-Caucasike
EuJ
EuJL (Eu jug-lindore)
EuJ-Med
Eu-Med
EuQJ (Eu qëndrorejugore)
Eu-Siber
EuV (Europe veriore)
Med
Paleotemperuara
Pontike
Sub-Ballknike
Sub-Cosmopolite
Subendemike
Med-Submesdhetare

11
37
128
116
39
13
116
35
108
51
17
51
7
26
6
34
32
10
38
10
23
22
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Centaurea triumfetti, Saxifraga exarata, Valeriana montana, Anemone narcissiflora,
Minuartia verna, Veronica alpina. Speciet cirkumpolare të florës që rrjedhin nga pjesët
veriore të kontinentiti euro-aziatik dhe amerikano-verior përfaqësohen nga 39 specie, ku
dallohen Anemone narcissiflora, Minuartia verna, Poa alpina, kurse elementi floristik
Euro-Aziatik (116 specie) dhe Euro-Siberiane (26 specie), zënë një vënd të rëndësishëm në
florën e zonës së hulumtuar, nga të cilat mund të përmenden: Ajuga genevensis, Dianthus
deltoids, Epilobium montanum, Brizia media, Gagea lutea. Areali i këtyre specieve
përfshin pjesët e Evropës, Siberisë perendimore dhe lindore, Kaukazit, Azisë së vogël,
rajonit fitogjeografik të Iranit (turanit) dhe rajonit veri-mongolik, si dhe pjesën e regjionit
Aziatiko lindor deri në Japoni.
Elementi floristik Alpin dhe nordiko-alpine, me qendrën e shpërndarjes në Alpe dhe në
drejtim të Skandinavisë përfqësohen në florën e zonës së studiuar nga 17 specie (shih AlpEuV, Fig. 3.16) ku veçohen: Nigritella nigra, Polygala alpestris, Soldanella alpina, Ajuga
pyramidalis etj., kurse llojet me elementë floristikë karpatik përfaqësohen nga Saxifraga
carpatica dhe Senecio carpaticus, përkundër specieve alpino-karpatike më indikatore
Homogyne alpina, Armeria alpina ose Primula minima.
Specie me elemente arktiko-alpine, të cilat qendrën e shpërndarjes e kanë nga rajoni arktik
drejt alpeve, dhe që rriten në kushtet ku mbizotron klima e thatë përfaqësohen nga rreth 37
specie, nga të cilat mund të përmendim: Arstostaphylos uva-ursi, Campanula rotundifolia,
Carex flava, Trollius europaeus, Vaccinium myrtillus etj. Elementi sub-sibiro jugor, me
qendër të shpërndarjes në mes të tajgës boreale në veri dhe stepave ne jug përfaqësohen
nga: Platanthera bifolia, Arenaria rotundifolia ose Scutellaria alpina. Ndikimi i florës
jugore, kryesisht asaj mesdhetare, submesdhetare, të cilat gjenden në rajonin malore, por të
vendosura në perimetrin e zonës mesdhetare përfaqësohet nga: Galium lucidum, Romulea
bulbucodium, Geum molle, Saxifraga rotundifolia, Sedum hispanicum etj, kurse speciet me
elemente submesdhetare, të cilat përfshijnë rajonin mesdhetar dhe pak më gjerë,
përfaqësohen nga: Armeria canescens, Helianthemum canum, Allium pulchellum,
Teucrium chamaedrys ose Galanthus nivalis etj.
Speciet pontike, me qendër të shpërndarjes në malet dinaride ose Ilirike dominohen nga:
Carduus candicans, Veronica jacquini, Calamintha acinos, Alysum murale, kurse specie
me elemente floristik subatlantiko-submesdhetare, që e lidhin rajonin Atlantik me atë
Mesdhetar përfqësohen nga: Asplenium ceterach, Orchys laxiflora, Schila bifolia, Primula
acaulis, Trifolium ochroleucum. Një tjetër specifitet i florës së zonës së hulumtuar janë
speciet kosmopolite, të cilët janë të përhapura në gjithë rruzullin tokësor si: Poa annua,
Dryopteris filix-mas, Pteridium aquilinum, Cerastium caespitosum. Elementi floristik
Ballkanik përfshin taksone endemike ose subendemike, të përhapura në masivin e Sharrit
dhe më gjerë përfaqësohen nga: Barbarea balcana, Carduus scardicus, Dianthus
scardicus, Edraianthus montenegrinus, Erigeron epiroticus, Leuchorchis friwaldii,
Melampyrum scardicum, Narthecium scardicum, Pedicularis brachyodonta, Rumex
balcanicus, Sempervivum macedonicum, Sempervivum kosaninii, Silene sendtneri,
Heliosperma pusilla subsp. albanica, Thymus cherlerioides etj. Elementi floristik
Ballkanik, përfshirë ato sub-ballkanike dhe subendemike përbëjnë edhe numrin më të
madh të specieve të zonës së hulumtuar, me 189 specie ose 19 % e totalit të specieve.
Si shihet në Shtojcën 1 dhe në figurat 3.16 dhe 3.17, nga 997 specie bimore të regjistruara
në zonën e hulumtuar, mbizotërojnë elementët floristikë Ballkanikë, CEM dhe Euroaziatikë. Me më pak lloje bimore përfaqësohen elementët floristikë karpato-borealë, europontike, amfi-atllantikë, amerikano-jugorë etj., të cilët përfaqësohen me më pak se sa 4
specie (shih Fig. 3.17).
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Figura 3.16. Elementet floristike të specieve të hasura në zonën e studimit.
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Figura 3.17. Elementet floristike me më pak specie të hasura në zonën e studimit
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Format jetësore të specieve të hasura në zonën e studimit janë dhënë në Shtojcën I dhe
figurën 3.18, ku flora e zonës së hulumtuar përfaqësohet nga të gjitha format jetësore
bimore. Nga tabela 3.5, shihet se në kuadër të florës vaskulare të Malit Sharr mbizotërojnë
Hemikriptofitet (H) me 596 specie ose 60% të numrit të përgjithshëm të tyre, pastaj vijnë
me radhë, Geofitet (G) me 128 specie ose 13%, Kamefite (Ch) me 108 specie ose 11%,
Fanerofitet (Ph) me 82 specie ose 8%, Terofitet (T) me 46 specie ose 5%, etj, ndërsa më së
paku janë të përfaqësuara llojet ujore, hidrofite ose akuatike helo-hidrofite dhe lianet me
më pak se 3-specie (Tab. 3.5).
Tabela 3.5. Format jetësore të specieve të regjistruara në zonën e studimit

Forma Jetësore
Nr. specieve

Ch Ch/H G
H
G/H G/T H/Ch H/T L
Nph Ph T
108
6 128 596
1
1
2
3
2 17 82 46

Kushtet klimatike të zonës së studiuar dhe përbërja gjeologjike e substratit kanë bërë që
shumica e specieve të hyjnë në kuadër të hemikriptofiteve dhe gjeofitet, të cilat përiudhën
e dimrit e kalojnë në sipërfaqe të tokës, të mbrojtura nga gjethet apo nga dëbora.
Fanerofitet dhe kameofitet janë më pak të përfaqësuar me lloje, pavarësisht se ato
mbulojnë sipërfaqe të mëdha të territorit të hulumtuar. Prania e numrit të madh të bimëve
gjeofite është tregues i kushteve mjaft ekstreme, sidomos në disa terrene të thata gëlqerore
dhe silicore. Prania e pak llojeve hidrofite (akuatike helo-hidrofite) në kuadër të territorit të
hulumtuar mund të shpjegohet nga fakti se rrjedhat ujore janë të shpejta dhe nuk ofrojnë
kushte të mira për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Spektri biologjik paraqet qartë kushtet e
përgjithshme ekologjike në territorin e Malit Sharr, Oshlak dhe Koritnik ku mbretërojnë
vera relativisht të thata dhe dimra të gjatë dhe të ashpër.

Figura 3.18. Format jetësore të specieve të regjistruara në zonën e studiuar

3.6. Speciet e reja për florën e Kosovës dhe të Shqipërisë
Pjesa jug-lindore e Republikës së Kosovës dhe pjesa veri-lindore e Shqipërisë,
gjeomorfologjikisht e ka origjinën kryesisht nga Era e Paleozoit (Perioda e OrdovikSilurianit), 480-360 milionë vjet e vjetër, duke përbërë kështu edhe zonën më të vjetër si
moshë, për të 2 vendet tona. Megjithatë, në të gjenden edhe formacione gjeologjike më të
vonshme si ato të kretakut të mesëm dhe të sipërm. Parë nga këndvështrimi gjeologjik,
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substrati është i ndërtuar kryesisht nga porfirite kuarcore, rreshpe-argjilo-silicore dhe më
pak nga shkëmbinj gëlqerorë dhe gipsorë (MIM, 1983; KPMM, 2006; Hoxhaj et al., 2009;
Mustafa et al., 2013). Larmia e substratit si dhe mosha shumë e vjetër e tij e bëjnë këtë
zonë një ndër më të pasurat në Evropë për nga pikpamja e larmisë biologjike. Territori
midis Komunës së Dragashit (Kosovë) dhe zonës Koritnik-Korab (Shqipëri) përbën një
ndër zonat më të rëndësishme florike të Evropës. Për këtë arsye, sistemi malor SkardoPindik është klasifikuar në 5 zonat hotspote të biodiversitet me interes ruajtjeje për
kontinentin e vjetër.
Nga pikpamja floristike, zona e studiuar nga ana e jonë ka qënë mjaft tërheqëse për shumë
studiues vëndas dhe të huaj (shih 1.3).
Kjo zonë bënë pjesë në sistemin malor Skardo-Pindik, i cili përfshin vargmalet e Sharrit
dhe ato të Korabit për zonën e studiuar, si dhe shtrirje më të gjerë drejt Pindosit në veri të
Greqisë. Gjatë ekspeditave në terren dhe konsultimeve me literaturën, janë gjetur edhe disa
specie të reja, gjithsej 7, si dhe janë diskutuar disa specie të raportuara më parë por të pa
përfshira në florat e 2 vendeve tona. Përhapja e specieve të reja ose të harruara që ndodhen
midis zonës jug-lindore të vendit tonë (Kosovës) është dhënë bashkë me vendgjetjet e tyre
në hartë, figurat 3.19, 3.20 dhe 3.21. Më poshtë është diskutuar dhe propozuar ruajtja e
emërtimit të disa taxonëve bimore, si: Achillea corabensis (Heimerl) Micevski dhe
Schivereckia doerfleri (Wettst) Born., si dhe përshkrimi për herë të parë për florën e
Kosovës i taksoneve të mëposhtme: Aconitum lamarckii Rchb., Edraianthus graminifolius
(L.) DC. subsp. albanicus Deg. & Kumm., Edraianthus montenegrinus Horák., Cerastium
eriophorum Kit., Pulsatilla halleri (All.) Willd., Viola schariensis Erben dhe Galanthus
elwiesii Hook, f. Gjatë ekspeditave të realizuara në këtë teritor nga ana e Jonë, janë
identifikuar një numër i lartë speciesh bimore të rralla, të kërcënuara dhe me interes
konservimi jo vetëm për dy vendet tona por edhe më gjerë. Ndër to dallohen Aconitum
pentheri dhe Ranunculus degeni, të cilat përbëjnë dy specie të tjera të rralla dhe të
rrezikuara të cilat raportohen për herë të parë për rajonin e studiuar (Hashani et al., 2015a;
2015b).
Në këtë zonë, ne kemi dalluar gjithashtu një numër të lartë oreofitesh të terciarit, si:
Schivereckia doerfleri, Silene waldsteinii, Atoction lerchenfeldiana, Silene asterias,
Ptilotrichum cyclocarpum subsp. cyclocarpum, Iberis sempervirens, Hesperis dinarica,
Anthyllis aurea, Viola grisebiachana, Gymnadenia friwaldskyana, Epilobium
anagallidifolium, dhe specieve relikte të peridhës së akullnajave, si: Selaginella
selaginoides, Salix herbacea, Salix reticulata, Rumex nivalis, Geum reptans, Veronica
alpine, Sausseria alpine etj. Midis tyre janë vërejtur disa specie, të cilat janë përmendur
nga botanistë të huaj, por që nuk janë përfshirë në florat e dy vendeve tona, ashtu si dhe
specie të panjohura më parë për këtë territor, çka përbëjnë kontribut për florën e Shqipërisë
dhë Kosovës.
Achillea corabensis (Heimerl) Micevski: In Prilozi Oddel. Biol. Med. Nauki Maked.
Akad. Nauk 5(2): 6. 1984.
Sinonime: Achillea pindicola subsp. corabensis (Heimerl) Greuter., A. clavennae f.
corabensis Heimerl. A. clavennae var. argentea Vis. f. corabensis Heimerl. A. clavennae
var. inergrifolia Hal.
Barpezmi i Korabit (A. corabensis) përbën një nga taksonët më të diskutuar nga pikpamja
taksonomike. K. Micevski e ka ngritur këtë takson në nivel specie, duke e shkëputur nga A.
clavennae var. inergrifolia Hal, qysh në vitin 1984 (Micevski, 1984). Megjithatë, kjo
specie nuk është trajtuar si e tillë në Florën e Shqipërisë dhe të Kosovës, por trajtohet si
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Figura 3.19. A) Achillea corabensis; B) A.clavennae; C) A chillea pindicola (emërtuar nga R.
Franzén 1986, me vendgrumbullim Kardítsa, Greqi).
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Achillea pindicola subsp. corabensis (Heimerl) Greuter ose si A. clavennae L (Rexhepi,
1986; Vangjeli et al., 2000; Millaku, 2013). Konfuzioni vjen siç duket për shkak se
publikimi i K. Micevskit është në gjuhën Maqedonase dhe i pa arritshëm nga studiuesit e
huaj, si dhe prej riklasifikimit të disa specieve të këtij seksioni nga Greuter et al. (2003), i
cili e shkëputi taxonin e mësipërm nga specie (A. clavennae L.) në subspecie (A. pindicola
subsp. corabensis (Heimerl) Greuter) brenda grupimit Anthemideae. W. Greuter, në këtë
riklasifikimin nuk shpjegon karakteristikat morfologjike të këtij ndryshimi, ndërsa K.
Micevski ka argumentuar dhe krahasuar ndryshimet morfologjike midis A. corabensis
(Micevski, 1984) dhe specieve të ngjashme me të, ose grupimit A. clavennae. Emërtimi A.
corabensis sipas K. Micevski është përmendur nga Stevanovič et al. (1993) për gjetjen në
afërsi të Brodit dhe nga Meyer (2011) për gjetjen në Malin e Korabit, pavarësisht se pak
më vonë citohet si A. pindicola subsp. corabensis nga Rakaj & Shehu (2012).
Ne pasi kemi studiuar një material të bollshëm të herbarizuar dhe të freskët për speciet A.
clavennae dhe A. pindicola (fig. 3.19 B dhe C), jemi të bindur në argumentet e Micevskit
dhe Meyer-it, prandaj propozojmë që të ruhet emërtimi Achillea corabensis, si i shkëputur
mjaftueshëm morfologjikisht nga dy speciet A. pindicola dhe A. clavennae. Ndryshime
morfologjike të cilat konsistojnë në formën e gjethes më pak e rripëzuar tek A. corabensis,
e krahasuar me simotrat e saj si dhe në madhësinë e lules (fig. 3.19 A, 3.21), mundësojnë
diferencimin llojor midis tyre.
Specie të studiuara: A. clavennae L. (K 000942137; K 000697159), Achillea pindicola
Haussknecht (JE 00010940), Achillea pindicola (JE 00010942), fillimisht e përcaktuar si
Achillea clavennae subsp. pindicola (më pas A. pindicola nga R. Franzén 1986,
Greece/Kardítsa); Achillea pindicola subsp. integrifolia (WU-Halácsy-Graecum 0071816;
JE 00010941),
Achillea pindicola Hausskn. subsp. pindicola (W 1940-0000265).
Achillea clavennae, Qafa e Pejës (Theth), në kullotat alpine me substrat gëlqeror, 18002000 m, 19.07.2005, coll. Shuka; Kroi i Kuq, Vermosh, në kullotat alpine me substrat
gëlqeror, 1900-2000 m, 07.07.2012, coll. Shuka; Mali i Korabit, 1800-200 m, coll.
Kummerle. Alpet Shqiptare; Shkëlzen, Buni i Thores, Fusha e Rudnicës (Kelmend) (1800
m) coll. Hayek, Trojan, Shkalla e Potpeqit, Dragobi, Maja e Hekurave (Fig. 3.19 B, 3.21).
Përhapja në Kosovë: Achillea corabensis takohet në shkëmbinjtë gëlqerorë (Gradski
Kamen) afër Brodit, 1400-1500 m, më datë 30.09.1992, coll. Stevanović, Niketić &
Lakusić, D (BEOU); Malet Vraça, në faqe shkëmbore gëlqerore (coll. Hashani & Shuka,
2013; Millaku, 2014).
Në Shqipëri: Mali i Korabit, 1800-2000 m, coll. Kummerle, përcaktuar si A. clavennae.
Në shkëmbinj gëlqeror, Shpatet veri-perndimore të malit të Korabit, 2500-2650 m, (coll.
Shuka, Hallaçi & Palushi, TIR);
Në FYR Maqedoni: në shpatet lindore të Korabit, si dhe malet Bistra, Deshat, në faqet
jugore të malit Ceripasina, Parku Kombëtar Mavrovo (Micevski, 1984).
Aconitum lamarckii Rchb., Ill. Sp. Acon. Gen. t. 40. 1825.
Sinonime: A. lamarckii var. macedonicum Micevski; A. lamarckii ssp. pantocsekianum
(Degen & Bald.) Vorosch.; A. lamarckii var. pantocsekianum (Degen & Bald.) Niketic; A.
lamarckii f. scardicolum Micevski; A. lycoctonum var. lamarckii (Rchb.) Regel; A.
lycoctonum ssp. nwapolitanum (Ten.) Nyman; pantocsekianum Degen & Bald. A.
pyrenaicum L.
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Akonit i Lamarkit është specie e rrezikuar, e përfshirë në Florën e Shqipërisë (Paparisto et
al., 1988) dhe në Librin e Kuq të Shqipërisë me statusin CR (B1), me përhapje në Alpet
Veriore të vendit (Malësi e Madhe dhe Shkodër), Guri i Topit (Pogradec) dhe Liqeni i
Gramës në Korab (Anonymous, 1997; Rakaj & Shehu, 2012), por që nuk është raportuar se
rritet në Republikën e Kosovës (Rexhepi, 1986; Millaku, 2013). Në zonën alpine të Alpeve
Shqiptare në Kosovë (Koprivnik, Pejë) raportohet specia Aconitum vulparia Reichenb
(Sarić & Diklić 1986; Berisha et al., 2012) dhe jo A. lamarckii. Kjo e fundit është gjetur
mbi ski-pistën e hotelit Arxhena të fshatit Brod, si dhe në mjediset e lagura, kryesisht në
livadhe, në drejtim të Maleve Vraça, duke filluar nga 1600 m mbi nivelin e detit deri në
lartësitë 2000 m. Po kështu, ajo është gjetur edhe në kullotat alpine, në mjedise silicore të
Maleve Vraça, në lartësitë 2200-2300 m. Kjo gjetje përbën edhe raportimin e parë të kësaj
specie për florën e Kosovës. Specia është lokalizuar gjithashtu edhe në livadhet e lagura të
Shishtavecit dhe Kallabakut (Shqipëri), në lartësitë 1800-2000 m (Fig. 3.20 B).
Përhapja në Kosovë: Në livadhe ose kullota të lagëta mbi ski-pistën e Hotelit të fshatit
Brodi, Komuna Dragash, nga 1600 deri 2000 m, 18.07.2011, coll. Hashani & Shuka; Malet
Vraça, në kullotat të freskëta të faqeve shkëmbore silicore, 2200-2300 m, 19.07.2011 dhe
22.07.2013, coll. Hashani & Shuka.
Në Shqipëri: Alpet Veriore të vendit (Malësi e Madhe dhe Shkodër) nga 1600 m, Livadhi i
Arushës deri në 2150 m (Maja e Kapuranit Vermosh), Liqeni i Gramës, rreth 1700 m, si
dhe Guri i Topit (Pogradec) në pyllin e Rremkambës në lartësitë 1500 m; Mali i Kallabakut
dhe Kullotat alpine të Shishtavecit, 1800-2000 m, 19.07.2010, coll. Shuka & Hallaçi;

Figura 3.20. Bima, lulja dhë gjethja e A). Aconitum pentheri dhe B). Aconitum lamarckii.

Në Evropë specia ka një përhapje të gjerë në malet e pjesës jugore të kontinentit, si: Zvicër,
Spanjë, Itali, Austri, Bullgari, Maqedoni dhe Greqi (Fig. 3.20, 3.21).
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Aconitum pentheri Hayek. Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 31: 68. 1917.
Sinonime: Aconitum burnatii Gáyer subsp. pentheri (Hayek) Jalas; Aconitum divergens
Pancic;
A. pentheri konsiderohet si specie endemike e Kosovës (Rexhepi, 1986; Veselaj et al.,
2012) dhe emërtuar si Akoniti i Rusolisë, për shkak të vendgjetjes në Rusoli dhë Zhleb nga
Hayek (1917b), në vende me shkurre dhe bar të zonës malore dhe subalpine të Alpeve
Shqiptare.
Më vonë, kjo specie është raportuar edhe në Malet e Sharrit (pjesa Maqedonase) dhe Mali
Kajmakçalan, në kufi me Greqinë (Micevski, 1985). Në këtë vit, Jalas (1985) duke riparë
gjininë Aconitum për Atlasin e Florës së Evropës, e përfshin A. pentheri në specien A.
burnatii (A. burnatii Gáyer ssp. pentheri (Hayek, Jalas). Megjithatë, në databazën “The
Plant List” është pranuar si specie A. pentheri sipas Hayek. Ne e kemi takuar këtë specie
gjatë ekspeditave të zhvilluara në vitet 2011-2014, në Malet përreth Brodit dhe
Shishtavecit, në livadhe dhe kullota subalpine dhe alpine të lagëta, shpesh bashkë me
specien tjetër A. lamarckii.
Në Shqipëri deri me tani është raportuar vetëm A. lamarckii (Paparisto et al., 1988), kurse
gjatë ekspeditave të zhvilluara në Malin e Kallabakut (Shishtavec), në mjedise të ngjashme
me ato të Brodit, u identifikua prania e Akonitit të Rusolisë (A. pentheri) edhe brenda
territorit të Shqipërisë duke u regjistruar si specie e re për Florën e Shqipërisë (Fig. 3.20
A).
Përhapja në Kosovë: Në vende me shkurre dhe bar të zonës malore dhe subalpine, Zhleb
dhe Rusoli. Mbi hotelin e fshatit Brod, nga 1600-1900 m, 18.07.2011 dhe 22.07.2013, coll.
Hashani & Shuka si dhe në Kanionin Dushka, në lartësitë 1690 m;
Në Shqipëri: Mali i Kallabakut, në mjedise të lagura të kullotave dhe livadheve, 17001900 m, 15.07.2009 dhe 19.07.2010, coll. Shuka & Hallaçi.
A. pentheri dhe A. lamarckii janë specie helmuese për kafshët dhe njerëzit. Pavarësisht
kësaj, shpesh ato dëmtohen në livadhe prej shkeljes nga ana e bagëtive dhe kafshëve të
tjera kullosore. Duke qënë se në Shqipëri ato formojnë popullata shumë të vogla, kërkohet
mbrojtja e tyre (Fig. 3.20 dhe 3.21).
Cerastium eriophorum Kit. in Schultes, Österr. Fl. ed 2, 1: 694. 1814.
Sinonim: C. villosum Baumg.
Cerastium eriophorum bën pjesë në grupin e Cerastium alpinum i cili ka një përhapje të
gjerë në malet e Ballkanit, Karpate dhe pjesën lindore të Alpeve të Evropës (Boşcaiu et al.,
1997). Kjo specie nuk përmendet as në Florën e Shqipërisë (Paparisto et al., 1988) dhe as
në botimet për florën e Kosovës (Rexhepi, 1986; Berisha et al., 2012; Millaku, 2013). Në
Florën e Shqipërisë përmendet Cerastium alpinum L. me dy subspecie: C. alpinum subsp.
alpinum dhe C. alpinum subsp. lanatum (Lamarck) Cesati me përhapje në Alpet Veriore të
Shqipërisë dhe Malin e Korabit. Të dhënat molekulare dhe ato kromozomike tregojnë se C.
eriophorum është rezultat i diferencimit poliploid (hexa-decaploid) brënda grupit C.
alpinum (Niketić et al., 2007, 2013), kështu që disa specie të këtij grupi janë riemëruar dhe
emëruar në nivele të tjera taksonomike. Bimët e identifikuara si C. eriophorum midis Malit
të Kallabakut dhe Korabit i përkasin formës glanduloso-villosum, për rrjedhojë në taksonin
C. eriophorum Kit. f. glanduloso-villosum (G. Beck) Niketić do të përfshihen taksonet e
mëparshme të emëruara edhe si sinonime: C. alpinum var. glutinosum Koch.; C. alpinum
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var. lanatum f. glanduloso-villosum G. Beck; C. lanatum f. litigiosum Borza; C. alpinum
ssp. lanatum var. glutinosum (Koch) Graebner & Corr.; C. alpinum subsp. lanatum var.
glutinosum f. glanduloso-villosum (G. Beck) Graebner & Corr.; C. lanatum f. glutinosum
(Koch) Hayek dhe C. lanatum ssp. glutinosum (Koch) Georgiev.

Figura 3.21. Përhapja e A. corabensis, A. pentheri, A. lamarckii dhe S. doerfleri në zonën
ndërkufitare midis Kosovës dhe Shqipërisë.

Popullatat e gjetura në Malet e Brodit, Bjeshkët e Çajës dhe Fusha e Korabit,
morfologjikisht përfshihen në taksonin C. eriophorum f. glanduloso-villosum. Raportimet e
mëparshme mbi specien C. alpinum (C. alpinum subsp. alpinum dhe C. alpinum subsp.
lanatum) të përfshirë në Florën e Shqipërisë janë morfologjikisht dhe gjenetikisht të
ndryshme (prezenca e trikomeve të gjata dhe gjëndërrore, si dhe diferencimi poliploid) dhe
kërkojnë një rishikim tjetër, i cili do të kryhet në të ardhmen. Të dy subspeciet e
mësipërme klasifikohen ndryshe, me përjashtimin e species Cerastium alpinum var.
glanduliferum Koch., (= C. lanatum var. glanduliferum Koch.) i gjetur në Malin e Korabit
nga Kümmerle, në lartësitë 2200 m (Csiki et al., 1926), e cila përfshihet në specien e
trajtuar më sipër (C. eriophorum).
Përhapja në Kosovë: Në mjedise shkëmbore silicore, në lartësi mbi 1900 m, mbi fshatin
Brod, nga 1900-2200 m, 18.07.2011, coll. Hashani & Shuka; në malet Vraça, përreth
shkëmbinjve gëlqerorë, në lartësi 2200-2300 m, 22.07.2013 dhe 19.07.2014, coll. Hashani
& Shuka;
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Figura 3.22. Bima e C. eriophorum nga substratet silicore, mbi Brod (Foto L. Shuka).

Në Shqipëri: Mali i Kallabakut, në vënde të zhveshura dhe përreth shkëmbinjve silicorë,
2050-2010 m, 19.07.2010, coll. Shuka & Hallaçi; në bjeshkët e Çajës, në kurrizet e thata të
kullotave alpine, në substrate argjilo-silicore, nga 1900 m deri 2200 m, 24.07.2013, coll.
Shuka, Hallaçi & Palushi; Fusha e Korabit, kryesisht në shpatet kullosore me kundrejtim
jug-lindor, në substrate argjilo-silicore, në lartësi nga 2000 m deri 2200 m, 24.07.2013,
coll. Shuka, Hallaçi & Palushi (Fig. 3.22).
Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. albanicus Deg. & Kumm. Bot. Közlem. 19:
28, 1921.
Biosinonim: Edraianthus albanicus (Deg. & Kumm.) Lakusić
Sinonim: Edraianthus graminifolius (L.) A. DC; Edraianthus albanicus Lemperg;
Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. coerulens Janchen subvar. albanicus (Deg. &
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Kumm.) Hayek.; Edraianthus graminifolius (L.) DC. var. albanicus Adamović;
Edraianthus graminifolius (L.) DC. f. albanicus Deg. & Baldacci.
Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. albanicus është raportuar për herë të parë si
takson nga Jávorka (1921) në teritorin shqiptar, me vendgjetje Malin e Koritnikut (Mt
Koritnik, in fissuris rupium in declivibus meridionalibus supra rivum Ljuma, alt. 1700 m,
leg. Kümmerle). Më pas, Lakusić (1973) në monografinë e vet mbi gjininë Edraianthus
DC, e rivlerëson taksonin e Javorka-s duke e ngritur atë në nivel specie, Edraianthus
albanicus (Deg. & Kumm.) Lakusić. Në rivlerësimin dhe emërtimin e ri, R. Lakusić
përdori materialin bimor të grumbulluar në Malin e Nemërçkës (Habitat in Albania
australis, Montis Nemerçka, 1850-2000 m, Holotypus: In herbarium Musei Historiae
naturalis Vindo-bonensis) dhe jo koleksionin e Kümmerle-s, çka solli riemërtim të gabuar
të Edraianthus australis (Wettst.) Lakusić ex Greuter, Burdet & G. Long si E. albanicus.
Në fakt, ngjashmëria midis E. graminifolius subsp. albanicus dhe E. australis është e
madhe, pavarësisht se ato janë të diferencuara morfologjikisht midis tyre. Kjo ngjashmëri
është konstatuar dhe diskutuar nga Degen & Kümmerle (Csiki et al., 1926) dhe konfirmuar
nga ana jonë (Hashani & Shuka, 2012). Emërtimi i gabuar i R. Lakusić është mbartur edhe
në artikullin e Stefanović et al. (2008) me titull: “Molecular phylogeny of Edraianthus
(Grassy Bells; Campanulaceae) based on non-coding plastid DNA sequences” dhe botuar
në revistën Taxon, ku përmend ekzistencën e E. albanicus si një specie pak të njohur, të
propozuar fillimisht nga Degen & Kümmerle (Jávorka, 1921) në nivel subspecie dhe të
vlerësuar nga Lakušić (1973) në nivel specie, përsëri mbi bazën e materialit bimor (Herb
SARA dhe Herb. Musei Hist. Nat. Vind.) të grumbulluar në jug-lindje të Shqipërisë.
Pavarësisht kësaj, “The Plant List” (http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-369187)
e trajton këtë takson si sinonim të E. graminifolius ssp. graminifolius, pa u argumentuar
përfshirja e tij në specien E. graminifolius.
Në fakt, të dhënat e reja molekulare janë të kundërta me trajtimin që ju bën “Lista e
Bimëve” shumë taksoneve brënda grupit të E. graminifolius (Stefanović et al., 2008;
Surina et al., 2011). Nisur nga gjithë ky pështjellim mbi këtë takson, Ne pasi kemi
grumbulluar dhe studiuar materialin bimor nga vendgjetja e Kümmerle, Mali Koritnik dhe
duke qënë se zotërojmë material të bollshëm për speciet e përafërta me të, përfshirë E.
australis dhe E. graminifolius (Malo & Shuka, 2013), gjykojmë se taksoni i Degen &
Kümmerle, (E. graminifolius subsp. albanicus) është qartësisht i diferencuar
morfologjikisht nga E. australis. Po kështu, ky takson është gjithashtu mjaftushëm i
diferencuar nga E. graminifolius (gjethet më të gjera në bazë, ciliate në buzët e tyre, dhe
numri i luleve në lulesë). Si rrjedhojë, propozojmë se emërtimi i Degen & Kümmerle duhet
të ruhet dhe përdoret për identifikimin e këtij taksoni stenoendemik të Malit Koritnik (Fig.
3.23).
Përhapja në Kosovë: Në mjedise gurishtore dhe kurrize shkëmbore gëlqerore në formën e
patkoit të M. Koritnik, në lartësi 2250-2350 m, 17.07.2011 dhe 23.07.2013, coll. Hashani
& Shuka;
Në Shqipëri: Në kullotat alpine dhe mjedise gurishtore gëlqerore të M. Koritnik, në lartësi
2000-2200 m, 17.07.2011, coll. Hashani & Shuka.
Përhapja e Edraianthus graminifolius subsp. albanicus në Malin Koritnik është mjaft e
kufizuar dhe pupullata e tij në të 2-anët e kufirit shtetëror është e vogël, e përbërë nga jo
më shumë se 2000 individë. E. graminifolius subsp. albanicus nuk rrezikohet nga kullotja,
por është e rrezikuar nga zjarret që kanë ndodhur gjatë dy viteve të fundit në këtë mal,
prandaj duhet të përfshihet në Listën e Kuqe dhe të mbrohet.
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Figura 3.23. Bimët e E. graminifolius subsp. albanicus (A) dhe E. graminifolius (B) (Foto L.
Shuka).

Edraianthus montenegrinus Horák, in Oesterr. Bot. Z. 50: 163. 1900.
Sinonime: Edraianthus graminifolius (L.) A.DC.; Edraianthus graminifolius f. alpinus
(Wettst.) Janch.; Edraianthus graminifolius f. montenegrinus (Horák) Hayek.
Megjithëse Ballkani përbën qëndrën e përhapjes së specieve të gjinisë Edraianthus DC.,
mardhëniet taksonomike midis specieve të kompleksit E. graminifolius mbeten ende të
pazgjidhura (Stefanović et al., 2008; Lakušić et al., 2009; Hashani & Shuka, 2012b). Midis
tyre, Edraianthus montenegrinus, një specie e përcaktuar më shumë se 100 vjet më parë në
territoret e maleve Komovi-Durmitor në Mal të Zi (Lakušić, 1973), mbetet midis enigmave
të pazgjidhura. Si e tillë, kjo specie nuk është përfshirë në Florën e Kosovës dhe të
Shqipërisë. Në publikimet shkencore, E. montenegrinus përmendet për herë të parë për
florën e Shqipërisë (Maja e Radohimës, Qafa e Valbonës dhe Radomirë-Luftinja në Malin
e Korabit) vetëm në vitin 2011 nga F.K. Meyer (2011) dhe më pas konfirmohet nga Rakaj
& Shehu (2012) me vendgjetje, Radomirë-Luftinjë në Malin e Korabit, citim edhe i F.K.
Meyer. Në florën e Kosovës nuk ka të dhëna, pavarësisht se përhapja e kompleksit E.
graminifolius është dhënë e plotë nga Stefanović et al. (2008), duke mos e përmëndur
prezencën e E. montenegrinus në territorin e Kosovës dhe të Shqipërisë. Kjo specie është e
pranuar nga Lista e kontrollit të Bimëve të Mesdheut (Euro+Med Plantbase), por nuk
njihet nga “The Plant List 2015”, e cila e njeh atë si E. graminifolius. Gjatë ekspeditave të
kryera në Komunën e Dragashit, Kosovë dhe në zona të ndryshme të Shqipërisë, Ne e kemi
hasur atë në disa popullata, në lokalitete të ndryshme dhe mendojmë se E. montenegrinus
është një specie e diferencuar mirë morfologjikisht nga E. graminifolius. Është kjo arsye
pse E. montenegrinus duhet të trajtohet si një specie e re për florën e Kosovës dhe të
rikonfirmuar për florën e Shqipërisë, e përhapur në substrate gëlqerore, silicore ose të
përziera.
Përhapja në Kosovë: Në mjedise shkëmbore me përbërje silicore, në lartësitë 1900-2000
m, mbi fshatin Brod, 18.07.2011. Malet Vraça në të dy anët e kufirit Kosovë-Maqedoni,
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përreth shkëmbinjëve silicorë dhe gëlqerorë, lartësia 2100-2300 m, 22.07.2013, coll.
Hashani & Shuka;
Në Shqipëri: Maja e Radohimës (Harapit), ca.1600-1900 m, 25.07.1959 (4254) coll. F.K.
Meyer; Alpe, Qafa e Valbonës (Theth), ca. 1800 m, 27.07.1959 (4391) coll. F.K. Meyer;
Korab, Radomir am Luftina, ca. 2200 m, 7.08.1959 (5007) coll. F.K. Meyer.
Mali i Kallabakut, përreth shkëmbinjëve silicorë, 2050-2100 m, 19.07.2010, coll. Shuka &
Hallaçi. Smuthirogë, mbi Seferçe, në shkëmbinj gëlqerorë, në lartësitë 1800-1900 m,
07.07.2012, coll. Shuka & Rakaj. Korab, në shpatet veri-perndimore, mbi Fushën e Korabit
dhe gropën e Panairit, kryesisht në shkëmbinj gëlqerorë, nga 2000 deri 2600 m lartësi,
24.07.2013, coll. Shuka, Hallaçi & A. Palushi. E. montenegrinus është specie ballkanike
me përhapje në Mal të Zi, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni (Fig. 3.24 A, 3.27).
Schivereckia doerfleri (Wettst.) Bornm., in Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. 17: 36. 1921
Basionym: Draba doerfleri Wettst.
Sinonime: Schivereckia bornmuelleri Prantl ex Bornm.; Schivereckia podolica Boiss.
Draba e Dorflerit është një specie e rrallë me origjinë nga periudha e terciarit, e zbuluar në
Malin Kobilica (Sharr), pjesa Maqedonase. Kjo specie fillimisht u përfshi në gjininë Draba
L., dhe më pas u vendos nga Bornmueller në gjininë Schivereckia Andrz. Speciet e gjinisë
Schivereckia Andrz., janë mjaft të ngjashme morfologjikisht me disa specie të gjinisë
Draba L., veçanërisht me specien Draba korabensis.

Figura 3.24. Bimët e A) E. montenegrinus dhe B) S. doerfleri (Foto L. Shuka & Z. Hashani).

Këto dy specie dallohen midis tyre vetëm nga fillet e thekëve të brëndshme, të cilët janë të
flatëruar tek S. doerfleri dhë të paflatëruar tek D. korabensis. Një ndryshim tjetër
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diferencues midis tyre është edhe madhësia e petaleve (gati dy herë më të mëdha tek S.
doerfleri), të cilët janë të bardha për të dy speciet. S. doerfleri megjithëse është një specie
me përhapje të kufizuar në Kosovë, Kurvallë dhe Bogiqevicë (Diklić, 1972; Rexhepi,
1986; 1998a) nuk është përfshirë në Librin e Kuq dhe Atllasin e Bimëve të Kosovës
(Berisha et al., 2012; Millaku, 2013). Gjatë ekspeditave të zhvilluara në Malet Vraça, Ne e
kemi hasur Drabën e Dorflerit në të çarat e shkembinjëve gëlqerore dhe silicore, në
lartësitë 2200-2400 m. Nga analiza e parametrave morfologjikë të popullatave të S.
doerfleri në Malet Vraça rezulton se vetëm përmasat e petaleve ndryshojnë nga përshkrimi
i parë i saj. Petalet e popullatave në Malet Vraça (4-6 x 3-4.5 mm) janë më të gjera se sa
përshkrimi i hasur në literature, (4-6 x 2-3 mm) nga Diklić (1972) dhe Rexhepi (1998a).
Vendgjetja e re e kësaj specie në Malet Vraça e zgjeron mjaft teritorin e saj për
Republikëne Kosovës, kurse prania e habitateve të njëjta në Malet Vraça dhe në vargmalet
Kallabak-Korab, na lejon të mendojmë se kjo specie duhet të rritet edhe në territorin
Shqiptar (Fig. 3.24B, 3.27).
Përhapja në Kosovë: Alpet Shqiptare, Kosovë (Kurvallë dhe Bogiqevicë). Në të çarat e
shkëmbinjëve silicore ose gëlqerorë të Maleve Vraça (Fig. 3.26), 2200-2400 m, 22.07.2013
dhe 19.07.2014, coll. Hashani & Shuka.
S. doerfleri është specie e rrallë endemike e Gadishullit të Ballkanit (Alpet Shqiptare,
Malet Vraça, Malet e Sharrit, Mt Kobilica, Rudoka, Mt Belava, Stara Planina Mt range)
dhe Anadollit (Micevski, 1995; Dimitrov, 1997; Ancev & Goranova, 2006).
Pulsatilla halleri (All.) Willd subsp. halleri, Enum. Pl. 580 1809.
Sinonime: Anemone halleri All.; Anemone segusiana Beauverd
Pulsatilla halleri është gjetur gjatë ekspeditave të zhvilluara në Malin e Koritnikut. Kjo
specie nuk raportohet për Florën e Kosovës (Rexhepi, 1985; Berisha et al., 2012; Millaku,
2013), kështu që raportimi i P. halleri (fig. 3.25) e cila rritet në zona alpine, në substrate
gëlqerore në lartësi mbi 2000 m, përbën një lloj të ri për Kosovën. P. halleri është bimë
barishtore shumëvjeçare, me sistem rrenjor boshtor, lartësia maksimale në fazën e lulëzim
është 10-15 cm. Në frutifikim kërcelli shkon 15-40 cm, i mbuluar nga një push i dendur si
mendafsh. Gjethet e bazës janë leshtore, pendore të thjeshta më 3-5 segmente apo lobe
fillestare, të cilat dalin pas lulëzimit dhe vyshkën në fund të verës pas frutifikimit. Lulja ka
formë kambanoreje 5-8 cm, petalet janë me ngjyrë manushaqe, dhe gjithashtu të
pushëzuara. P. halleri është një prej bimëve mjaft e rrallë që lulëzon herët në pranverë,
menjëherë pas shkrirjes së dëborës. Koha e lulëzimit të kësaj specieje, në vendgjetjen e saj,
malin Koritnik është fundi i muajit maj fillimi i muajit qershor, gjë që kushtëzohet nga
lartësia e habitatit të rritjes së saj dhe nga shkrirja e dëbores. Specia rritet në kurrize
gëlqerore të rrahura nga dëbora ose në vënde të ndriçuara midis drurëvë të Rrobullit (Pinus
leucodermis) (coll. L. Shuka & Z. Hashani, 3153-3155, TIR). (Malin e Kallabakut).
Habitati dhe ekologjija. Popullata e P. halleri në malin Koritnik ka shtrirje të kufizuar me
rreth 25 individë, rritet në vende shkëmbore, me gurë në afërsi të shkurreve si Juniperus
nana ose Dryas octopetala, shpesh nën pyjet halore të Pinus leucodermis Christ.
Kjo specie e rëndësishme dhe e re për Florën e Kosovës, paraqet po ashtu edhe interes
fitogjeografik dhe shkencor për shkak të izolimit të saj në Evropën jug-lindore. Me
përhapje edhe në vende tjera. Sipas Tutin et al. (1964), specie është e kufizuar në jugpërendim dhe në qëndër të Alpeve.
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Përhapja në Kosovë: Në Kosovë lloji është gjetur në Malin e Koritnikut, përgjatë kurrizit
veri-lindor të këtij mali, mbi fshatin Rapçë, në lartësi mbidetare 2053 m, me kordinata 42°
05' 53 N; 20° 34' 86 E, grumbulluar më datë 05.21.2011 dhe gjatë vitit 2014 (coll. Hashani
& Shuka, 2012). Gjatë vitit 2012 dhe 2014, është vlerësuar madhësia e popullatës së
vëzhguar në Koritnik, e përbërë prej rreth 25-individësh, si dhe përshkruar kërcënimet
reale të species P. halleri, ajo mund të përfshihet në listën e kuqe të specieve të mbrojtura
të Kosovës me statusin kritikisht të rrezikuar (CR).
P. halleri është raportuar të rritet edhe në shpatet perndimore të Malit Koritnik (fig. 3.25),
brënda teritorit Shqiptar, në lartësitë 1400 m (Hallaçi dhe Shuka, pers. communic.).
Rrallësia e individëve të kësaj specieje, deri në zhdukje e sipër, kushtëzon ndërmarrjen e
masave të veçanta të kujdesit për mbrojtje ligjore të saj, po ashtu zonat e përhapjes duhet të
shpallen si zona të mbrojtura. Gjatë tre viteve është vëzhguar cikli i përhapjes dhe i
zhvillimit të kësaj bime të rëndësishme, gjatë ekspeditave përmbyllëse e kemi hasur në
lartësi mbidetare 2100 m, gati në fund të fazës së lulëzimit, dhe më datë 24. 05. 2014 (coll.
Z. Hashani) në majë të Malit Koritnik, mirëpo me numër shumë më të vogël të individëve,
krahasur me numrin e individëve të gjetur në ekspeditën e vitit 2011. Gjithashtu është
kostatuar se ky lloj është në rrezik përmanent nga fenomeni i mbikullotjes dhe zjarreve, si
dhe nga faktorët ekologjikë, ku më së shumti ngrohja globale është një kërcënim serioz,
për këtë arsye, Ne propozojmë që habitati i rritjes së saj të vendoset nën mbrojtje.
Viola schariensis Erben, Mitt. Bot. Staatssamml. München 21: 622 1985.
Sinonim: Viola latisepala Bornmueller.
Viola schariensis (Fig. 3.25) është një specie i zbuluar relativisht vonë nga M. Erben
(1985), pas analizave kromozomike. Kjo specie është zbuluar në Sharr, pjesa Maqedonase
“westlich Tetovo, auf dem Weg vom Skizentrum Popova Sapka zum Titov Vrh, alpine
Matten, ca 2400 m, 5.7.1984”, me numer kromozomesh 2n = 20, duke u konsideruar si lloj
endemik i Maqedonisë. Është bimë shumëvjeçare, me kërcej të dendur të degëzuar qysh në
bazë, të ngritur ose gjysëm të ngritur nga toka, 2-7 cm të gjatë në periudhën e lulëzimit dhe
që shkojnë deri 15-20 (-30) cm lartësi gjatë fazës së frutifikimit.
Gjethet janë me ngjyrë të gjelbër të thellë, në formë eliptike dhe përgjithësisht të mëdha (të
vrigulluara), kanë bisqe të shkurta 1,5-8 cm, të rrëshqanthore të ngritura lartë dhe të
degëzuara, çdo degë mbart 1-3 lule, me bisht të gjatë. Lulet janë ngjyrë violetë të errët,
rrallë edhe të verdha, të mëdha dhë me aromë të dobët në fazën e lulëzimit. Specia lulëzon
në muajët qershor-korrik, gjë e cila kushtëzohet nga lartësia e vëndrritjes mbi nivelin e
detit. Në nivele më të ulëta ato formojnë popullata krejtësisht heterogjene për shkak të
hibridizimeve me V. latisepala dhe V. ivonis.
Përhapja në Kosovë: Në Kosovë, kjo specie është takuar mbi ski-pistën e fshatit Brod, në
substrat kryesisht silicor dhe të përzier, më datë 20.05.2011 në lartësi mbidetare 1760 m,
me kordinata 41° 57' 47 N; 20° 42' 76 E, (coll. L. Shuka & Z. Hashani, 3043-3045 TIR).
Po ashtu, specia është takuar përgjatë rrugës nga fshati Restelicë drejt Maleve Vraça, ose
drejt kufirit Maqedonas, në lartësi mbidetare 1698 m, me kordinata: 41° 55' 43 N; 20° 38'
58 E, (dt 07.19.2011 coll. L. Shuka & Z. Hashani, 3274-3275 TIR). Specia është gjetur
edhe në shpatet verilindore të Malit Kallabak (Fig. 3.26), pranë kufirit Shqiptar, nën Majën
e këtij mali, 2050 m, 41° 55' 03 N; 20° 34' 62 E, (dt 20.06.2012, coll. L. Shuka, 4182-4185
TIR).
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Habitati dhe ekologjia: Gjendet në kullotat subalpine dhe alpine, nëpër shkurre, në
substrate silicore, ose të përziera. Në Shqipëri dhe Maqedoni rritet edhe në mjedise
gëlqerore, duke filluar nga lartësitë 1500 deri 2400 m mbi nivelin e detit (Erben, 1985;
Slomka et al., 2015).

Figura 3.25. Bimët e Pulsatilla halleri dhe Viola schariensis (Foto L. Shuka & Z. Hashani
L.Shuka).

Përhapja në Shqipëri: Në Shqipëri kjo specie rritet në substrate të ndryshme, gëlqerorë
(Mali i Zebës, serpentinorë (Lurë) dhe silicorë (Mali i Kallabakut) (fig. 3.25, 3.27).
Në kushtet ndikimit të lartë njerëzor, shfrytëzimit të pakontrolluar të pyjeve dhe kullotave
si dhe ngrohjes globale, shumë prej llojeve që rriten në Kosovë kanë një status më të
ngushtë përhapjes dhe janë të rrezikuar. Lloji i studiuar Viola sacharensis përbën lloj të
rëndësishëm dhe të ri për Florën e Kosovës, kështu që ajo paraqet interes fitogjeografik
dhe shkencor për shkak të izolimit të saj në Ballkan, prandaj propozohet të merren nën
mbrojtje instuticionale dhe ligjore.
Galanthus elwesii Hook, f., Bot. Mag. 101: t. 6166 1875.
Sinonime: Chianthemum elwesii (Hook.f.) Kuntze; Galanthus nivalis L. ssp. elwesii
(Hook.f.) Gottl.
Galanthus elwesii, ashtu si edhe speciet e tjera të gjinisë Galanthus L. (Amaryllidaceae)
shpesh herë janë shumë të vështira për tu dalluar nga njëra tjetra (Shuka et al., 2011; Tan et
al., 2014). G. elwesii (Fig. 3.26) është shumë i ngjajshëm me G. gracilis, sipas Davis
(2013), për shkak se të dyja speciet kanë gjethe të mëdha te shëndritshëm për arsyen e
dukshmërisë qelqore të tyre, si edhe nga prania e 2 ose një njolle të gjelbër, të madhe, afër
majës së petalit të brendshëm G. elwesii (Yuzbaşıoğlu, 2012).
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Megjithatë, gjethet e G. gracilis janë më të ngushta, kurse lulet më të vogla se ato të G.
elwesii. G. elwesii është specie që lulëzon herët në pranverë, menjëhëre pas shkrirjes së
borës.

Figura 3.26. Galanthus elwesii në habitatin e tij të rritjes (Foto L. Shuka)

Ai gjendet në livadhe të lagura të formuara nga depozitime të pleistocenit ose më herët,
duke u shoqëruar në habitatin e rritjes në Kosovë me speciet tipike të këtyre mjediseve si
Parnasia palustris dhe Veratrum sp., bashkë me specien e rrezikuar Crocus scardicus dhe
Ranunculus degenii, e cila raportohet për herë të parë në zonën e studiuar, ose e thënë
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ndryshe, Ai është raportuar vetëm nga Alpet Shqiptare, kurse për Shqipërinë nga Mali i
Korabit. Kjo specie është e përfshirë në shtojcën II të konventës ndërkombëtare të tregëtisë
së specieve të rrezikuara të florës dhe faunës (CITES).
Habitati dhe ekologjia: Specia është lokalizuar në anën e djathtë të rrugës që të çon drejt
kufirit me Maqedoninë, ose midis kësaj rruge dhe kufirit Shqiptar me Shishtavecin, më
datë 28.04.2012 në lartësi mbidetare 1700 m, me kordinata 41° 55' 43 N; 20° 38' 58 E,
(coll. L. Shuka & Z. Hashani). Rritet në kullot subalpine deri alpine, shpesh në livadhe të
lagura, në lartësitë nga 1500 m deri 1750 m lartësi. Afërsia me kufirin Shqiptar si dhe
habitatet e njëjta që ndodhen në të dy anët e kufirit, na lejon që të mendojmë që kjo specie
të rritet edhe në territorin Shqiptar.
Përhapja e përgjithshme: Përhapja e G. elwesii është relativisht e gjerë, duke filluar nga
Azia e Vogël deri në Ishujt e Egjiut, ashtu si dhe nga malet e Gadishullit Ballkanik e deri
në veri-perndim të Detit të Zi (Bulgari, Greqi, Moldavi, Romani, Serbi, Tuqi dhe Ukrainë)
(shih Fig. 3.27).

Figura 3.27. Harta e përhapjes së C. eriophorum, E. montenegrinus, G. elwesii, P. halleri dhe V.
schariensis.

3.7. Specie endemike dhe të rrezikuara të zonës
Bimët endemike janë pasuri e paçmuar floristike e një vendi. Ato janë të përhapura në
vende të caktuara dhe kryesisht kanë shtrirje të kufizuar dhe paraqesin vlera për kërkime
shkencore. Bazë kryesore për përhapjen e bimëve endemike në zonat e studiuara është
klima e ndryshme, përbërja e ndryshme e substratit, kushtet ekologjike, përbërja e
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ndryshme gjeologjike, relievi etj. Në bazë të hulumtimeve të deritashme të florës, në
territorin e Kosovës janë gjetur rreth 2500 lloje bimore të florës vaskulare, prej të cilave
rreth 200 lloje janë endemike, endemo-relikte dhe subendemike të Ballkanit, kurse rreth 20
lloje konsiderohen si endemike të Kosovës (Rexhepi, 2000). Në mesin e tyre ka edhe lloje
të rralla që kanë një përhapje shumë të kufizuar në vendet tjera të Gadishullit Ballkanik
(Hashani & Shuka 2013; 2015a; 2015b). Rezultatet e kërkimeve tona kanë treguar se pjesët
me të pasura me këto resurse specifike biologjike janë malet e larta të Sharrit, Koritnikut,
Oshlakut, Vraça, Brodit, Restelicës, Maja e Zezë, të cilat konsiderohen si qendër e florës
endemike të Kosovës dhe më gjerë. Prezenca e këtyre qendrave të florës endemike, në
territorin e Kosovës e klasifikon atë si njërën nga 16 qendrat kryesore të florës endemike
të Evropës (Shuka, 2014).
Parë nga ky këndvështrim, Malet Sharr, Koritnik dhe Oshlak, bashkë me rrethinat,
konsiderohen si qëndra të rëndësishme të endemizmave lokalë në Ballkan. Disa nga speciet
me karakteristike për florën e Kosovës janë: Aconitum pentheri, Aristolochia merxmuelleri,
Cephalaria pastricensis, Sorbus dacica, Verbascum scardicolum, Cynoglossum krasniqii,
Sempervivum kosaninii, Scrophularia bosniaca, Plantago dardanae, Gentiana
pneumonanthe subsp. nopcsae, Cenataurea ose Tulipa kosovarica e zbuluar së fundi në
rajonin e Mirushës (Mustafa, 1998; Shuka et al., 2011).
Speciet endemike dhe endemorelikte janë të rëndsishme edhe për rajonin dhe me gjerë,
disa prej të cilave përfshihen dhe në Librin e Kuq të IUCN-së ose në konventat
ndërkombëtare, të cilat janë kategorizuar në shkallë të ndryshme të rrezikshmerisë e të
mbrojtjes së tyre. Në mes tyre veçohen: Forsythia europaea, Pinus heldreichii, Pinus
peuce, Polygala doerfleri, Sedum serpentine, Centaurea kosanini, Crepis macedonica,
Ramonda serbica, Dioscerea balcanica, Cephalaria pastricensis, Cynoglsum krasniqi,
Malus florentina, Centaurea alberi, Eringium palmatum, Achillea alexandri regis,
Amphoricarpos neumayeri, Pancica serbica, Crepis macedonica, Hiercaium doerfleri,
Halascya sendetneri, Borunmullera diecki, Fumana bonaprtei, Alkana scardica,
Anacampti pyrimadalis, Aquilegia blecicii, Draba korabensis, Genista hassertiana,
Cephalantera rubra, Lunaria telekiana, Wulfenia blecicii (Stevanović, 1999; Prodanović et
al., 2008; Berisha et al., 2012; Millaku, 2013), megjithëse W. blecicii është përfshirë
brënda species W. carinthiaca (Surina et al., 2014).
Llojet endemike dhe stenoendemike: Rajoni i hulumtuar paraqet rast të rrallë ku në një
territor gjeografikisht kaq të ngushtë të gjenden specie endemike të cilat janë të rralla jo
vetëm për rajonin, por edhe për gjithë siujdhesën Ballkanike. Në sajë të kushteve të
favorshme ekologjike dhe të terrenit e peisazhit, në këtë rajon është ruajtur mjaftë mirë
larmia bimore nga periudha të ndryshme kohore.
Prania e llojeve endemike dhe relikte i jep një karakter mjaftë të veçantë florës alpine të
zonave të hulumtuara. Këto specie relikte janë shumë të rralla në Ballkan dhe me mjaft
interes nga pikëpamja fitogjeografike (Stevanovic & Jankovic, 1984; Millaku et al., 2008;
Rakaj & Barina, 2015; Stevanović et al., 2009; Rakaj & Barina, 2015; Zeneli et al., 2015).
Në zonën e hulmutuar janë evidentuar nentë specie endemike me areal mbulimi shumë të
kufizuar, dhe për pasojë të vlerësuara si endemike të Kosovës. Ato janë: Potentilla
doerfleri Wettst., Cerastium neoscardicum Niketić, Micromeria albanica (K.Maly) Śilic.,
Achillea alexandri-regis Bornm. & Rudsky., Verbascum scardolicum Bornm.,
Bornmuellera dieckii Degen., Sedum flexuosum Wettst., Aconitum pentheri Hayek dhe
Thymus doerfleri Ron (Tab. 3.6).
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Potentilla doerfleri Wettst. Specie stenoendemike e Kosovës, e hasur gjatë ekspeditës së
realizuar në Malet Vraça, më datë 19.07.2014 në lartësi mbidetare 2232 m, e hasur në
fazën e lulëzimit, në të çarat e shkëmbinjve silicorë, pra lidhur ngushtë me këtë substrat.
P. doerfleri (Fig. 3.28) në Vraçë gjendet bashkë me bimësinë e shkëmbinjve silicorë të
zonës alpine (Millaku, 2013), rritet në shpatet perendimore, të pjerrëta të shkëmbinjve në
Vraçë. Ky lloj lulëzon në korrik-gusht (coll Shuka & Hashani s.n.), në vartësi të lartësisë
dhe kundrejtimit. Po ashtu është e pranishme edhe në Brod në substrat silicor (Prevallë,
Maja e Zezë, Luboten). Sipas Millaku (2013), kjo specie është vlerësuar si e rrezikuar për
Kosovën me statusin e rrezikimit EN B1ab (i, ii, iii) + 2ab (i, ii, iii).
Specie tjetër endemike, me përhapje shumë të kufizuar, brenda një kuadrati 2 x 2 km, në
Grykën e Lumbardhit është Micromeria albanica (K.Maly) Śilic (Bräuchler et al., 2008),
stenoendemike e Prizrenit dhe endemike e Kosovës. M. albanica (Fig. 3.28) është bimë
barishtore shumëvjeçare (Kamefite, Ch), e cila rritet në tufa, rrallë e vetmuar, në shkëmbinj
afër rrugës kryesore Prizren-Prevall-Oshlak, e hasur gjatë ekspeditave me dt 13.08.2013
(coll Z. Hashani), në substrat gëlqeror, e varuar ndaj këtij substrati.
Në Grykën e Lumëbardhit të Prizrenit, sipas Millaku (2013), specia në vendndodhjen e saj
shoqërohet nga Achillea ageratifolia, Amelanchier ovalis, Campanula versicolor, Carpinus
orientalis, Colutea arborescens, Hieracium waldsteinii, Convolvulus cantabrica, Corydalis
ochroleuca, Euphorbia myrsinites, Iris reichenbachii, Petrorhagia saxifraga, Pistacia
terebinthus, Ruta graveolens, Salvia ringens, Scabiosa crenata, Scabiosa fumaroides,
Teucrium montanum, Teucrium polium, Tremastelma palestinum etj.

Figura 3.28. Potentilla doerfleri dhe Micromeria albanica, 2 lloje endemike për florën e Kosovës
me vendrritje në Malet Vraça dhe Grykën e Prizrenit (Foto L. Shuka & Z. Hashani).

Gjatë vëzhgimeve në teren, në gjethet e këtij lloji janë vërejtur njolla nekrotike ose
deformime morfologjike. Prania e njollave si duket është e lidhur me qënien e saj afër
rrugës, dhe për këtë arsye edhe nën ndikimin e gazeve ndotës të automjeteve. Është
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gjithashtu nën ndikimin negativ njerëzor për shkak të grumbullimit të pa rregulla për arsye
mjekësore, andaj kërkohet të merren masa urgjente të mbrojtjes dhe kontrollit. Lulëzon në
muajin korrik-gusht, ndërsa frutifikon në muajin shtator. Deri më tani, kjo specie
raportohet në të vetmin lokalitet, qysh nga zbulimi i saj. Të dhënat e mëparshme të pranisë
së saj në Grykën e Lumëbardhit të Prizrenit vijnë më herët nga Saric et al, (1986) dhe
Rexhepi (2000). Duke qënë se egziston një monitorim i rregullt i species, ajo është
vlerësuar në librin e Kuq të Kosovës si e rrezikuar me statusin EN B1ab(i,ii,iii,iv) +
2ab(i,ii,iii,iv).
Achillea alexandri-regis Bornm. & Rudsky: Përbën një tjetër specie stenoendemike e
Malit të Oshlakut, dhe për pasojë endemike e Kosovës (shih Fig. 3.12). Në zonën e
studimit është lokalizuar në lartësitë 2100-2200 m të Malit Oshlak. Ajo është bimë
barishtore shumëvjeçare, (Hemikriptofite, H), e cila rritet vetëm në substrat gëlqeror, dhe si
e tillë konsiderohet e lidhur me këtë substrat. Gjatë ekspeditave periodike të kryera në
Oshlak e kemi hasur në anën veri-lindore, në lartësi mbi detare 2100-2200 m, me
kordinatat 34T 0494544; 4671102 E, në muajin qershor në fazën para lulëzimit, dt.
17.06.2013 (coll Shuka & Hashani), ndërsa në muajin korrik e kemi hasur në fazën e
lulëzimit më dt.14.07.2012 (coll Z. Hashani). Bima lulëzon gjatë muajve qershor-korrik
dhe frutifikon gjatë muajve gusht-shtator. Rritet kryesisht në vende barishtore të
shkëmbinjve gëlqeror, ose në çeltirat midis drurëvë të çetinakut, ose shoqërimit AchilleoPinetum mugi. Në vend ndodhje ajo shoqërohet nga lloje të tjera si: Helianthemum canum,
Lilium albanicum (2153 m, 34T 0491459; 4671526 E), Veronica jacquinii, Trollius
europaeus (1900-2000 m), Centaurea kotschyana (2200 m, 13. 08. 2013, coll. Z. Hashani,
dhe me datë 01. 09. 2013), Gentiana lutea (2070 m), Onobrychis scardica, Arctostaphyllos
uva-ursi (1883-2050 m), Helianthemum nummularium (1913 m), Cerastium decalvans,
Dianthus integer (1913 m), Salix capreae, Silene sendtneri, Muscari botryoides (2070 m),
Crocus sp. (2116 m), 34T 0491999; 4671478 E), Iris attica (2070 m), Campanula albanica
(1916 m), Polygala major, Pedicularis brachyodonta, Senecio vagneri, Linum capitatum,
Phyteuma confusum etj. Në Oshlak ky lloj rritet në grupe të vogla ose individ të rrallë me
areal shumë të kufizuar të shtrirjes (sipërfaqe 15- 20 m2), për këtë arsye ajo është vlerësuar
si e rrezikuar në menyrë kritike CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii), në Librin e Kuq të Kosovës.
Verbascum scardolicum Bornm: Gjatë ekspeditave të kryera në vitet 2011-2014 kemi
hasur këtë lloj endemik, me rëndësi për Florën e Kosovës, e gjetur për herë të parë në zonat
e studiuara. Specien Verbascum scardolicum, e kemi gjetur në zona kodrinore në Vraça,
kryesisht në shkëmbinjë me bazë silicore, datë 18.07.2014, me kordinata 34T0478112;
4637661(coll. Shuka & Hashani). Bimë barishtore, hemikriptofite rritet në kullosa të thata
të zonës alpine, e shoqëruar nga: Ranunculus montanus, Gentiana punctata, Potentilla
ternata, Geum montanum, Achillea lingulata, Helianthemum alpestre, Campanula alpina,
Nardus stricta, Juniperus sibirica etj. Përveçëse në këtë lokalitet, ky lloj i rrallë mund të
rritet edhe në mjedise të tjera konglomerate, meqenëse është përshkruar edhe prej autorëve
tjerë prezenca e saj edhe në substrate gëlqerore të malit Sharr dhe në Oshlak (Rexhepi,
1986; 2000). Popullata në këtë zonë ka areal shumë të kufizuar, me numër të vogël të
individëve (200-230 individë), e rrezikuar në mënyrë kritike (CR), sipërfaqja e përhapjes
në Kosovë është diku rreth 100 km2, ndërsa zona e banimit është rreth 10 km2. Kategoria e
rrezikueshmërisë në Kosovë sipas IUCN (CR B1ab).
Bornmuellera dieckii Degen: Specie endemike e Kosovës, pjestar e gjinisë Bornmuellera
me të afërm të saj specien B. baldaccii, e cila rritet në substartet serpentinore të Shqiperisë
dhe Greqisë. Bornmuellera dieckii është gjysmë shkurre (Kamefite Ch) me gjethe vizake
nga sipër të shogëta, ndërsa nga poshtë me qime të rralla dykrahëshe. Lulesa e degëzuar,
ndërsa lulet janë të bardha. Lulëzon në muajin qershor-korrik varësisht nga lartësia mbi
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nivelin e detit, ndërsa farëzon në muajin gusht. Rritet në zona subalpine kryesisht në
substrat serpentinë në shoqërimin Sedo-Bornmuellerietum dieckii, mandej gjendet edhe
terene të hapura, në pyllin e rrobullit dhe kërlekës (Pinus heldreichii-Pinus mugo), bashkë
me speciet e tjera të Cerastium neoscardicum, Viola dukadjinica, Plantago subulata,
Potentilla astracanica, Bromus fibrosus, Sedum serpentini, Linum flavum, Pinus mugo,
Pinus heldreichii, Lilium albanicum, Gentiana lutea etj. Ashtu si edhe simotrat e saj, edhe
kjo specie është e varur nga mjediset serpentinore. Popullata e kësaj specie në zonat e
studiuara ka areal të kufizuar përhapjeje, por me numër të madh individësh. Megjithatë,
është e ndikuar nga faktorë të ndryshëm të rrezikimit (zjarret dhe bagëtia). Në Librin e Kuq
të Kosovës (Millaku, 2013) ajo është vlerësuar si e rrezikuar me statusin e rrezikimit EN
B1ab(i,ii,iii,iv) + 2ab(i,ii,iii,iv).
Cerastium neoscardicum Niketić: Është një lloj i ri i Florës së Kosovës, stenoendemik i
Majës së Pashallarëve (Ostrovicë), Malet e Sharrit. Ashtu si edhe B. dieckii, gjendet në
mjediset serpentinore të këtij mali. C. neoscardicum është bimë barishtore shumëvjeçare,
12-30 cm, (Kamefite Ch), me lulesë të bigëzuara me 3-10 (15) lule. Bishtat e luleve janë
me qime të dredhura shpesh tufore. Rritet në kullotat subalpine dhe alpine, shpesh në
mjedise shkëmbore ose përreth tyre, në lartësitë 1450-2100 m. Në mjedisin e vet të
përhapjes kjo specie shoqërohet me Pinus mugo, Lilium albanicum, Gentiana lutea, Pinus
heldreichii, Linum capitatum, Hypochoeris maculata, Bornmuellera dieckii, Armeria
alpina, Filipendula ulmaria, Veratrum lobelia, Geum rivale, Bruckenthalia spiculifolia ose
edhe me Viola dukadjinica. Për shkak të territorit të vogël të përhapjes, vetëm në Majën e
Pashallarëve, kjo specie është vlerësuar si mjaft e rrezikuar dhe e përfshirë në Librin e Kuq
të Kosovës me status mbrojtës CR B1ab(i,ii,iii,iv) + 2ab(i,ii,iii,iv).
Sedum flexuosum Wettst: Rrushqyqja e epshme është bimë shumëvjeçare me kërcej të
gjatë rreth 4-5 cm, dhe të ngritur përpjetë, të cilët shpesh shoqërohen nga bisqe të shkurtër,
lulesa është e shpërndarë, por me pak lule (Rexhepit, 1986). Petalet e Sedum flexuosum
janë më të mëdha se kupa, gjatore-lineare dhe të verdha. Rritet në vende shkëmbore
gëlqerore, kryesisht në Luboten dhe në Malin e Oshlakut. Ne gjatë ekspeditave të kryera në
Malin e Oshlakut nuk e kemi parë këtë specie.
Thymus doerfleri Ronn: Lisra e Doerflerit është bimë barishtore rrëshqanore me degëzime
që shkojnë deri 9-12 cm gjatësi. I gjithë trupi i bimës, si kërcejtë dhe gjethet, janë te
mbuluar nga qime fijëzore të gjata dhe të shkurtra (shih Fig. 3.12). Sipas Rexhepit (1986)
gjethet dhe braktet e saj janë pak të zgjeruara në pjesën e sipërme të bisqeve kërcellore, që
shkojnë në rreth 10 mm të gjata dhe 3 mm të gjera. Gjendrat me bisht janë të rralla vetëm
në kupë dhe jo në gjethe. Rritet në vende të thata të kullotavë alpine në lartësitë mbi 2000
m, dhe saktësisht në hinkën akullnajore të Koritnikut. Edhe kjo specie është lloj
stenoendemik i Malit të Koritnikut. Megjthëse, në Florën e Europës, Thymus doerfleri
është përfshirë si specie endemike e Shqipërisë, ne nuk e kemi gjetur, përveç se në patkoin
e Malit Koritnik.
Lloji nuk është përfshirë në Librin e Kuq të Kosovës, megjithse për nga territori i përhapjes
dhe numri jo shumë i madh i individëve (më pak se 2000) duhet të përfshihet në kategorine
EN të rrezikimit sipas klasifikimit të IUCN-së.
Speciet endemike Ballkanike: Llojet bimore të një territori priren të përshtaten me
mjedisin ku ato rriten dhe zhvillohen. Rrezikimi i florës së një territori është pasojë e
shumë faktorëve, e ndër ta janë: ndikimi i njeriut, coptimi i habitateve, si dhe ndryshimet
klimatike për këtë, është interes i vendit të njihen bimët, të cilat kanë shtrirje të kufizuar
apo që janë në rrezik të zhdukjes (Haig et al., 2000; Mustafa, 1998).
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Tabela 3.6. Llojet endemike dhe stenoendemike të rajoninit të studiuar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Specie Endemike
Potentilla doerfleri
Aconitum pentheri
Micromeria albanica
Bornmuellera dieckii
Achillea alexandri-regis
Thymus doerfler
Sedum flexuosum
Cerastium neoscardicum
Verbascum scardolicum

Llojet e rralla dhe të rrezikuara e bëjnë një vend të dallueshëm në aspekt floristik nga
vendet e tjera, si dhe janë treguesë të vërtetë të gjendjes së mjedisit ose ekositemit natyrore
ku ato gjenden. Statusi real i tyre, sidomos dinamika e popullatës që ato formojnë tregon
shkallën e lartë të rrezikut të tyre ose jo, e cila mund të shkojë deri në zhdukje e sipër, nëse
nuk merren masa të ngutshme kontrolli dhe ruajtje. Për shkak të kushteve të vështira
klimatike dhe dendësisë së llojeve të tjera bimore, në veçanti të llojeve të gramoreve,
ruajtja e bimëve të rralla ose të rrezikuara në nivel vendor dhe rajonal është e vështirë. Për
të siguruar një mbrojtje më të mirë të bimëve të rralla, parashtrohet nevoja e shpalljes së
zonave ku ato ndodhen në Zona të Mbrojtura (përfshirë Rezervate Strikte) ose Zona të
Rëndësishme Bimore ose ZRB (Bilz et al., 2011; Xhulaj & Shuka, 2007; Shuka et al.,
2008; IUCN, 2013). Si tregues të gjendjes së ekosistemeve natyrore, si rregull shërbejnë
speciet endemike, subendemike të një vendi ose grup vendesh (rajoni), ose speciet me
interes Europian ose interes global ruajtjeje (Xhulaj & Shuka, 2007; Tomović et al., 2014).
Duke qënë se speciet endemike të zonës së hulumtuar janë trajtuar më sipër, specie me
interes ruajtje janë edhe speciet subendemike dhe Ballkanike (Tab. 3.7).
Tabela 3.7. Specie endemike Ballkanike në zonën e studiuar
Specia
Acer heldreichii Orph.
Achillea abrotanoides Vis.
Achillea canescens Form.
Achillea chrysocoma Friv.
Achillea clavenae Vis.
Achillea corabensis Micevski.
Achillea holosericea S.S.
Aconitum pentheri Hayek.
Alkanna scardica Griseb.
Amphoricarpus autariatus Ble.et May.
Anthyllis aurea Welden.
Anthyllis vitelina Vel.
Arabis allioni Griseb.
Asperula doerfleri Wettst.
Aubrieta gracilis ssp. scardica (Wettst.)
Barbarea balcana Panćić.
Barbarea longirostris Vel.
Bornmuellera dieckii Degen.
Bupleurum karglii Vis.

Familja
Aceraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Rubiaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Apiaceae
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Emertimi shqip
Panja e heldraikut
Barpezmi si abrotonë
Barpezmi i bardhë
Barpezmi balukeartë
Barpezmi çomage
Barpezmi i Korabit
B. gjethemëndafshë
Aconiti i Rusolisë
Alkana e Sharrit
Amforikarpi i Numajerit
Antili i verdhë
Antili i praruar
Arabesi i Allionit
Njëgjira e dorflerit
Aubriete e Sharrit
Barmarea ballkanike
Barbarea sqepgjatë
Bornmulera e Degenit
Brinjaku i Karglit
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Specia
Campanula albanica Witasek.
Campanula foliosa Ten.
Campanula moesiaca Vel.
Carex rupestris All.
Centaurea kosaninii Hayek.
Cerastium decalvans Schloss. et Vuk.
Cerastium neoscardicum Niketić.
Convolvulus cochlearis Griseb.
Corydalis solida (L.) Clairv. ssp. incisa
Crepis albanica Jav.
Crocus dalmaticus Vis.
Crocus veluchensis Herb.
Crocus scardicus Kos.
Dianthus integer Vis.
Dianthus scardicus Wettst.
Dioscorea balcanica Kos.
Draba compacta Schott.
Draba korabensis Kumm et Deg.
Draba scardica Deg et Dorfl.
Dryas octopetala L.
Edraianthus montenegrinus Horák.
Erigeron epiroticus Hal.
Erysimum pectinatum Bory et Chaub.
Festuca koritnicensis Hayek et Vetter.
Fumana bonapartei Maiere et Petit.
Gentiana asclepiadea L.
Gentiana lutea L.
Gentiana nivalis L.
Gentiana utriculosa L.
Gentianella bulgarica Holub.
Geranium subcaulescens Hayek.
Geum reptans Linne.
Helianthemum canum Baumg.
Heliosperma nikolicii (Sel. & T. Wraber)
Hesperis dinarica Beck.
Hieracium waldsteinii Tausch.
Knautia dinarica Borb.
Laserpitium siler ssp. zernyi (Hayek)
Tutin.
Lilium albanicum Griseb.
Linaria peloponesiaca Boiss et Held.
Melampyrum scardicum Wettst.
Minuartia doerfleri Hayek.
Narthecium scardicum Kos.
Onobrychis pindicola Haussk.
Onobrychis scardica Hal.
Oxytropis dinarica (Murb.) Wettst.
Pedicularis grisebachi Wettst.

Familja
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Caryophllaceae
Caryophllaceae
Convolvulaceae
Papaveraceae
Asteraceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Iridaceae
Caryophllaceae
Caryophllaceae
Dioscoreaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Campanulaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Poaceae
Cistaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Rosaceae
Cistaceae
Caryophllaceae
Cruciferae
Asteraceae
Dipsacaceae
Apiaceae

Emertimi shqip
Lulekambana shqiptare
Lulkambanagjetheshumë
Lulekambana e Mëzisë
Presja e rupestrit
Kokoçeli i Koshaninit
Cerasti qimerënë
Cerasti i Sharrit
Dredhja e Kosovës
Koridal i ngjeshur
Shmanga shqiptare
Shafran i dalmacisë
Shafran i Veluçensit
Krokusi i Sharrit
Karafili integer
Karafili i sharrit
Dioskorea balkanike
Draba kompaktee
Draba e Korabit
Draba e Sharrit
Driade tetëpetalshe
Edraiant i Malit të Zi
Erigeroni epirotas
Purthiderthi
Bishtëpeleza e Koritn.
Fumana e Bonapartit
Gentian
Sanëza
Gencianë pranverore
Gencianë si kacekth
Gencianëza bullgare-shq
Kamorosha pa kërcell
Mëlaka zvarranike
Heliantemë thinjak
Klokëz e Nikoliçit
Hesperidë dinarike
Këmbashan e Waldsteinit
Knautia dinarike
Lazepicë e Zernit

Liliaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Caryophllaceae
Liliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae

Zambaku shqiptare
Linaria e Peloponezit
Grurëziu i Sharrit
Minuarta e Baldaçit
Narteci i Sharrit
Esparseta
Esparseta e Sharrit
Oxytropë e dinarideve
Pedikularia dhëmbëshkurt
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Specia
Phyteuma pseudorbiculare Pant.
Pinguicula balcanica Casper.
Pinus peuce Griseb.
Plantago reniformis Beck.
Potentilla calabra Ten.
Potentilla montenegrina Pant.
Potentilla speciosa Wild.
Primula halleri J. F. Gmelin.
Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Ramonda serbica Panćić.
Ranunculus incoparabilis Janka.
Ranunculus montenigrinus Lindtner.
Rhammus orbiculatus Bornm.
Rhododendron ferrugineum L.
Salix reticulata L.
Saxifraga grisebachii Deg et Dorfl.
Saxifraga rotundifolia L.
Saxifraga scardica Griseb.
Saxifraga sempervivum Koch.
Saxifraga taygetea Boiss et Heldr.
Scabiosa crenata Cyr.
Scabiosa fumaroides Vis.
Scrophularia aestivalis Grieseb.
Schivereckia doerfleri (Wettst.) Bornm.
Sedum flexuosum Wetts.
Sedum serpentini Janchen.
Sempervivum kosaninii Praeger.
Sempervivum macedonicum Praeger.
Senecio wagneri Degen.
Sesleria korabensis (Küm. & Jáv.) Deyl.
Sideritis scardica Griseb.
Silene asterias Griseb.
Silene waldsteinii Griseb.
Soldanella dimoniei Vierh.
Spergularia vellesia Lin.
Stachys reinertii Helder.
Teucrium montanum L.
Trifolium velenovskyi Vandas.
Trifolium wettsteinii Dorf et Hayek
Thlaspi bellidifolium Griseb.
Thlaspi microphyllium Boiss et Orph.
Thymus albanus H.Braun
Thymus doerfleri Ronn.
Thymus rohlenae Vel.
Vaccinium vitis-idaea L.
Valeriana bertiscea Panç
Valeriana pancicii (Hal et Bald)
Verbascum scardicolum Bornm.

Familja
Campanulaceae
Lentibulariaceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Gesneriaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Ericaceae
Salicaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Scrophulariaceae
Brassicaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Poaceae
Lamiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Primulaceae
Caryophllaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Vaccinaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Scrophulariaceae
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Emertimi shqip
Fiteuma rrethorerreme
Pinguikula balkanike
Arnëni i bardhë
Gjethe si veshkë
Zorrëca e Kalabrisë
Zorrëca malazeze
Zorrëca e bukur
Aguliçe e Hallerit
Luleera e hallerit
Ramondë e Serbisë
Zhabina e Ballkanit
Zhabaina malazeze
Pjerëza rrethore
Rododendron i kuqërremtë
Shelg i rrjetëzuar
Iriqëza e Grisebahut
Iriqëza gjethe rrumbullake
Iriqëza e Sharrit
Iriqëza përherë e blertë
Iriqëza e Tajgetit
Bari izgjebës ura-ura
Bari i zgjebës
Sarusha e verës
Draba e Dorflerit
Rrushqyqyja e epshme
Rryshqyqja terpentinë
Burgulli i Koshaninit
Burgulli maqedonas
Pulithi i Vagnërit
Pirë e korabit
Sideretiti i Sharrit
Klokëz yllore
Klokëz e Valdshtainit
Pratish i Dimoniet
Spërgularia gramore
Sarusha e Timofeut
Arrs i maleve
Tërfili i Velenovskit
Tërfili i Vetshtajenit
Tlaspi gjethebukur
Tlaspi gjethevogël
Lisra Shqiptare
Lisra e Doerflerit
Lisra e Rohlenës
Boronica si hardhi
Haraqinq e Alpeve Shqip
Haraqina e Pançiqit
Barpeshku i Sharrit
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Specia
Veronica saturejoides Vis.
Veronica thessalica Benthem.
Viola aetolica Boiss. & Heldr.
Viola elegantula Schott.
Viola grisebachiana Vis.
Viola chelmea Boiss.

Familja
Scrophulariaceae
Plantaginaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae

Emertimi shqip
Veronika si shtërmen
Veronikë e Tesalisë
Manushaqe e Etolisë
Vjollca pak e hieshme
Vjollca e Grisebakut
Vjollca e Kelmit

Nga të dhënat e literaturës dhe nga vëzhgimet tona të drejta në terren, në zonën e
hulumtuar janë identifikuar rreth 119 specie endemike Ballkanike, shumë prej të cilave e
gjejnë arealin e përhapjes së tyre në 2 vende të vetme, pra janë subendemike të një vendi
ballkanik. Në të vërtetë, deri më tani nuk egziston ndonjë listë krahasuese e llojeve
endemike ballkanike për Kosovën dhe zonën e studiuar. Megjithatë, numri i endemizmave
ballkanike, sipas autorëve të ndryshëm është i ndryshëm, duke filluar që nga Hayek (1924–
1933), i cili numëronte rreth 1754 specie endemike ballkanike e deri tek punimi i
Stevanović et al. (2007), të cilat numërojnë rreth 2600–2700 specie endemike ballkanike.
I vetmi studim i plotë në këtë drejtim për Kosovën është ai i Tomović et al. (2014), të cilët
llogaritin rreth 492 specie endemike ballkanike për Serbinë dhe Kosovën, me qëndër
diversiteti Alpet Shqiptare. Rezultati ynë është pak më i madh se sa numri i specieve
endemike ballkanike të regjistruara për Maqedoninë, 115 (Matevski et al., 2003; Mustafa
et al., 2013), çka tregon për pasurinë e lartë floristike të Maleve Sharr (Vraça), Koritnik
dhe Oshlak.
Në listën e mësipërme nuk janë përfshirë speciet endemike, të cilat gjithashtu janë specie
endemike ballkanike. Interes të madh nga pikëpamja fitogjeografike paraqesin llojet
subendemike të një vendi, ose speciet që rriten në 2 vende të ndryshme ballkanike, ku njëri
prej të cilave është Kosova. Si të tilla mund të përmendim speciet: Aconitum pentheri,
Bornmuellera dieckii, Centaurea kosaninii, Crepis albanica, Dianthus scardicus, E.
graminifolius ssp. albanicus, Galatella albanica, Draba korabensis, Festuca koritnicensis,
Thymus albanus, Verbascum scardicolum, Viola elegantula, V. chelmea etj.
Me jo më më pak interes shkencor dhe edukativ, janë edhe speciet që rriten në më shumë
se 2 shtete të ballkanit si: Acer heldreichii, Achillea fraasii, Amphoricarpus autariatus,
Anthyllis aurea, Barbarea balcana, Dioscorea balcanica, Lilium albanicum, Minuartia
baldaccii, Silene asterias, Thlaspi microphyllium ose speciet që kanë interes Europian për
ruajtje dhe të mbrojtura nga Direktiva e Habitateve dhe Konventa e Bernës si: Gentiana
lutea, Galanthus nivalis, Narthecium scardicum, Phyteuma pseudorbiculare, Ramonda
serbica etj. Megjithëse F. Rexhepi (1986), dhe më pas edhe të tjerë e raportojnë të gjendet
në Malin e Koritnikut specien Thlaspi microphyllium, Ne mendojmë se kjo specie nuk
rritet në Kosovë. Përpjekiet tona për ta identifikuar atë në Malin Koritnik, dolën jo të
sukseshme. Gabimi ndoshta vjen prej ngatërresës me specien tjetër të rrallë dhe të rrezikuar
të maleve të Ballkanit, Thlaspi bellidifolia (N. bellidifolia).
Speciet e Rrezikuara: Krahas specieve endemike, subendemike ose endemike ballkanike,
me rëndësi të veçantë për Florën e Kosovës, janë edhe speciet e rralla dhe të rrezikuara.
Në speciet e rrezikuara, sipas kategorizimit të IUCN (2013) përfshihen tre kategoritë e
rrezikimit, CR (rrezikuar në mënyrë kritike), EN (E rrezikuar) dhe V (I përkeqësuar) të
përfshira në Librin e Kuq të Kosovës (Millaku, 2013) ose në librat e tjera të kuq, përfshirë
konventat Europiane. Megjithëse Lista e Kuqe e bimëve të rralla dhe të rrezikuara të
Kosovës është përgatitur së fundmi (Millaku, 2013), në të nuk janë përfshirë disa specie të
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tjera mjaft të rralla dhe të rrezikuara. Ndër to mund të përmendim speciet: Achillea
chrysocoma, Achillea clavenae, Aconitum lamarckii, Aubrieta gracilis subsp. scardica,
Heliosperma pusilla subsp. candavica, Crocus dalmaticus, C. veluchensis, Laserpitium
siler ssp. zernyi, Minuartia doerfleri, Oxytropis dinarica ssp. dinarica, Schiverckia
doerfleri, Sesleria korabensis, Veronica thessala, Viola grisebachiana, V. chelmea ose
V. aetiolica.
Disa prej tyre mund të gjenden vetëm në një ose dy lokalitete brënda zonës së hulumtuar
si: Aubrieta gracilis ssp. scardica e cila është takuar vetëm në Koritnik dhe Malet Vraç.
Heliosperma pusilla ssp. candavica e raportuar nga Niketić & Stevanović (2007), vetëm në
grykën e Kanionit Dushka dhe e konfirmuara edhe nga ana jonë. Crocus dalmaticus dhe
Crocus veluchensis, e para është takuar në periferi të Zhurit, në lartësitë deri 500-600 m,
kurse e dyta e takuar në lartësitë mbi 2000 m, në Malin Koritnik dhe Kallabak. Laserpitium
siler ssp. zernyi e takuar vetëm në Kanionin Dushka, me një popullatë me mbi 1000
individë. Minuartia doerfleri (=M. baldaccii ssp. doerfleri), e hasur vetëm në Malin
Koritnik, lartësia mbi 2200 m, në një popullatë shumë të vogël, më pak se 200 individë.
Oxytropis dinarica subsp. dinarica e takuar vetëm në Malin Koritnik, në një popullatë më
pak se 100 individë. Schiverckia doerfleri, e takuar vetëm në Malet Vraça në një popullatë
më rreth 1000-1500 individë. Veronica thessala dhe Viola grisebachiana të takuara vetëm
në Malin Koritnik, në popullata shumë të vogla, më pak se 2000 individë e para dhe rreth
1000 individë e dyta. Viola chelmea e takuar në shpatet me kundrejtim veri-perëndimor të
hinkës së Koritnikut, në lartësi 1800-1900 m, në një popullatë me më pak se 200 individë,
duke u raportuar për herë të parë në këtë pjesë të Kosovës. Viola aetiolica e takuar në
kullotat subalpine të shpateve perëndimore të Koritnikut, lartësia 1300-1500 m, në të dy
anët e kufirit Kosovë-Shqipëri. Të gjitha këto specie duhet të përfshihen në listën e kuqe të
llojeve të mbrojtura të Kosovës, ose të përfshihen në zonat e mbrojtura. Duke qenë se
shumica e specieve të rralla, të përmendura më sipër ndodhen në Malin Koritnik, ky mal
duhet të përfshihet në një nga tre kategoritë e para të zonave të mbrojtura sipas IUCN.
Në Librin e Kuq të specieve bimore të mbrojtura të Kosovës, sipas Millaku (2013),
përfshihen 237 taksa, prej të cilave në kategorinë e Zhdukur (EX) është 1 specie, e
Zhdukur si gjendje spontane apo të egër (EW) është gjithashtu 1 specie, të rrezikuara në
mënyrë kritike (CR) janë 61 specie, të rrezikuara (EN) janë 86 taksone, të përkeqësuara
(VU) janë 19 taksone, gati të rrezikuara (NT), janë 34 taksone dhe më pak të rrezikuar ose
LC janë 35 taksone. Nga zona e hulumtuar përfshin rreth 84 taksa ose mbi 50% e llojeve të
rrezikuara të Kosovës (Tab. 3.8), prej të cilave 28 specie janë vlerësuar si CR, nga 61 të
tilla të Kosovës, 48 specie janë vlerësuar si të rrezikuara (EN), nga 86 specie të rrezikuara
që ka Kosova dhe tetë specie si të përkeqësuara (V), nga 19 taksone gjithsej. Të dhënat e
mësipërme tregojnë një shkallë të lartë të rrezikimit të florës spontane të zonës së studiuar.
Tabela 3.8. Speciet me status të rrezikuar në zonat e studiuara.
Emri shkencor i bimës

Emri shqip i bimës

Abies borisii-regis Mattf. Notizbl.
Bornmuellera dieckii Degen.
Centranthus longiflorus subsp. junceus
(Boiss. et Heldr.) I. B. K. Richardson.
Arabis bryoides Boiss.
Dioscorea balcanica Kosanin.
Fibigia clypeata (L.) Medik.

Bredh i Maqedonisë
Bornmylerë e Dikit

Kategoria
rrezikimit
EN B1ab
EN B1ab

Centrantë lulegjatë

CR B1ab

Arabëz myshkngjashëm
Groshë e egër
Fibigë klipeate

CR B1ab
EN B1ab
CR B1ab
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Emri shkencor i bimës

Emri shqip i bimës

Fritillaria macedonica Bornm.
Sideritis scardica Griseb.
Linaria alpina (L.) Mill.
Viola schariensis Erben.
Helleborus purpurascens W.et K.
Hieracium scardicum Bornm. & Zahhn.
Juniperus sabina L.
Narcissus poeticus subsp. radiiflorus
(Salisb.) Baker.
Pulsatilla halleri (All.) Wild.
Salix alpina Scop.
Cerastium neoscardicum Niketic.
Cyanus lingulatus (Lag.) Holub.
Juniperus sabina L.
Lamium garganicum subsp. striatum
(Sm.) Hayek.
Silene pusilla subsp. candavica (H.
Neumayer) Greuter & Burdet
Thalictrum alpinum L.
Verbascum scardicolum Bornm.
Veronica saturejoides Vis.
Crepis macedonica Kitan.
Triglochin palustris L.
Achillea alexandri-regis Bornm. &
Rudsky.
Dianthus barbatus L.
Stachys serbica Pancic.
Coronilla vaginalis Lam.
Sausurea alpina (L.) DC.
Acer heldreichii Orph. ex Boiss.
Campanula albanica Witasek.
Senecio bosniaca Beck.
Centaurea atropurpurea Waldst. et Kit.
Achillea grandifolia Friv.
Alkanna scardica Griseb.
Centaurea kotschyana Heuff.
Senecio procerus (Gris.) Boiss.

Fritilare e Maqedonisë
Çaji i Sharrit
Linaria e Alpeve
Viola e Sharrit
Shpendra purpuroscente
Këmashna e Sharrit
Jermësinë

Kategoria
rrezikimit
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab

Lulëdremiqare

EN B1ab

Lule era e hallerit
Shelgu alpin
Cerasti i Maleve të Sharrit
Kokoqel si gjuhëz
Jermësinë

CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab

Hithëbuta

CR B1ab

Klokëz kandavice

CR B1ab

Pipanollë e Alpeve
Barpeshku i Sharrit
Veronikë trumzëngjashme
Shmangë maqedonase
Trigloçin kënete

CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab
CR B1ab

Barpezmi i Aleksandrit

CR B1ab

Karafili lulëbukur
Sarushë e Serbisë
Milëz me mill
Sausurea alpine
Panjë e heldraiçit
Lulekambanë Shqiptare
Pulith e Bosnjës
Kokoçel purpur i errët
Barpezmi gjethemadh
Alkanë e Sharrit
Kokoçel i Koshitt
Pulith i lartë
Amforikarp i Neumajerit
Potentillë e Dorflerit
Barpezëm i Frazit
Tisi
Arneni i kuq
Arnëni i bardhë
Androzaku i shkëmbit
Barëpezëm i i bardhë
Barpezmi i mëndafshtë
Bornmylerë e Dikit
Shafran i Koshaninit
Hesperidë dinarike
Knaucia e Maqedonisë
Bishtmiu shqiptar
Pjerzë kërace

CR B1ab
CR B1ab
CR B2ab
CR B2ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab

Amphoricarpus autariatus Ble. et Ma.
Potentilla doerfleri Wettst.
Achillea fraasii Sch. Bip.
Taxus baccata L.
Pinus heldreichii Christ.
Pinus peuce Griseb.
Androsace hedraeantha Griseb.
Achillea fraasii subsp. canescens Form.
Achillea holosericea Sm.
Bornmuellera dieckii Deg.
Crocus kosaninii Pulevic
Hesperis dinarica Beck.
Knautia macedonica Griseb.
Micromeria albanica (K. Maly) Silic
Rhamnus pumila Turra.
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Emri shkencor i bimës

Emri shqip i bimës

Ribes alpinum L.
Saxifraga federici-augusti subsp.
grisebachii (Degen et Dőrfler)
D.A.Webb.
Saxifraga taygetea Boiss.et Heldr.
Scutellaria alpina L.
Selaginella selaginoides (L.) Link.
Heliosperma nicolicii Seliger & Wraber.
Trifolium wettsteinii Dorfler & Hayek.
Tozzia alpina L. subsp. carpatica
(Woloszczak) Dostal.
Ramonda nathaliae Panc. et Petrov.
Potentilla calabra Ten.
Senecio doronicum subsp. glaberrimus
Simonkai.
Daphne cneorum L.
Senecio scopolii Hoppe & Hornsch.
Viola grisebachiana Vis.
Aurinia rupestris (Sweet) Cullen & T. R.
Dudley.
Geum reptans L.
Pedicularis hoermanniana K. Maly.
Achillea corabensis Micevsci.
Minuartia doerfleri Hayek.
Paeonia mascula (L.) Mill.
Daphne blagayana Freyer.
Barbarea longirostris Velen.
Heracleum orphanidis Boiss.
Gentianella bulgarica (Vel.) Holab.
Gentiana lutea L.
Senecio wagneri Deg.
Asperula aristata L.
Primula halleri (Gmelin) Honck.
Geranium sylvaticum L. subsp.
coeruleatum Schur.

Ribes alpine

Kategoria
rrezikimit
EN B1ab

Iriqëz e Grisebahut

EN B1ab

Iriqëz e Tajgetit
Skutelarë e Alpeve
Selaginëlë si selaginëz
Klokëz Nikoliçit
Trifil i Vetshtainit

EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab

Tozia e alpeve

EN B1ab

Ramondë
Potentillë e Kalabrisë

EN B1ab
EN B1ab

Pulith doronikë

EN B1ab

Hollokuq i shkurtër, Xerxele
Pulith i Skopolit
Manushaqe e Grisebakut

EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab

Ptilotrik

EN B1ab

Melaka zvarranike
Pedikulare hoermanianë
Barëpezëm i Korabit
Minuarte Dorfleri
Lule bozhure mashkull
Xerxele e Bllagajt
Barbare sqepgjatë
Herakle orfanide
Gencianëza bullgare
Sanza
Pulith i Wagnërit
Njëgjire halëzuar
Aguliçe e Hallerit

EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B2ab
EN B2ab
EN D
VU B1,B2ab
VU B1ab
VU B1b
VU D1
VU D2
VU D2

Kamaroshe pylli

VU D2

Ramonda serbica Pancic.

Ramondë e Serbisë

VU B1ab

e

Në mesin e specieve të Rrezikuara në mënyrë Kritike (CR) sipas IUCN, të cilat rriten në
zonat e studiuara janë Veronica thessala, e cila është takuar vetëm në lartësitë mbi 2200 m
të Koritnikut, dhe rritet në shkëmbinjë me bazë gëlqerore, Coronilla vaginalis (C. minima),
gjenden në Koritnik në substrat gëlqeror, Achillea alexandri-regis Bornm. & Rudsky e
takuar vetëm në Oshlak, Centranthus longiflorus ssp. junceus, gjendet në Oshlak, mandej
specia Dianthus barbatus, është takuar në Oshlak kundrejtim verior, në substrat gëlqeror,
në lartësi mbidetare 1895 m.
Në Luboten është takuar Aubrieta columnae ssp. croatica, e cila rritet në substrat gëlqeror,
Arabis bryoides e cila rritet në Koritnik, Oshlak, Brod, në substrat gëlqeror dhe silicorë.
Linaria alpina, e cila rritet në Luboten në substrat gëlqeror, Ruscus hypoglossum, rritet në
Luboten në substrat silicor dhe gëlqeror. Sideritis scardica, po ashtu e pranishme në
Luboten në substrat gëlqeror etj. Në Grykën e Lumbardhit të Prizrenit janë gjetur Ruta
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coronata (=Haplophyllum coronatum), rritet në substrate gëlqerorë, Malcolmia illyrica
Hayek, kurse në Prizren është parë në mjedis gëlqeror Stachys serbica.
Në Brod janë parë disa specie që janë të rrezikuara në mënyrë kritike, si Thalictrum
alpinum, i cili rritet në vende shkëmbore të zonës subalpine dhe alpine, në substrate
kryesisht silicore, por edhe në gëlqeror. Juniperus sabina, Crepis macedonica, në 1650 m,
të cilat gjenden vetëm në Brod në zona subalpine, Silene pusilla ssp. candavica, e cila
është gjetur vetëm në Kanionin Dushka. Triglochin palustris, gjendet në Brod në vende të
lagështa. Ndërsa Saussurea alpina. (=Serratula alpina), është takuar vetëm në Majën e
Zezë, që gjithashtu është kritikisht e rrezikuar, në Vraçë është evidentuar specia Comarum
palustre etj.
Ndër speciet më të rëndësishme që kanë statusin e Rrezikuar (EN), të gjetura gjatë
ekspeditave në zonën e marrë në hulumtim (Koritnik) janë: Achillea fraasii ssp. canescens,
Aurinia rupestris (=Ptilotrichum cyclocarpum ssp. cyclocarpum), Daphne cneorum,
Dioscorea balcanica, Geranium reflexum, Minuartia baldaccii ssp. doerfleri, mjaft e rrallë
e hasur në Koritnik, mbi 2200 m lartësi, Paeonia mascula, Rhamnus orbiculata,
Scutellaria alpina, Senecio bosniaca, S. scopolii, Trifolium wettsteinii, që kryesisht rriten
në substrat gëlqeror, ndërsa specia Ribes alpinum dhe Gentianella bulgarica rritet në
substrate gëlqeror ose edhe silicor (Koritnik dhe Brod), ndërsa Gentiana lutea, ka shtrirje
më të gjerë, si në Koritnik, Oshlak, Brod, Vraçë, dhe Brezovicë.
Në zonën e Oshlakut dhe përrreth tij (Grykë të Prizrenit, Prevallë, Luboten, Brezovicë),
janë gjetur shumë specie të rrezikuara (EN), si: Acer heldreichii, Centaurea kotschyana,
Saxifraga federici-augusti ssp. grisebachii, Scabiosa crenata, Heliosperma nicolicii,
Trifolium wettsteinii, Ramonda serbica, Soldanella dimoniei, Achillea chrysocoma,
Artemisia umbelliformis, Daphne blagadayana, Drypis spinosa, Senecio wagneri,
Campanula albanica dhe Narcissus poeticus, të gjitha të hasura në substrat gëlqeror.
Ashtu si për speciet e rrezikuara në mënyrë kritike, Kanionet e Brodit dhe rrethinat e tyre
janë vend strehim i disa specieve të Rrezikuara (EN), të cilat gjenden në të tre substratet
kryesore, silicore, gëlqerore dhe të përziera (sedimente dhe depozitime të pleistocenit), dhe
konkretisht Achillea corabensis, rritet në Brod në shkëmbinj gëlqerorë, ashtu si edhe në
Vraça, kurse speciet e Centaurea kotschyana, Crepis albanica, Potentilla calabra,
Rhamnus pumila, Saxifraga taygetea, Primula halleri, dhe Senecio wagneri janë të
pranishme kryesisht në substrate të përziera ose sedimente dhe depozitime të pleistocenit, e
më rrallë në substrate gëlqerore.
Në Majë të Zezë janë hasur speciet e Centaurea kotschyana, Geum reptans, Achillea
chrysocoma (si edhe në Vraçë dhe Koritnik), Gladiolus illyricus, si dhe Senecio
doronicum subsp. glaberrimus e hasur gjatë ekspeditave në Majën me të lartë të zonës
(Maja e Zezë), e cila gjendet në zonën kufitare me Maqedonin. Të gjitha këto specie rriten
në vende të hapura në gurë të thepisur, kryesisht në substrat silicor, në lartësi mbidetare
nga 2450 deri 2557 m.
Midis specieve të Rrezikuara (EN) të gjetura gjatë ekspeditave në Restelicë janë; Abies
borisii-regis, Campanula albanica, Matricaria breviradiata, Potentilla calabra,
Diphasiastrum alpinum, Crepis albanica, dhe Malet Vraça Geum reptans, Potentilla
calabra, Potentilla doerfleri, Selaginella selaginoides, Senecio doronicum subsp.
glaberrimus, Tozzia alpina, Gentiana lutea, Gentianella bulgarica, Senecio wagner,
Triglochin palustris etj.
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3.8 Përhapja e specieve bimore mbështetur në preferencën ndaj substratit
Mbështetur në hulumtimet e deritanishme të florës, në territorin e Kosovës janë vënë re
rreth 2500 lloje bimore të bimëve të larta, prej të cilave rreth 200 lloje janë endemike,
endemo-relikte dhe subendemike të Ballkanit, kurse rreth 20 lloje konsiderohen si
endemike të Kosovës (Rexhepi, 1974; 2000; Rexhepi & Krasniqi 2004; Millaku et al.,
2008; 2008b; Shuka et al., 2010; 2011). Mes tyre ka edhe lloje të rralla që kanë përhapje
shumë të kufizuar në vendet tjera të Gadishullit Ballkanik (Hashani & Shuka, 2013).
Larmia e lartë bimore në mjedisin e hulumtuar, përveç hidrologjisë, relievit dhe klimës
është e favorizuar gjithashtu nga pozita gjeografike, faktorë gjeologjikë, pedologjikë dhe
faktorë të tjerë, të cilët mundësojnë krijimin e kushteve të favorshme ekologjike the
tokësore për rritjen natyrale të bimëve (Anonymous, 2000; Berisha et al., 2012; MMPH,
2010). Zonat e studiuar, ashtu siç është shpjeguar edhe më lart, shquhet për pasurinë e lartë
floristike, ku spikasin speciet endemike, relikte dhe ballkanike (Rexhepi, 1986; Stevanović
et al., 1999; Stevanović et al., 2007; Melovski et al., 2012).
Duke qenë se disa prej tipareve të bimësisë do të jepen me hollësi me poshtë, në këtë
çështje jemi përqendruar në rolin që luan substrati në përhapjen e specieve bimore si dhe
vartësinë e tyre ndaj tij. Lloji i substratit luan rol të rëndësishëm në diferencimin e llojeve
dhe zhvillimin e florës të një territori të caktuar. Ky diferencim i llojeve të bimëve buron
nga specifikat që ato bartin në drejtim të ndryshushmërisë së përbërjes së tyre kimike,
morfologjike dhe gjenetike, si dhe për shkak të përbërjes gjeologjike të mjedisit ku ato
rriten dhe zhvillohen. Përbërja e substratit kushtëzon shpërndarjen e llojeve bimore në
tërësi, si ato të rralla, endemike, relikte dhe subendmike (Stevanović & Stevanović, 1995;
Stevanović et al., 2003; Amidžić et al., 2013). Në masivin malor të Sharrit, të studiuar nga
ana e Jonë (Malet Vraça, Koritnik, Oshlak) mbizotërojnë substratet (i) Gëlqerore, (ii) Silicore
me pH acid deri neutral, (iii) Silicore me pH bazik deri ultra-bazik (serpentinite dhe
peridotite, brezi ofiolitik) dhe (iv) të Përzier (sedimente dhe depozitime të pleistocenit),
gjithçka e lidhur ngushtë me përbërjen gjeomorfologjike të truallit amë (shkëmbinj
karbonatikë, silicorë acidë të ndërmjet ose bazikë, rreshpe me shkallë të ulët metamorfike,
kuarcite-konglomerate, sedimente të kretakut të sipërm (senonian), shkëmbinj ultrabazikë,
mermere dhe sedimente të kuarternarit (MIM, 1983; KPMM, 2006; Hoxhaj et al., 2009;
Hysenaj et al., 2009; Kodra et al., 2009). Këto mjedise, shpeshherë në ultësira ndahen nga
njëra-tjetra nga masive të përziera ose flishore, duke krijuar mbi teritorin e zonës së
hulumtuar një mozaik substratesh, të cilat nga ana e tyre mbartin një florë të pasur dhe të
shumëllojshme.
Brënda territorit të Kosovës, diferencimi llojor nga substrati është i dukshëm dhe mjaft i
shprehur te disa nga specitet e rralla ose endemike, të cilat rriten vetëm në mjedise
gëlqerore si: Achillea alexandri-regis, Astragalus fialae, Centaurea alba ssp. ipecensis,
Cephalaria pastricensis, Crepis bertiscea, Cynoglossum krasniqii, Dianthus behriorum,
Draba kuemmerlei, Heliosperma macranthum, Heliosperma nikolicii, Hieracium bahuini,
Lunaria telekiana, Micromeria albanica, Sedum flexuosum, Thymus doerfleri, Thymus
rochlenae, Leontopodium alpinum, Pedicularis ernesti-mayeri, Petasites hybridus,
Phyteuma pseudorbiculare, Prunus tenella, Sesleria wettsteinii, Valeriana bertiscea,
Wulfenia blecicii. Këto specie, të varura nga substrati gëlqeror, janë përfaqësuese tipike të
këtij substrati (Rakaj, 2009; Tomović et al., 2009; Shuka et al., 2011; Lakušić et al., 2012).
Në kontrast me to, disa specie të tjera rriten vetëm në substrat silicor me pH bazik ose
ultrabazik (përndryshe në mjedise serpentinore). Në këtë grupim, dallohen: Alyssum
markgrafii, Aristolochia merxmuelleri, Galatela albanicus, Bournmullera dieckii,
Centaurea kosaninii, Halacsya sendtneri, Haplophyllum boisserianum, Forsythia
europaea, Potentilla visianii, Sanguisorba albanica, Serratula radiata ssp. cetinjensis,
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Stipa mayeri, Tulipa kosovarika, Veronica andrasovszkyi etj. Këto specie rriten vetëm në
mjedise serpentinore duke u klasifikuar si lloje të detyruara serpentinore (Rexhepi &
Krasniqi 2004; Millaku et al., 2008; Shuka et al., 2010; 2012).
Disa specie të tjera të rralla si: Lilium albanicum, Sempervivum kosaninii, Thymus albanus,
Gentiana lutea, Campanula foliosa, Saxifraga sempervivum, Daphne oleoides,
Sempervivum macedonicum, Trollius europaeus, Viola tricolor, Gentiana punctata,
Scabiosa fumaroides etj., mund të gjenden në substrate të ndryshme duke mos u ndikuar
nga përbërja minerale ose pH i tij (Marković & Dobruna, 1979; Matevski, 1988; 1991;
Rexhepi, 2000; Millaku, 2013).
Në sistemin malor të Sharrit, ose brënda territorit të studiuar, mbizotërojnë përbërje të
ndryshme gjeomorfologjike si mermere, rreshpe gëlqerore, gurë gëlqerorë, granite,
grandiorite ose sedimente akullnajore si morena (të grupuara në substratin gëlqeror, ku
mbizotërues është Ca2+), kuarco-porfirite, kuarcite, rreshpe kuarcore, filite, sericite (të
grupuara në substratin silicor, ku mbizotërues është SiO2) ose përbërje gjeomorfologjike
metamorfike, vullkanike, serpentinete, shkëmbinj ultramafikë ose diabazë në të cilat
mbizotrojnë Mg2+ dhe metalet e rënda, të grupuara në substratin serpentinor (KPMM,
2006; Hoxhaj et al., 2009; Hysenaj et al., 2009).
Nga vëzhgimet tona të dretpërdrejta dhe të dhënat e literaturës, brënda këtij territori
gjeomorfologjikisht kompleks, është parë prania e 997 specieve, të cilat kanë kërkesa të
ndryshme ndaj substratit (shih Shtojcën 2; Fig. 3.29). Rezultatet tregojnë se shumica e
specieve, 434 ose 43% e tyre hasen në të dy sybstratet kryesore, gëlqeror dhe silicor, kurse
numri i llojeve, të cilat janë hasur vetëm në substrat gëlqeror është 176 ose 18%,
përkundrejt atyre që janë hasur vetëm në substrat silicor, rreth 101 ose 10% e gjithë llojeve
të regjistruara. Në vënd të tretë paraqiten substratet e përziera (sedimente dhe depozitime
aluvionale) me 95 ose 10% të specieve.
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Figura 3.29. Përhapja e specieve bimore në bazë të preferencës ndaj substratit
(G/S=Gëlqerorë/Silicorë, G=Gëlqerorë, S= Silicorë, P=Përzier (depozitime dhe aluvione),
(G/S/P=Gëlqerorë/Silicorë/Përzier, G/P=Gëlqerorë/ Përzier, S/P=Silicorë/ Përzier, Ser=Serpentinë,
Go=Gëlqerore obigate, So=Silicore obigate).
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Në tabelën 3.9 janë paraqitur disa nga llojet më të rëndësishme të rralla, dhe të rrezikuara
për florën e Kosovës, të gjetura brënda zonës së studimit, përhapja e të cilave është dhënë
në bazë të preferencës ndaj substratit. Rezultatet tregojnë se rreth 92 specie të rralla ose të
rrezikuar me interes shkencor dhe ruajtje janë gjetur në zonë; prej tyre, 34 janë parë vetëm
në substrat gëlqeror, 8 vetëm në substrat silicor, 4 lloje në substrat silicor bazik ose
ultrabazik (serpentinor) dhe 46 të tjera nuk kanë ndonjë kërkesë të veçantë për substratin.
Tabela 3.9. Lista e specieve të rralla dhe të rrezikuara të përhapur në vartësi të substratit
(Sub.=substrati, Osh=Oshlak, Vr=Vraça, Br=Brod, Ko=Koritnik, Rs=Restelicë, GP=Gryka e
Prizrenit, Mz=Maja e Zezë, Bz=Breznë)
Emri latin
Achillea alexandri–regis
Achillea ageratifolia
Achillea korabensis
Aconitum lamarckii
Aconitum pentheri
Anthemis montana
Arabis bryoides
Asperulla doerfleri
Aster alpinus
Aubrieta scardica
Bornmuellera dieckii
Bruckenthalia spiculifolia
Campanula foliosa
Centaurea kotschyana
Colchicum macedonicum
Crepis macedonica
Corydalis ochroleuca
Crocus scardicus
Daphne cneorum
Dianthus deltoids
Discorea balcanica
Dianthus scardicus
Draba korabensis
Dryas octopetalla
Edraianthus gr. subsp. albanicus
Festuca koritnicensis
Fritillaria macedonica
Galanthus nivalis
Gentianella bulgarica
Globularia cordifolia
Gentiana lutea
Gymnadenia conopsea
Helianthemum canum
Helianthemum nummularium
Heliosperma nikolicii
Heliosperma pusillum subsp.
albanica
Hypericum perforatum
Jasione heldreichii
Juncus triglumis subsp. triglumis

Sub.
G
G/S
G
S/G
S/G
G
G/S
G/S
S/G
G
Ser
S/G
G/S
G/S
G
G
G
S
G
G/S
G
G/S
G
G/S
G
G
S
G/S
S/G
S/G
G/S
S/G
G
G/S
G

Osh
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Vr
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Br
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Ko
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Rs
+
+
+
+
-

GP
+
+
+
+

Mz
+
+
+
+
-

Bz
+
+
-

G/S

-

+

+

-

+

-

-

-

S/G
Ser
S

+
-

+

+
+
-

+
-

-

+
-

-

-
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Emri latin
Juniperus communis
Juniperus com. subsp. alpina
Laserpitum zernyi
Lilium albanicum
Onobrychis scardica
Micromeria albanica
Minuartia bal. subsp. doerfleri
Pancicia serbica
Pinguicula balcanica
Pedicularis brachyodonta
Rhamnus pumila
Rhamnus orbiculatus
Ramonda serbica
Pinus peuce
Phyteuma pseudorbiculare
Pulsatilla e hallerit
Potentilla doerfleri
Potentilla speciosa
Primula halleri
Saxifraga glabella
Saxifraga taygetea
Sempervivum heuffelii
Sempervivum zelebori
Scabiosa fumaroides
Schiverckia doerfleri
Sempervivum zelebori
Sempervivum kosanini
Senecio scopilii
Atoction lerchenfeldiana
Silene pusilla subsp. candavica
Silene vulgaris
Saxifraga montenegrina
Senecio
doronicum
subsp.
glaberrimus
Stachys scardica
Thlaspi microphyllum
Thymus albanus
Thymus doerfleri
Thymus striatus
Thymus rohlenae
Sedum flexuosum
Saxifraga grisebachiana
Triglochin palestre
Trollius europaeus
Valeriana bertiscea
Verbascum scardicolum
Veronica thessalica
Viola chelmea
Viola elegantula
Viola grisebachiana

Sub.
G/S
G/S
G/S
G/S
G/S
G
G
G
S/G
G/S
G/S
G
G
G/S
G/S
G
S
S/G
S/G
G/S
G/S
G/S
Ser
G
S
Ser
S/Ser/
G
G
S
G
G
G/S

Osh
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Vr
+
+
+
+
+
-

Ko
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Rs
+
+
-

GP
+
+
+
+
+

Mz
+
+
+
-

Bz
-

+
+
+
-

Br
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
-

+
+
-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+
+

+
+

+
+
-

+
+

+
-

-

-

-

S/G

+

+

+

-

-

-

+

-

S/G
G
G/S
G
G/S
G
G
G
G/S
G/S
G
G/S
G
G
G/S
G

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

-

-
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Emri latin
Viola schariensis
Viola tricolor

Sub.
S/G
G/S

Osh
-

Vr
+
-

Br
+
+
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Specie të rralla dhe të rrezikuara në substrat gëlqeror: Substratet gëlqerore zënë
sipërfaqe të konsiderueshme brenda territorit në studim. Ato gjenden masivisht në malin e
Koritnikut, Oshlakut dhe në disa mjedise të shkëputura, si Gryka e Dragashit, ajo e
Prizrenit dhe po ashtu në malet Vraça. Substratet gëlqerore në përgjithësi janë të pasura me
bimësi, po ashtu edhe me endemizma dhe me specie të rralla e të rrezikuara (Stevanovic et
al., 2003).
Në shumicën e rasteve, speciet e këtij mjedisi hasen në kullotat alpine dhe subalpine, në
pyjet që mbulojnë kët tip substrati, në faqet ose të çarat e shkëmbinjëve gëlqerorë me sasi
tepër të vogël të dheut ku mbulesa totale e bimësisë është pothuajse e papërfillshme, ashtu
siç mund të gjenden edhe në kreshtat ose livadhet e maleve me përbërje gëlqerore. Speciet
bimore, prezente në këtë substrat rriten dhe zhvillohen pothuajse të vetme, apo edhe në
grumbuj në kuadër të gjinive përkatëse, ose në shoqërime bimore duke formuar popullata
të shëndetshme dhe me numër të lartë individësh.
Përshtatja e specieve të varuara ndaj këtij mjedisi është kulmore, ku shpesh shoqërohet
edhe me modifikime morfologjike ose metabolike, në të cilat përmbajtja e kalciumit është
më e lartë se sa tek speciet, të cilat nuk kanë kërkesa të veçanta ndaj substratit. Për këtë
arsye, këto specie quhen shpesh edhe bazofile-kalcifuge. Më poshtë janë dhënë disa prej
specieve më të rëndësishme ose të rralla dhe të rrezikuara, bashkë me speciet e tjera
shoqëruese, të cilat rriten dhe zhvillohen në mjedise me substrat gëlqeror, duke u
përshtatur me veçoritë e tyre morfologjike dhe gjenetike.
Ndër llojet më të rëndësishme që rriten në malin Koritnik dhe Oshlak, në mjedis gëlqeror
dhe që kanë statusin e rrezikuar janë: Achillea alexsandri-regis, Achillea fraasii, Achillea
korabensis, Campanula albanica, Daphne cneorum, Dioscorea balcanica, Drypis spinosa,
Geranium reflexum, Minuartia baldaccii ssp. doerfleri, Paeonia mascula, Rhamnus
orbiculata, Scutellaria alpine, Senecio bosniaca, Senecio scopilii, Taxus baccata,
Trifolium wettsteinii, Viola grisebachiana, Veronica thessala, Festuca koritnicensis, Draba
scardica, Edraianthus graminifolius ssp. albanicus, Jasione orbiculata, Iberis
sempervirense, Pulsatilla halleri, Saxifraga scardica, Thymus albanus, Thymus doerfleri,
etj.
Mjediset gëlqerore kolonizohen nga dy grupe bimore, grupi bimor fakultativ që përbëhet
nga lloje bimore, të cilat janë indiferente ndaj substratit dhe ai obligativ gëlqeror (të
detyruara), që përbëhet nga lloje bimore, të cilat rriten vetëm mbi substrate gëlqerore dhe
nuk gjenden në tipet e tjerë të substratit (Stevanović et al., 2003). Speciet e detyruara
gëlqerore rriten në mjedise me bazë gjeologjike gëlqerore (Rakaj, 2009; Shuka et al., 2011;
Lakušić et al. 2012; Tomović et al. 2009). Në tabelën 3.10 janë paraqitur disa prej specieve
më të rëndësishme bimore, si dhe ato të detyruara gëlqerore ose silicore (për më tepër shih
Shtojcën II). Speciet më të rëndësishme, me areal përhapje të kufizuar të hasura në
substratet gëlqerore, si dhe speciet e tjera shoqëruese të tyre janë shtjelluar më poshtë.
Thymus doerfleri Ronn. Rritet në malin Koritnik në substrat gëlqeror, e gjetur në lartësi
prej 2310-2320 m, me koordinata N 42 04 918; 020 34 087 E, më datën 23.07.2013 (coll.
Shuka & Hashani), gjendet në zonën alpine, dhe shpesh shoqërohet me: Viola
grisebachiana (2.323 m, N 42 04 918; 020 34. 087 E), Dryas octopetalla (2210-2300 m),
Ptilotrichum rupestre (2320-2400 m), Draba scardica (2400 m), Myosotis alpestris (200087
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2370 m), Gentiana verna ssp. balcanica L. (2250 m), Sempervivum heuffelii etj. Kategoria
e Rrezikueshmërisë në Kosovë sipas IUCN është e rrezikuar në mënyrë kritike (CR).
Veronica thessala Formanek. E hasur në zona alpine të malit Koritnik, në substrate
gëlqerore në lartësi mbidetare 2320-2345 m, me kordinata N 42 04 918; 020 34.087 E, më
datë 23.07.2013 (coll. Shuka & Hashani), në këtë zonë të studimit (Fig. 3.30C). V. thessala
ka shtrirje të kufizuar dhe popullata me numër të vogël individësh gjendet në shoqërim me;
Viola grisebachiana, Saxifraga montenegrina, Thymus doerfleri, Minuartia baldacii ssp.
doerfleri, Myosotis alpestris, Nigritella nigra, Asperula doerfleri etj. Kategoria e rrezikimit
në Kosovë sipas IUCN - e rrezikuar në mënyrë kritike (CR).
Pancicia serbica Vis. Specia endomorelikte, e cila rritet në sistemin malor të Sharrit,
respektivisht në Malet Koritnik dhe Oshlak, kryesisht në substrate gëlqerore, obligate për
këtë mjedis, e pranishme në pjesën qendrore dhe perendimore të Oshlakut. Specie e rrallë,
e rëndësishme si gjini dhe lloj, e cila karakterizohet me dimorfizëm të gjetheve, e hasur
gjatë ekspeditave periodike të kryera me datë 17.06.2013 me kordinata, 34T 0494456;
4671101 E, në lartësi mbidetare 1843 m, në fazën e lulëzimit (coll. Shuka & Hashani). E
përshkruar edhe nga autorët tjerë të huaj si specie e mbetur nga periudha akullnajore. Me
shtrirje edhe në anën veri-lindore të Shqipërisë, si dhe në rajonin e Dinarideve (Tutin et al.,
1972). Kategoria e rrëzikimit në Kosovë sipas IUCN (LC).
Daphne cneorum L. Rritet në Kortinik, e hasur më datë 11.05.2013 dhe 24.05.2014,
specie gjysmëshkurre, kamefite dhe përherë e blertë (Fig. 3.30 D), me degë zakonisht të
shtrira ose të përpjetme, rritet në shpatet verilindore të Koritnikut, në substrat gëlqeror, në
lartësi mbidetare 2087-2210 m, me kordinata 34T 0465205-4659338 E, (coll Z. Hashani).
Kategoria e rrëzikimit në Kosovë sipas IUCN (EN B1ab).
Heliosperma nikolicii Niketić & Stevanović. Në zonën e studiuar e kemi takuar edhe këtë
lloj subendemik për vendin, ose endemike shqiptare. Gjendet përgjatë rrugës kryesore
Prizren-Oshlak-Prevallë (në Grykën e Prizrenit). Rritet në vende të hijezuara të
shkëmbinjve me bazë gjeologjike gëlqerore, e lidhur me këtë substrat, e mbledhur më datë
13.08.2013, gati në fazën e frutifikimit (coll. Z. Hashani). Rritet vetëm në këtë zonë të
studimit. Gjatë ekspeditave kemi hasur individë të rrallë dhe përhapje shumë të kufizuar,
për shkak të vendndodhjes së saj në lartësi të ulëta, dhe rritjes në guva ose vënde gjysëm të
hijezuara në shkëmbinj gëlqerorë, kryesisht përgjatë rrugës kryesore e shoqëruar nga
speciet: Saxifraga grisebachiana, Achillea ageratifolia, Corydalis ochroleuca, Rhamnus
pumila, Rhamnus orbiculatus etj.
Kjo specie është nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm të rrezikut, si ndotja nga makinat
dhe kërcënimi prej grumbullimit nga vizitorët. Ndikimi negativ u vrejt në aspektet
morfologjike, si në gjethet e saj të cilat ishin me njolla, si dhe rënia e madhësisë së
popullatës. H. nikolicii, duke qënë nën ndikimin negativ të njeriut dhe ndotjes, propozojmë
të merret nën mbrojtje dhe kontroll. Si specie, ajo rritet edhe në Grykën e Shijes (KukësBicaj) në shkëmbinj gëlqerorë, në vende të hijezuara. Kategoria e rrëzikushmërisë në
Kosovë sipas IUCN e rrezikuar (EN B1ab).
Noccaea bellidifolia F.K. Meyer (Syn. Thlaspi bellidifolium Griseb). Rritet në zonën
alpine të malit Koritnik (fig. 3.30 A). Ky lloj i rëndësishëm për florën, nga pikpamja
fitogjeografike dhe fitocenologjike, është hasur në substrate gëlqerore, me ekspozicion
veri-lindje, në lartësi mbidetare 2100-2250 m, më datë 23.07.2013 (coll. Shuka &
Hashani). Në këtë zonë specia ka areal të kufizuar dhe numër të vogël të individëve, e
shoqëruar nga speciet: Draba scardica, Onobrychis scardica, Helianthemum canum,
Ptilotrychum rupestre, Saxifraga scardica, Saxifraga sempervivum etj. E pranishme edhe
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në Kurvallë dhe Luboten, në shkëmbinj gëlqerorë, obligate për këtë mjedis. Po ashtu me
përhapje të përgjithshme edhe në vende tjera të rajonit si në Shqipëri, Maqedoni, Bullgari
dhe Greqi, (Stevanovic et al., 1993, Strid,1985). Meqënëse nuk është përfshirë në Librin e
Kuq të Kosovës (Millaku, 2013), propozojmë që të mirren masa të mbrojtjes dhe të
caktohet statusi i rrëzikushmëris (EN).

Figura 3.30. Bimët e A-Thlaspi bellidifolia, B-Viola grisebachiana, C-Veronica thessala dhe
D-Daphne cneorum, obligate ndaj substratit gëlqeror.

Viola grisebachiana Vis. Specie e rrallë barishtore shumëvjeçare (Hemikriptofite, H), pa
kërcell, gjethet vezake gati të shogëta. Lulet ngjyrë manushaqe, lulëzon në muajin qershor
dhe korrik (Fig. 3.30 C). E hasur gjatë ekspeditave në Koritnik, më datë; 23.07.2013 në
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lartësi 2320 m, kordinata 4204918 N; 02034087 E, po ashtu afër majës së Koritnikut në
fazën e lulëzimit më datë 24.05.2014 në lartësi 2130-2230 m, në fazën e plotë të lulëzimit.
Në Koritnik, Viola grisebachiana rritet dhe zhvillohet në vende shumë të ashpra dhe të
thepisuara të shkëmbinjve gëlqerorë në kullota të thata të zonës alpine, e shoqëruar nga
speciet: Potentilla apennina, Saxifraga aizoon, Minuartia doerfleri, Thlaspi bellidifolium,
Dryas octopetala etj. Në këtë zonë kemi vërejtur individ shumë të rrallë me përhapje të
kufizuar. Taksoni gjendet edhe në vende tjera të rajonit si në Bullgari (të cilët e
konsiderojnë si bimë endemike dhe lloj të rrallë në florën e Bullgarisë, sipas Dakov,
(1984), Maqedoni dhe Greqi, dhe është vlerësuar i rrezikuar (EN). Kategoria e
rrëzikshmërisë në Kosovë sipas IUCN e rrezikuar (EN B1ab).
Disa lloje të tjera të rralla dhe të rrezikuara të gjetura në malet Koritnik, Gryka e Prizrenit,
Oshlak, si edhe në mjediset gëlqerore të Maleve Vraça ose Brod (në forma njollash si
përhapje), janë trajtuar më parë, kështu që ato nuk po i shtjellojmë. Ndër speciet më të
rëndësishme obligate të substrateve karbonatike, janë: Achillea alexandri–regis (Oshlak),
Achillea corabensis (Malet Vraça dhe Brod), Agrimonia eupatoria, Anthyllis aurea,
Centranthus junceus, Draba scardica, Drypis spinosa, Edraianthus graminifolius subsp.
albanicus (Koritnik), Geranium reflexum, Heliosperma nikolicii (Gryka e Prizrenit),
Hypochaeris maculata, Festuca koritnicensis, Linaria peloponnesiaca, Micromeria
albanica (Gryka e Prizrenit), Minuartia baldaccii subsp. doerfleri (Koritnik), Nonnea
pulla, Oxytropis dinarica (Koritnik), Pancicia serbica (Koritnik, Oshlak), Paronychia
kapela, Ptilotrichum rupestre, Pulsatilla halleri (Koritnik), Ramonda serbica, Rhamnus
orbiculata, Ruta graveolens, Saxifraga scardica, Sedum flexuosum, Senecio scopolii,
Sideritis scardica, Taxus baccata, Thlaspi bellidifolium (Oshlak), Thymus doerfleri
(Koritnik), Trifolium wettsteinii, Veronica thessalica, Viola grisebachiana etj.
Specie të rralla dhe të rrezikuar në substrate silicore: Substratet silicore shtrihen në
masivin malor të Sharrit, duke përfaqësuar hapësirën më të madhe të fshatit Brod,
Restelicë dhe Maleve Vraça. Substratet silicore në vetvete konsiderohen si qendra të
specializuara të rritjes së bimëve, nga ana tjetër ky lloj substrati shërben edhe si qendër e
rëndësishme e diferencimit bimor, specifikimit dhe shpërndarjes së tyre (Stefanovic et al.,
2003).
Mineralogjia e substratit, aciditeti i shkëmbinjve, depërtimi i dritës, lartësia dhe ekspozimi
ndaj erës janë faktorët kryesor që përcaktojnë llojin e bimësisë që zhvillohet në këtë
substrat. Shkëmbinjët me natyrë silicore, apo shkëmbinjtë granitorë acidë, janë të varfër në
përmbajtjen e kaciumit dhe dallohen për përmbajtjen e lartë të SiO2. Faktorët ekologjike në
këtë substrat mund të jenë në vlera skajore të shfaqjes, si temperatura gjatë ditës dhe natës
ndryshon shumë, po ashtu lagështia mund të jetë thuajse afër zeros ose mund të jetë e lartë
(në majat e maleve), ku mjegulla është e pranishme në shumicën e kohës. Duke qënë se
pjesa më e madhe e teritorit në studim ndodhet në substrate silicore acide, studimi i florës
së detyruar në këto substrate është me rëndësi. Speciet që rriten në këtë substrat, janë të
kushtëzuar nga përbërja mineralogjike e substratit dhe dallohen për përshtatjen e tyre të
lartë morfologjike dhe fiziologjike ndaj tij. Ndër llojet më të rëndësishme gjetur në
substrate silicore acide janë: Crocus scardicus, Fritillaria macedonica, Potentilla doerfleri,
Schiverckia doerfleri, Silene asterias, Atoction lerchenfeldiana, Senecio doronicum subsp.
glaberrimus, Laserpitium alpinum, Jasione orbiculata, Plantago atrata, Primula hallerii,
Ranunculus incomparabilis, Viola schariensis, Dianthus superbus etj. Speciet më të
rëndësishme ose të rralla të këtij substrati janë shtjelluar më në vazhdim.
Atoction lerchenfeldiana Baumg. Është specie e rëndësishme, e cila rritet nëpër të çarat e
shkëmbinjve, me përbërje gjeologjke silicore, mbi fshatin Brod dhe zonat kodrinore të
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Restelicës. Ajo është hasur gjatë ekspeditave të realizuara në vitin 2012-2013, në lartësi
mbidetare 1900-2100 m (coll. Shuka & Hashani). E pranishme edhe në vende tjera të
Ballkanit (Shqipëri, Maqedoni) e shoqëruar me llojin Silene waldsteinii Griseb (Micevski,
1993). Specia paraqet dallime morfologjike, sidomos në ngjyrën e luleve, e cila mund të
jetë rozë ose e bardhë. Vendgjetjet në Jug të malit të Sharrit përbëjnë edhe kufirin verior të
përhapjes së llojit. Kjo specie, simotrat e saj i ka me origjinë nga Karpatet, kurse brënda
Kosovës ajo është gjetur edhe në Grebenin-Prilog, në shkëmbinj silicorë (Lakusić, 1970),
dhe në Kobilicë, ashtu siç mendohet që të jetë edhe në lokalitet tjera të këtij rajoni.
Silene pusilla ssp. candavica (H. Neumayer) Greuter & Burdet. Është takuar gjatë
ekspeditave periodike të kryera në vitet 2011-2104, lloj mjaft i rrallë i përhapur në territore
shumë të vogla, kryesisht në faqe shkëmbore ose gryka lumenjsh në Shqipëri, Maqedoni
dhe Kosovë (Niketić et al., 2007). Në Kosovë ajo është takuar në kanionin Dushka në dalje
të fshatit Brod, në rrugën drejt Hotel Arxhena më datë 07.21.2013 më kordinata 34T
0477117; 4646738 E, në lartësi mbidetare 1250-1531 m (coll Shuka & Hashani), në fazën
e lulëzimit. Rritet në substrat karbonatik, në të çara të shkëmbinjëve, e shoqëruar nga
speciet: Saxifraga sempervivum, Alchemilla alpigena, Scrophularia laciniata, Campanula
versicolor, Hieracium waldsteinii etj. Mirëpo në këtë zonë ka areal të kufizuar dhe numër
shumë të vogël të individëve, ku ne kemi numëruar më pak se 25 të tillë. Prania e kësaj
specie në Sharr dhe Brod është përshkruar edhe nga autorë të tjerë vendas dhe të huaj.
Sipas Stevanović et al. (1999), është e përhapur në malet e Sharrit (Brod, Gryka e lumit
Dushka), mandej edhe në Shqipëri, Maqedoni, dhe është vlerësuar si e rrezikuar në mënyrë
kritike CR B1 për Serbinë. Kategoria e rrezikmit në Kosovë sipas IUCN është CR B1ab
(Millaku, 2013).
Senecio doronicum ssp. glaberrimus (Rochel) Simonkai. Kjo specie është hasur në
Majën e Zezë, në shkëmbinj me bazë gjeologjike silicore, lartësia mbidetare 2300-2580 m
(coll Z. Hashani). Specia është vendosur në majën më të lartë të Sharrit, Maja e Zezë,
(zona kufitare me Maqedoni), në vende shkëmbore ose në çakëllishte gurishtore silicore,
më datë 21.08.2012, në fazën e plotë të lulëzimit. Specia është hasur edhe në Vraçë më
datë 22. 07. 2013 dhe 18.07. 2014, gjithashtu në substrat silicor. Kjo specie është vlerësuar
si e rrezikuar për Kosovën me status rreziku EN B1ab.
Dianthus superbus L. Bimë barishtore shumëvjeçare (Hemikriptofite, H) e familjes
karafilore. Specia formon popullata të qëndrueshme, me mijra individë në kullotat
subalpine dhe alpine të Brodit, Vraçës dhe Restelicës e Kallabakut. Është takuar në fazën e
lulëzimit, në substrat silicor dhe kullota të thata ose të lagështa. Rritet në vende të hapura
barishtore dhe kullota me lagështi të zonës subalpine dhe alpine, e shoqëruar nga:
Deschampsia flexuosa, Veratrum album, Plantago gentianoides, Valeriana officinalis,
Parnasia palustris, Eriophorum angustifolium, Sanguisorba officinalis etj.
Popullata ka përhapje të gjerë brënda kullotave me substrat silicor të zonës së studiuar. Për
momentin populatat e këtij lloji janë të qëndrueshme, për shkak se kullotja në vendet ku
ajo ndodhet, fillon pas frutifikimit të saj.
Pavarësisht nga sa më sipër, speciet më tipike dhe më të rëndësishme të substrateve silicore
acide janë: Bruckenthalia spiculifolia, Potentilla doerfleri, Schiverckia doerfleri,
Cerastium eriophorum, Melampyrum biharense, dhe Ranunculus incomparabilis, të cilat
nuk janë analizuar hollësisht më sipër sepse janë cekur në çështjet e mëparshme.
Në këtë nënçështje janë trajtuar si specie obligate silicore acide për Kosovën edhe Viola
schariensis, Allium victorialis, Crocus scardicus, Jasione orbiculata, Fritillaria
macedonica ose Plantago atrata, Primula halleri etj. Në fakt, në gjithë arealin e përhapjes
së tyre, pra edhe jashtë territorit të Kosovës, këto specie mund të gjenden edhe në substrate
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gëlqerore, serpentinore ose sedimente dhe depozitime të pleistocenit, duke pasur një
valencë të gjerë përshtatshmërie. Megjithatë, duke qënë se ato gjenden vetëm në substrate
silicore acide brënda Kosovës, ato konsiderohen si specie obligate ndaj këtij mjedisi, për
Kosovën.
Duke qënë se substratet silicore bazike (serpentinore) në territorin e zonës së studiuar
mbulojnë sipërfaqe jo të konsiderueshme, pra gjenden vetëm në formë njollash, si
vazhdimësi e njollave të hasura në zonën e Borjes (brënda territorit Shqiptar), ato nuk janë
marrë në konsideratë (Hoxhaj et al., 2009). Ne kemi hasur vetëm dy territore të tilla në
afërsi të fshatit Brod dhe mbi Restelicë. Në këto dy zona janë hasur: Jasione heldreichii,
Sempervivum zelebori, Gypsophilla spergulifolia, Silene armeria ose Bornmuellera dieckii,
Cerastium neoscardicum, dhe Viola dukadjinica në Majën e Pashallarëve (Ostrovicë),
specie te fundit mjaft të përhapura edhe në substratet serpentinore në Shqipëri Rexhepi &
Krasniqi 2004; Millaku et al., 2008; Shuka et al., 2010; 2012).

Figura 3.31. Bimët e A- Atoction lerchenfeldiana dhe B- Dianthus superbus, të detyruara ndaj
substratit silicor

Specie të rralla dhe të rrezikuara në substrat silicor, gëlqeror ose flishor: Speciet që
nuk kanë ndonjë kërkesë të veçantë ndaj substratit përbëjnë edhe numrin më të madh të të
gjithë specieve të hasura brënda territorit të hulumtuar. Në këtë mënyrë, në zonat e
studiuara janë regjistruar 434 specie që duket se nuk ndikohen nga përbërja e substratit, por
rriten në substrat gëlqeror, silicor dhe të përzier (depozitime ose sedimente të pleistocenit)
(Melovski et al., 2012; Millaku et al., 2013); disa prej tyre janë: Achillea corabensis,
Aconitum lamarckii, A. pentheri, Asperula doerfleri, Anthemis montana, Aster alpinus,
Arabis bryoides, Centaurea kotschyana, Dianthus deltoides, Erigeroni epiroticus, Jasione
laevis ssp. orbiculata, Gentianella bulgarica, Gymnadenia frivaldii, Laserpitum zernyi,
Lilium martagon, Onobrychis scardica, Ranunculus degenii, Ribes alpinum, Stachys
scardica, Potentilla speciosa, Rhamnus pumila, Saxifraga taygetea, Senecio wagneri,
Pinguicula balcanica, Viola schariensis etj. Ndërsa speciet Sempervivum kosanini,
Gnaphalium hoppeanum, Draba korabensis, Centaurea kotschyana, Lilium albanicum etj.,
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rriten kryesisht në substrate silicore dhe mjedise gëlqerore ose serpentinore dhe rrallë në
substrate të përziera etj.
Disa prej specieve më të përhapura dhe më të rëndësishme nga pikpamja fitogjeografike
dhe e rrezikimit janë trajtuar më poshtë.
Achillea ageratifolia Sibth. et Sm. Është takuar në Koritnik më dt. 18.06.2013, në 2097
m, dhe në Oshlak në lartësi 1913 m, më dt. 17.06.2013, në substrat gëlqeror. Po ashtu më
datë 12.08.2013 e kemi hasur në Grykën e Prizrenit, në fazën e lulëzimit (coll. Z. Hashani).
E pranishme edhe në Restelicë dhe Vraça në 2256 m, me 22.07.2013 (coll. Shuka &
Hashani), në substrate silicore. Pra, A. ageratifolia rritet në substrate të ndryshme (gëlqeror
ose silicore), në vende dhe kullota të thata duke filluar nga zona kodrinore deri në kullota
të zonës subalpine dhe alpine, në sedimente ose depozitime të periudhës së pleistocenit.
Është specie endemike ballkanike, e cila në Kosovë është vlerësuar në prag të rrezikimit
(NT) sipas IUCN.
Achillea chrysocoma Friv. Gjatë ekspeditave të kryera, kjo specie barishtore
(Hemikriptofite, H) endemike e Ballkanit është hasur në Malin Koritnik, më dt.
13.07.2013, në 2010 m, në substrat gëlqeror. Po ashtu, është vëzhguar edhe në Restelicë
dhe Vraça, më 22.07.2013, në substrate silicore në lartësi 2501 m (coll Shuka & Hashani).
Kjo specie në Malin Sharr, rritet në mjedise me substrate të përziera si në kullota me bar të
zonës subalpine dhe alpine. Ajo lulëzon në muajin qershor dhe korrik. Praninë e këti lloji
të rëndësishëm në Sharr e kanë konfirmuar edhe autorë të tjerë vendas dhe europianë; p.sh.
Rexhepi (2000) e raporton të përhapur në Luboten, ndërsa Sarić et al. (1986), në
Livadhishtë, Kobilicë dhe Koritnik. Është njëra ndër speciet që grumbullohet si bimë
mjekësore për qëllime fitimi andaj propozojmë që të mbrohen popullatat saj, në veçanti në
Koritnik dhe Vraçë, gjatë ekspeditave hulumtuese kemi hasur grumbullim në mënyrë
ilegale nga shumë persona. Kategoria e rrëzikimit në Kosovë sipas IUCN është EN B1ac.
Campanula albanica Witasek. Është specie e rëndësishme e florës sonë, me përhapje në
Ballkan, pra endemike ballkanike. Në Kosovë është hasur në Sharr, Koritnik në lartësi
2010 m, më datë 13.07.2013 në substrat gëlqeror, dhe në Oshlak në lartësitë 1850-1950 m,
më datë 17.06.2013. Mandej në Restelicë dhe Vraça, në lartësi 2268 m, më datë
19.07.2014, në substrate silicore (coll Shuka & Hashani). Kjo specie në Kosovë rritet në të
çarat e shkëmbinjëve silicore dhe gëlqerore ose çakëllishte të zonës subalpine dhe alpine.
Kategoria e rrëzikimit në Kosovë sipas IUCN është EN B1ab.
Campanula alpina Jacq. Kjo specie në Malet e Sharrit rritet në substrate silicore, në
kullota alpine, kryesisht në kuadër të aleancës Seslerion comosae. Në Kallabak e kemi
hasur më dt. 23.07.2013 në 2100 m. Gjendet edhe në Brod (dt. 18.07.2011) në substrat
silicor, mandej e hasur edhe në Vraçë më dt. 22.07.2013 m, në 2510 m, dhe më
19.07.2014, në 2235 m, kryesisht në substrat silicor. Pavarësisht se në zonën e hulumtuar,
ajo është takuar vetëm në substratë silicore, në Shqipëri dhe më gjerë, ajo takohet edhe në
substrate gëlqerore ose të përziera. Kategoria e rrezikimit në Kosovë sipas IUCN më pak i
Rrezikuar (LC), për shkak të popullatave të shëndetshme dhe arealit të gjerë të përhapjes.
Centaurea kotschyana Heuff. Ky lloj mjaft i rrallë për florën e Kosovës është hasur në
malet Oshlak dhe mbi hotelin Arxhena në Brod, përkatësisht më datë 13.07.2012 dhe
22.08.2013, në 2200 m dhe 1700 m, në fazën e plotë të lulëzimit. Në këtë zonë rritet në
kullota të thata më bazë shkëmbore gëlqerore ose në mjedise mesofite ose gjysëm të
lagura, mbi ski-pistën e Brodit, kryesisht në substrate me bazë silicore (coll Z. Hashani)
dhe të përziera. Specia është vlerësuar si e rrezikuar për Kosovën me status EN B1ab.
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Gentianella bulgarica (Vel.) Holab. Gjendet në Malin Sharr, brënda zonës së hulumtuara,
është takuar në Shutman, Vraçë, Maja e Zezë dhe Brod. Specia popullon moçalishtet ose
livadhet e laguara të zonës subalpine dhe alpine, baza gjeologjike e të cilave janë
shkëmbinj me bazë gjeologjike silicore acide. E hasur në Brod më dt. 18.07.2011 në 1540
m, në substrat silicor. Po ashtu rritet në Majë të Zezë, e hasur më dt. 21.08.2012, në 1732
m, në substrat silicor. Ashtu si edhe më sipër, kjo specie në Shqipëri (Korab) haset në
substrate gëlqerore, ashtu si edhe në Bullgari dhe Maqedoni. Specia është vlerësuar si e
përkeqësuar për Kosovën me status rreziku VU B1ab, sipas IUCN.
Minuartia baldacii subsp. doerfleri (Hal.) Mattf &Hayek. Ky takson rritet në zona të
larta malore, në mjedise me përbërje gëlqerore. Në ekspeditat tona ajo është hasur vetëm
në Koritnik, në një popullatë me areal shumë të kufizuar që shtrihet në zonën alpine
kryesisht në ekspozicionin verior dhe verilindor. Pjesa më e madhë e individëve të
populacionit shtrihet përgjatë kurrizit të Koritnikut në 2380 m, e hasur më dt. 13.07.2012
dhe më 23.07.2013 (coll Shuka & Hashani). Në habitatin e vet të rritjes, ajo shoqërohet nga
Aster alpinus, Onobrychis scardica, Helianthemum canum, Ptilotrychum rupestre,
Pedicularis brachyodonta, Edraianthus graminifolia ssp. albanicus, Saxifraga scardica,
Saxifraga sempervivum etj. Kategoria e rrezikimit në Kosovë sipas IUCN është EN B1ab.
Potentilla speciosa Willd. Rritet në vende me gurë të zonës subalpine dhe alpine. Në zonat
e studiuara është gjetur më dt. 13.07.2012, në Brod, në substrat silicor. Po ashtu, rritet edhe
në substrate gëlqerore si në Koritnik. Kategoria e rrezikimit në Kosovë është gati e
rrezikuar (NT) sipas IUCN.
Ranunculus degenii Kümmerle et Jav. Zhabina e Degenit është bimë barsishtore
shumëvjeçare (Hemikriptofite, H), me rizomë gjysëm zvarritëse dhe kërcej të cilët
përfundojnë me një lule dhe rrallë herë me 2 ose 3 lule në majë. Bima ka si tipar dallues
morfologjik gjethet e saj të bazës me buzë ura-ura, veshkore, kurse të brendshmet janë të
ndara deri në 2/3 e llapës së tyre. Kërcelloret janë karakteristike, gjithashtu, sepse ato janë
gjithnjë të ndara thellë, me segmente të plota ngushtësisht heshtore të përmbysta. Pjesët e
rrethlules përfshijnë nënpetlat leshtake, shtrati lulor i luleve është pushëlor ose i shogët.
Akenët janë të shogët, paksa të shtypur, karena me sqep të gremçuara (Paparisto et al.,
1988). Në Kosovë, deri më tani sipas Millaku (2013), specia është gjetur vetëm në një
lokalitet, Bjeshkën e Dobroshit (Rup), në lartësi mbidetare 2252 m. Specia rritet në mjedise
të lagura ose gjysëm të lagura, kryesisht me substrate të përziera (sedimente ose
depozitime të pleistocenit). Nga ana e jonë, kjo specie e rëndësishme e 2 vendeve tona,
është hasur në livadhet e lagura midis Restelicës dhe Shishtavecit, në lartësinë 1700 m, më
dt. 28.04.2012 dhe më dt.24.05.2015 në 1674 m, (coll. Shuka & Hashani), çka përbën edhe
vendin e dytë të pranisë së saj në territorin e Kosovës. Duke mos llogaritur, vëndgjetjen e
re, R. degenii është vlerësuar si kritikisht e rrezikuar (CR B1ab(i,ii,iii) + 2ab(i,ii,iii), për
Kosovën. Ajo ka një përhapje mjaftë të kufizuar në Alpet Shqiptare, Maqedoni dhe malin e
Korabit (Melovski et al., 2012 ; Millaku, 2013).
Saxifraga taygetea Boiss et Heldr. Gjendet në Malin Sharr, kryesisht përreth shkëmbinjve
ose në shkëmbinj me bazë silicore, si dhe në vende me lagështi. E kemi hasur në fshatin
Brod në zona alpine, dt. 18.07.2011, mandej më 13.07.2012 si dhe më 21.07.2013, në
1650-1950 m (coll. Shuka & Hashani). Specia është hasur gjithashtu edhe në Koritnik më
datë 17.07.2011, mandej më 14.07.2012 dhe më 23.07.2013, në lartësi 2170-2470 m, në
zona alpine të Malit Koritnik, në substrat gëlqeror. Ndërsa më datë 21.08.2012, është hasur
në Majën e Zezë në substrat silicor. Rritet edhe në Vraçë në substrat silicor, gjetur më datë
22.07.2013 dhe më 19.07.2014, në lartësi 2210-2515 m. Kategoria e rrëzikshmërisë për
Kosovën sipas IUCN është e rrezikuar (EN B1ab).
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Dianthus scardicus Wettst. Gjatë ekspeditave të realizuara në zonat e studiuara, Dianthus
scardicus formon popullata me numer të madh individësh, në lartësit mbi 2000 m, në
substrate të ndryshme, gëlqerore ose silicore të kullotave alpine. Specia është hasur në
Malet Vraça, në lartësi mbidetare 2210-2525 m, në substrate silicore, dt. 22. 07. 2013 dhe
më dt. 18. 07. 2014 (coll. Shuka & Hashani), shpesh e shoqëruar me Dianthus microlepis,
Campanula alpina, Dryas octopetala, Myosotis alpestris, Onobrychis scardica,
Edraianthus montenegrinus, Poa alpina, Gentiana punctata, Nigritella nigra, Pedicularis
verticillata, Pedicularis petiolaris etj. Në Vraçë të madhe ai shoqërohet gjithashtu edhe më
Anthyllis vulneraria (2501 m), Trifolium noricum (2490 m), Dryas octopetala, Nigritella
nigra, Salix refuza, Geum montanum, Aster alpinus etj. Specia është takuar gjithashtu edhe
në malin Koritnik dhe Brod, në vende shkëmbore kryesisht në substrat gëlqerore.
Konsiderohet si endemike e Maleve të Sharrit. Kategoria e rrëzikshmërisë në Kosovë sipas
IUCN-së është gati e rrezikuar (NT).
Erigeron epiroticus (Vierh) Halacsy. Specie e hasur në Restelicë dhe Vraçë, më dt.
18.07.2014, rritet në kullosa të zonës alpine, në substrate gëlqeror në lartësi 2255 m, në
anën jug-lindore të Vraçës në shkëmbinjë karbonatikë. Po ashtu në të njejtin lokalitet e
kemi hasur në substrat silicor, në lartësi mbidetare 2276 m. Specie endemike e Ballkanit.
Kategoria e rrëzikushmërisë në Kosovë sipas IUCN-së është gati e rrezikuar (NT).
Pinguicula balcanica Casper. Është specie Ballkanike e hasur në Brod, në 1550 m, më dt.
13.07.2012 dhe 17.06.2013, si dhe në 1735 m, me kordinata 34T 0476125; 46452097 E, në
fazën e lulëzimit, mandej më dt. 21.07.2013, në substrate silicore dhe vende të lagështa, në
veri - lindje të këtij fshati. Specia është hasur edhe në livadhet alpine me lagështi të Maleve
Vraça. Kategoria e rrezikueshmërisë në Kosovë sipas IUCN-së është gati e rrezikuar (NT).
Sempervivum kosanini Praeger. E hasur në Koritnik më dt. 13.07.2012 dhe 23.07.2013,
në substrat gëlqeror, mandej në Vraçë më 22.07.2013, në lartësi 2279 m, dhe më
19.07.2014 në 2268 m, në substrate silicore. Specia S. kosanini është takuar edhe në
lartësitë mbi 1800 m, mbi skipistën e Brodit, më datë 17.07.2011, për më shumë edhe në
dt. 12.08.2012 dhe dt. 23.07.2013, në substrate silicore (coll. Shuka & Hashani). Kategoria
e rrezikueshmërisë në Kosovë sipas IUCN-së është gati e rrezikuar (NT).
Asperula doerfleri Wettst. Rritet në të çara të shkëmbinjve ose në kreshtat e maleve
Koritnik dhe Vraça, në kullota të thata ose çakëllishte në zonën alpine. Gjatë ekspeditave të
realizuara e kemi hasur në Koritnik më dt. 13.07.2012 dhe 23.07.2013, në lartësi mbidetare
2320 m, në substrat gëlqerore. Po ashtu, këtë specie ballkanike e kemi hasur në Vraçë në
anën përendimore të shkëmbinjëve silicorë, më dt. 19.07.2014, në lartësi 2238 m.
Kategoria e rrezikueshmërisë në Kosovë sipas IUCN-së është gati e rrezikuar (NT).
Saxifraga scardica Griseb. Në zonat e hulumtuar është gjetur në të çarat e shkëmbinjëve,
mbi 2200 m. Rritet në Koritnik, në shkëmbinj gëlqeror, në hapësira të thyera me sasi të
vogël të dheut dhe të lagështisë, dt. 24.05.2014 në 2250 m, dhe më 23.07.2013 në 2400 m
(coll. Z. Hashani), po ashtu kjo specie rritet edhe në zona alpine të fshatit Brod dhe Vraça,
në shkëmbinjë me bazë gjeologjike silicore. Specie endemike e Ballkanit. Kategoria e
rrezikueshmërisë në Kosovë sipas IUCN-së është gati e rrezikuar (NT).
Sempervivum zelebori L. Në zonat e studiuara është identefikuar edhe specia e rrallë për
Kosovën. Kjo specie është gjetur pa hyrë në fshatin Brod, përgjatë rrugës Dragash-Brod,
në substrate serpentinore dhe silicore, në lartësi 1329 m, me koordinata 34T 0474120;
4650099 E, në shpatet juglindore (coll. Z. Hashani). Në këtë zonë popullatat janë të
zhvilluara mirë, në grupe të vogla, por me areal shumë të kufizuar. Specia është lokalizuar
edhe në shkëmbinj silicorë mbi fshatin Restelicë, në lartësitë mbi 1650 m.
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Figura 3.32. Bimët e A-Sempervivum zelebori, B-Ranunculus crenatus, C-Senecio wagneri dhe
D-Geum coccineum, specie të cilat mund të gjenden në substrate të ndryshme.

Verbascum scardolicum Bornm. Gjatë ekspeditave të kryera në vitin 2013, në Malet
Vraça u lokalizua ky lloj me rëndësi për Florën e Kosovës. Kjo specie, është takuar në
Malet Vraça, në substrate silicore, në lartësitë mbi 2100 m (coll. Shuka & Hashani).
Pavarësisht kësaj, në Kosovë specia raportohet të rritet edhe në Kobilicë si vendgjetja e
parë e saj dhe në Malin Oshlak (Rexhepi, 1986; 2000), përveç pranisë në territorin
maqedonas të maleve të Sharrit. Duke qënë se ka përhapje shumë të kufizuar dhe numer
shumë të vogël individësh të maturuar, kjo specie është vlerësuar si kritikisht e rrezikuar
(CR B1ab) për florën e Kosovës sipas Millaku (2013). Bimë barishtore, hemikriptofite
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rritet në kullosa të thata të zonës alpine, e shoqëruar nga speciet të tjera, si: Ranunculus
montanus, Gentiana punctata, Potentilla ternata, Geum montanum, Achillea lingulata,
Campanula alpina, Nardus stricta, Juniperus communis ssp. alpina etj. Ky lloj është
takuar edhe në mjedise tjera konglomerate dhe gëlqerore të malit Sharr dhe Oshlak
(Rexhepi, 2000).
Tabela 3.10. Specie të rrezikuar, endemike, subendemike, relikte ose të mbrojtura nga konventat
Europiane të zonës së studiuar. Statusi i rrezikimit të tyre është bazuar në Librin e Kuq të Kosovës
(Millaku, 2013) dhe vëzhgimet tona direkte në teren.
Lloji
Aconitum pentheri Hayek.
Achillea alexandri-regis Bornm. et Rud.
Achillea corabensis Micevski.
Bornmuellera dieckii Degen.
Centaurea kotschyana Heuffel.
Daphne cneorum L.
Dioscorea balcanica Kosh.
Edraianthus graminifolius ssp.
albanicus Kemm.
Galanthus nivalis L.
Gentianella bullgarica (Vel) J. Holub.
Gentiana lutea L.
Heliosperma nikolicii Niketić &
Stevanović.
Heliosperma pusilla ssp. albanica
Greuter et Burdet.
Minuartia baldacci ssp. doerfleri Hayek.
Micromeria albanica (K.Maly) Śilic.
Potentilla doerfleri Weets.
Aurinia rupestris (Sweet) Cullen &
T.R.Dudley.
Pulsatilla halleri Willd.
Primula halleri (Gmelin) Honck.
Ramonda serbica Panćić.
Saxifraga taygetea Boiss et Heler.
Senecio wagneri Deg.
Atoction lerchenfeldiana Baumg.
Schiverckia doerfleri (Wettst.) Bornm.
Ranunculus degenii Kümmerle et Jav.
Triglochin palustris L.
Thymus doerfleri Ronn.
Trifolium wettsteinii Dorfler& Hayek.
Veronica satureioides Vis.
Verbascum scardicola Bornm.
Viola grisebachiana Vis.
Viola schariensis Erben.

Përhapja në Kosovë
Brod,Vraça
Oshlak
Vraça, Brod
M. Zezë
Brod, Oshlak, M. Zezë
Koritnik
Koritnik, Zhur
Koritnik

Elem. Floristik
Subend.
Endem.
Ballk.
Endem.
Ballk.
Ballk.
Ballk.
Subend.

Statusi
JV
CR B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
EN B1ab
JV

Brod, Koritnik
Brod, M. Zezë
Vraça, Oshlak, Brod,
Prizren
Gryka e
Prizrenit

Europ.
Ballk.
Ballk. (B, Dir. Hab.

Hab. Dir.
VU B1ab
VU B1b

Subend.

EN B1ab

Brod, Vraça

Ballk.

JV

Koritnik
Gryka e
Prizrenit
Vraça, Piribreg, M.
Zezë
Koritnik, Luboten

Ballk.
Endem.

EN B1ab
EN B1ab

Endem.

EN B1ab

Relikte

EN B1ab

Koritnik
Brod, Restelicë, Vraça
Oshlak, Prizren
Koritnik, Brod, Vraça,
Restelicë
Koritnik, Oshlak,
Vraça
Brod, Vraça
Vraça, Brod
Bje. e Dobroshit,
Rest.-Kallabak
Brod, Vraça
Koritnik, Oshlak
Koritnik, Oshlak
Koritnik
Vraça, Oshlak
Koritnik, Oshlak
Brod, Restelicë

Eur-Cent
Eur-Cent
Ballk. (B, Dir. Hab.
Ballk.

CR B1ab
VU D2
CR B2ab.
EN B1ab

Ballk.

VU D1

Ballk.
Subend.
Ballk.

JV
JV
CR B1ab

Ballk.
Endem.
Balk.
Ballk.
Subend.
Ballk.
Ballk.

CR B1ab
JV
EN B1ab
CR B1ab
CR B1ab
EN B1ab
CR B1ab

Shkurtimet: Endem.= endemike, Rel - relikte, Subend. – subendemike, Ballk.=ballkanike, JV=Jo e Vlerësuar,
Eur-Cent.=Europa qëndrore, B=Bern convention, Dir. Hab.=Direktiva e Habitateve.
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Vendgjetja e re përbën skajin më jugor të tij të njohur deri më tani. Në tabelën 3.10, janë
paraqitur disa nga llojet më të rëndësishme të rrezikuara (CR, EN, VU), endemike,
subendemike, speciet e reja të cilat kanë areal të kufizuar përhapje-je brënda Kosovës dhe
me gjerë, ose specie që janë të mbrojtura nga konventa e Bernës dhe Direktiva e
Habitateve. Nga 33 specie që përmban lista e dhënë tabelës 3-10, 5 janë endemike, 5
subendemike, 3 të mbrojtura nga konventa e Bernës ose Direktiva e Habitateve
(Anonymous, 1979; 1992), kurse të tjerat janë ballkanike ose Europiano-Qendrore, me
përhapje të kufizuar. Disa specie të sipërpërmëndura kanë edhe rëndësi ndërkombëtare,
kombëtare ose rajonale prandaj përcaktimi i statusit të rrezikimit të tyre dhe monitorimi i
vazhdueshëm është domosdoshmëri, për të formuar një bazë të të dhënash në mënyrë që të
vlerësohet tendenca dhe ardhmëria e popullatave të këtyre specieve. Kjo do të kishte
gjithashtu edhe një ndikim të madh në caktimin e prioriteteve për mbrojtjen e llojeve të
caktuara. Duke qënë se përhapja e shumicës së specieve endemike dhe subendemike është
dhënë më sipër, në figurën 3.33 është dhënë përhapja e specieve të tjera endemike dhe
subendemike.

Figura 3.33. Përhapja e Bornmuellera dieckii, Heliosperma nikolicii, Micromeria albanica,
Ranunculus degenii, Verbascum scardicola në zonën e studimit dhe vendet fqinje me të.

Specie të rralla dhe të rrezikuara në sedimente dhe depozitime të pleistocenit: Numri i
specieve të rralla dhe të rrezikuara të hasura gjatë ekspeditave 2011/2014, të cilat rriten në
substrate të përziera ose sedimente dhe depozitime të periudhës së pleistocenit, është 95,
ose 10% e specieve të regjistruara në zonën e studimit. Plotësimi i ciklit jetësor të tyre nuk
është i kushtëzuar nga përbërja e substratit, prandaj ato janë përshtatur për t’u rritur
normalisht ndaj çdo lloj substrati ose në substrate të përziera. Ndër speciet më të
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rëndësishme të hasura në këto mjedise janë Aconitum lamarckii dhe Aconitum pentheri, me
vendgjetje në kullota psikrofile ose livadhe alpine të lagështa në Brod, Vraça ose Alpet
Shqiptare për Kosovën ose territoret fqinje në Shqipëri. Të tjera specie të rralla që
formojnë habitate të rëndësishme edhe për speciet e tjera, si Campanula foliosa, me
vendndodhje në Koritnik, Oshlak, Vraça dhe Brod (Micevski, 1998; Matevski, 2010;
Rexhepi, 2000); mandej specia Bruckenthalia spiculifolia, vendndodhje në Luboten, Brod,
Vraça dhe Kallabak; Gentianella bulgarica, vendndodhje në Majë e Zezë, Brod, Vraça;
Globularia cordifolia me vendndodhje në Oshlak, Koritnik, Breznë, Brod; Knautia
dinarica Sharr dhe Prevallë; Linaria genistifolia ssp. dalmatica me vendndodhje në Sharr,
Brod, Scilla bifolia me vendndodhje në Prizren, Restelicë, Breznë, Koritnik, Kallabak;
Soldanella dimoniei me përhapje në Sharr, Oshlak; Solidago virgaurea, e identifikuar në
Maja e Zezë, Brod dhe Oshlak; Trollius europaeus, Brod, Vraça dhe Kallabak; Viola
tricolor, në Restelicë, Brod, Oshlak. Të gjitha speciet e mësipërme përveç rritjes në
substratë të përziera (sedimente dhe depozitime) mund të gjenden edhe në substrate të tjera
me përbërje të ndryshme gjeologjike të shkëmbit amnor (Hashani & Shuka 2013). Ndër më
të rëndësishmet për nga pikëpamja e përhapjes dhe e fitogjeografisë janë:
Gentiana lutea L. Gjatë ekspeditave të zhvilluar në vitet 2011-2014, Specieja është gjetur
në kullota alpine me përbërje të ndryshme substrati, si gëlqerore, silicore dhe të përziera
Me këtë përhapje, ajo nuk është e kushtëzuar nga përbërja e substratit, për pasojë ka
valencë të gjerë përshtatje. Është hasur në Koritnik, Oshlak, Brod, Vraçë, Kallabak, mbi
2000 m lartësi. Në Brod e kemi hasur më dt. 17.07.2011, në substrat silicor, ndërsa në
Koritnik më 17.07.2011 dhe 23.07.2013, në substrat gëlqeror, ndërsa në Oshlak e kemi
hasur më 17.06.2013, në lartësi 1830 m. E pranishme edhe në Restelicë dhe Vraça e hasur
më dt.18.07.2014, në lartësi 2238 m, në substrate sedimente dhe depozitime të pleistocenit.
Është njëra ndër bimët mjekësore mjaft e rrezikuar, pasi është duke u mbledhur pa kontroll
për qëllim fitimi. Kategoria e rrëzikimit për Kosovën sipas IUCN është VU B1b.
Lilium albanicum Griseb. Gjendet në zona alpine dhe subalpine, në vende me bar, shkurre
dhe shpatie shkëmbore të freskëta. Në zonat e studiuara është hasur në Restelicë, Vraçë më
datë 22.07.2013, në lartësi 2210 m, si dhe në dt. 18.07.2014, në 2278 m lartësi, në substrate
të përziera. Zambaku Shqiptar (L. albanicum) është endemike e ballkanit rritet edhe në
mjedise gëlqerore, e hasur në malin Kortinik më dt. 17.07.2011, në 2015 m, dhe në Oshlak
me dt. 13.07.2012 në fazën e lulëzimit në lartësi 2130 m, si edhe me dt. 17.06.2013, në
fazën para lulëzimit po në Koritnik. Duke qënë se ka një përhapje të gjerë në Ballkan, kjo
specie për florën e Kosovës është vlerësuar me statusin, pak e përkeqësuar (LC), pra nuk
konsiderohet e rrezikuar sipas klasifikimit të IUCN-së.
Scabiosa fumaroides Vis. et Panć. Kjo specie endemike ballkanike është lokalizuar në
zonën alpine, në kullota me përbërje substarati serpentinore ose gëlqerore. Në substrate
serpentinore gjendet në kuadër të shoqërimit Astero-Juniperetum oxycedri, PolygaloForsythietum europaea, Polygalo-Genistetum hassertianae (Blecič & Krasniqi, 1972) dhe
Onosma-Scabietosum fumaroides (Rexhepi, 1978). Në zonën e hulumtuar, kjo specie është
hasur në Grykë të Prizrentit me dt. 12.08.2013 në substrate gëlqerore, kurse në Majë të
Zezë me dt. 21.08.2012 në substrate silicorë, në lartësi 1740 m, (coll. Z. Hashani). Rritet
edhe në Brod (shpati jugor i lumit Dushka), në substrate kryesisht silicore ose në
depozitimet lumore të Brodit. Kategoria e rrezikshmërisë në Kosovë sipas IUCN është pak
e përkeqësuar (LC), e cila nuk konsiderohet e rrezikuar sipas klasifikimit të IUCN-së.
Trollius europaeus L. Në zonën e studiuara është hasur në Koritnik, Oshlak, Brezovicë,
Brod dhe Vraça, me datë 17.06.2013, në 1945 m, në përbërje të ndryshme gjeologjike të
mjedisit, por më së shumti në substrate të përziera, sediment dhe depozitime të pleistocenit.
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Zakonisht takohet në vende me lagështirë, buzë burimeve të zonave të larta në malet e
Sharrit ose në çeltira pyjesh. Kategoria e rrezikshmërisë në Kosovë sipas IUCN është pak e
përkeqësuar (LC). Këto janë disa nga speciet e rralla për Florën e Kosovës, ndërsa disa prej
tyre janë endemike, relikte dhe sub-endemike (Stevanović, 1999; Berisha et al., 2012).
Specie të rralla, të diferencuara fitogjeografikisht ose për shkak të substratit nga
simotrat e tyre: Për sa më sipër më poshtë janë dhënë disa specie të cilat mendojmë se
janë diferencuar nga simotrat e tyre për shkak të substratit ose gjeografisë së përhapjes.
Achillea alexandri–regis, e diferencuar nga Achillea holosericea.
Achillea corabensis, e diferencuar fitogjeografikisht nga Achillea pindicola.
Aubrieta scardica, e diferencuar nga Aubrieta gracilis.
Bornmuellera dieckii, diferencim morfologjik dhe gjeografik brënda gjinisë, e cila
gjithashtu është e detyruar ndaj substratit serpentinor.
Bruckenthalia spiculifolia, e diferencuar morfologjikisht nga Erica carnea, e cila gjendet
në substrate të ndryshme.
Centranthus junceus, e diferencuar nga Centranthus longiflorus.
Cerastium neoscardicum dhe Cerastium eriophorum, janë diferencuar morfologjikisht dhe
për shkak të substratit nga grupi Cerastium alpinum.
Edraianthus graminifolius ssp. albanicus, e diferencuar nga grupi E. graminifolius.
Heliosperma nikolicii, e diferencuar fitogjeografikisht nga H. retzdorfiana.
Melampyrum biharense, e diferencuar morfologjikisht nga Melampyrum scardicum.
Micromeria albanica,e diferencuar morfologjikisht dhe gjenetikisht nga gjinia Saturea.
Minuartia baldaccii, ssp. doerfleri e diferencuar nga simotra e saj e mjediseve
serpentinore, Minuartia baldaccii ssp. baldaccii.
Onobrychis scardica, e diferencuar nga Onobrychis pindicola.
Oxytropis dinarica (Koritnik), e diferencuar fitogjeografikisht nga Oxytropis campestris.
Pancicia serbica, e diferencuar morfologjikisht dhe gjenetikisht nga gjinia Pimpinella.
Potentilla doerfleri, e diferencuar nga simotra e saj e mjediseve gëlqerore Potentilla
caulescens.
Pulsatilla halleri, e diferencuar morfologjikisht dhe gjeografikisht nga Pulsatilla slavica.
Sideritis scardica, e diferencuar fitogjeografikisht nga Sideritis roeserii.
Viola grisebachiana, e diferencuar morfologjikisht dhe gjeografikisht nga Viola cenisia.
Veronica thessalica, e diferencuar morfologjikisht nga Veronica satureioides.
Viola dukadjinica, e diferencuar si specifikim ndaj substrateve serpentinore nga simotrat e
saj të substrateve gëlqerore, si Viola magellensis.
Thlaspi bellidifolium, e diferencuar morfologjikisht dhe gjeografikisht nga specia Thlaspi
microphyllum.
Thymus doerfleri, e diferencuar morfologjikisht dhe gjeografikisht nga Th. serpyllum.
Trifolium wettsteinii, e diferencuar morfologjikisht nga Trifolium noricum.
Nga sa u tha më sipër, është qartë se shumë specie, kryesisht ato të substrateve
serpentinore, silicore dhe gëlqerore kanë ndikuar në përcaktime llojore ose në nivel takse.
Ndër to, më të spikatura janë: Bruckenthalia spiculifolia e diferencuar morfologjikisht nga
Erica carnea; Cerastium neoscardicum nga grupi Cerastium alpinum; Minuartia
baldaccii ssp. doerfleri, e diferencuar nga simotra e saj e mjediseve serpentinore Minuartia
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baldaccii ssp. baldaccii; Potentilla doerfleri e diferencuar nga simotra e saj e mjediseve
gëlqerore, Potentilla caulescens; Viola dukadjinica e diferencuar si specifikim ndaj
substrateve serpentinore nga Viola magellensis; Bornmuellera dieckii si diferencim
morfologjik dhe gjeografik brënda gjinisë (substratit serpentinor) etj. Në përfundim të të
dhënave mbi florën dhe përhapjen e specieve në bazë të kërkesës ndaj substratit, mund të
themi se flora e zonës së studiuar, është e larmishme ashtu si edhe përbërja e substratit dhe
tipit të tokave.
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Figura 3.34. Ecuria e numrit të specive për çdo familje, të hasura në zonën e studimit.

Larmia floristike është e shprehur qartë në numrin e lartë të familjeve të pranishme në
zonë, 95 të tilla (Fig. 3.34), të cilat përfshijnë 357 gjini (Fig. 3.35). Në figurën 3.34, janë
dhënë familjet, të cilat kanë më shumë se 10 specie. Kompozitet kanë numrin më të lartë të
specieve, 114, dhe pastaj Buzoret me 63 specie. Trëndafiloret, Karafiloret dhe Bishtajoret,
përfaqësohen më shumë se 50 specie secila. 30 familje të tjera përfaqësohen vetëm me nga
1 specie, 350 familje me nga 2 deri 9 specie, kurse 25 familje të tjera kanë nga 10 specie
deri 42 specie. Gjinitë me më shumë specie përfaqësohen nga gjinia Carex, Saxifraga,
Campanula dhe Achillea, të cilat kanë përkatësisht nga 23, 20, 17 dhe 16 specie secila,
kurse 11 gjini të tjera përfaqësohen me nga 10 deri 14 specie (shih Fig. 3.35).
Kushtet e ashpra të motit dhe të klimës, si dhe lartësia e madhe mbi nivelin e detit, kanë
nxitur përshtatjen e gramoreve, llojeve të gjinisë Carex dhe Saxifragaceae, të cilat kanë
krijuar metabolizëm krasulent (CAM) në përgjigje të mungesës së lagështirës gjatë
periudhës së nxehtë të verës, ku dhe sasia e reshjeve është shumë e vogël.
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3.9. Konsiderata mbi bimësinë dhe shoqërimet bimore
Bimësia në Malin Sharr, Koritnik dhe Oshlak ashtu si edhe larmia floristike, karakterizohet
nga larmia e njësive vegjetative. Në këtë masiv janë përshkruar 112 shoqërime, të cilat
përfshijnë breza vegjetativë të ndryshëm (Rudski, 1936; Rexhepi, 1982b; Rexhepi &
Randelović, 1984; Rexhepi, 1992; Rexhepi et al., 2008), dhe mund të krahasohen me
masivet më të mëdha në Ballkan (Bjeshket e Nemuna, Rila dhe Pirin) ose në Evropë
(Karpatet, Pirinejet, Apeninet dhe Alpe) (Janković, 1982; Kojić et al., 2004; Мeloskil,
2002; Velev & Apostolova, 2009).
Bimësia dhe shoqërimet bimore të zonës së studiuar: Sipas Amidžić et al. (2013), flora
dhe bimësia e Kosovës nga pikëpamja taksonomike është e lidhur ngushtë me habitatin e
rritjes dhe veçanërisht me bimësinë e shkurretave alpine ose kullotave, dhe përbërjen e
substratit. Konkretisht në substrate të përziera (Malet e Sharrit) shquhet aleanca Pinion
mugi, kurse në kullotat acide subalpine dhe alpine me substrat silicor (Brod, Malet Vraça,
përjashtuar substratet gëlqerore në këto male), shquhen shoqërimet e Seslerion comosae
dhe Jasionion orbiculatae.
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Figura 3.35. Gjinitë që kanë më shumë se 10 specie secila, të hasura në zonën e studimit.
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Sipërfaqe të mëdha të zonës së hulumtuar mbulohen nga drurët (Tab. 3.11 dhe Fig. 3.40)
të lartë si lloje të dushkut Quercus spp., ahut (Fagus sylvatica), bredhi (Abies alba),
hormoqit (Picea abies), rrobulli (Pinus heldreichii), pisha endemike dhe reliktet të arnenit
(Pinus peuce) e deri te kleka (Pinus mugo), mandej panja endemike malore (Acer
heldreichii), si dhe specia drunore shumë e rrallë, dhe gati e zhdukur e tisit (Taxus
baccata), ashtu si edhe shumë specie të tjera të rëndësishme drunore dhe barishtore. Përveç
bimësisë pyjore në zonën e hulumtuar, gjenden larmia e biocenozave dhe ekosistemeve
barishtore, si për nga përhapja hapësinore dhe karakteri endemik dhe relikt, të cilat janë të
përhapura në livadhe dhe kullota ose në brezin subalpin dhe alpin. Bimësia e livadheve dhe
kullotave shtrihet në lartësi mbidetare nga 1500 m, deri në majat më të larta malore 2650 m
(Rudski, 1934; Randelović & Rexhepi, 1984; Rexhepi, 1997; Rexhepi, 1994).
Tabela 3.11. Struktura e pyjeve sipas formës kultivuese

Pyjet e larta
Pyjet e ulëta
Kulturat pyjore
Shkurret
Gjithësej:

2357.66 ha (52 %)
1598.95 ha (35 %)
139.27 ha (3 %)
425.61 ha (10 %) .
4521.49 ha (100 %)

Karakteristikë është se në malet e Sharrit gjenden tre llojet e pishës, Pinus heldreichii,
Pinus peuce si dhe pyjet e mbizotëruara me Pinus sylvestris, të përhapura kryesisht në
lartësitë 1000-2000 m, si në malin Koritnik, Oshlak dhe Restelicë. Ndërtimi gjeologjik i
truallit, i përfaqësuar nga substrate silicore dhe gëlqerore, ka mundësuar të formohen
kushte të përshtatshme për zhvillimin e shoqërimeve me rrobull të tipit kalcifil (Pinetum
heldreichii). Prania e substrateve gëlqeror në këtë zonë dhe dalja e burimeve natyrore, kanë
krijuar kushte për formimin e zonave moçalike, të cilat janë mjaft të favorshme si substrat
për zhvillimin e pyllit të borigës së shoqërimit Ajugo-Pinetum peucis geumetosum
coccinei. Kjo ka rëndësi të veçantë në aspektin ekologjik, për të kuptuar ekologjinë dhe
biologjinë e këtij lloji tejet interesant të pishës endemike ballkanike të periudhës së
terciarit. Në këtë zonë është pranishme edhe pisha e bardhë, e cila bashkë me rrobullin dhe
borigën krijojnë një bashkësi mjaft interesante të pyjeve të përziera të tipit Pino-Pinetum
peucis mixtum (Stevanović, 1999; Amidzic et al., 2003).
Në pjesët e rajonit ku shkëmbinjtë gëlqerorë mbizotërojnë, bimësia malore sundohet nga
pyje të rrobullit (Pinetum heldreichii), që i përkasin shoqërimit Ptilotricho-BruckenthalioPinetum heldreichii. Pyjet e rrobullit janë dukuri me rëndësi të veçantë për shkak të
karakterit endemo-relikt, dhe qënies së tyre të rrallë jo vetëm në shkallë vendi, por edhe në
gjithë gadishullin Ballkanik. Kjo tip bimësie, e cila mbulon një sipërfaqe prej rreth 10%,
radhitet për nga sipërfaqia pas pyjeve të ahut. Sipas bazës gjeologjike, vlerësohet se
bashkësitë e hartinës mund të grupohen në tre grup-shoqërime të Pinetum mughi
calcisolum, kryesisht në varësi të tipit të substratit. Në përgjithësi këto shoqërime shpesh
alternohen me shoqërimet bimore endemike-relikte të pyjeve me pishë malore të molikës
(Pinus peuce) dhe bredhit (Abies alba).
Gjatë ekspeditave në zonë, ne kemi vërejtur se këto bashkësi më mirë janë ruajtur në
Shtëpi të Stojkut dhe te Pisha e Madhe, Ujërat e Humbura (Ginë Vode), Maja e Arnenit
(Popovo Prase), Oshlak, Pashallarët (Ostrovicë), si dhe në malin Koritnik në lartësi
mbidetare 1500-2000 m (Fig. 3.36). Nga ana tjetër, shoqërimet me kërlekë (Pinus mugo),
janë ruajtur mirë në Koxha Ballkan, Oshlak dhe Ostrovicë. Duhet theksuar se shoqërimet
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bimore të kërlekës në Malin e Oshlakut, janë të virgjëra, dhe unike për nga bimët e tjera
shoqëruese si shelgu (Salix caprea), disa lloje panjash (Acer spp.), dhe rrallë mështekna
(Betula pendula).

Figura 3.36. Pyje të rrobullit (Pinetum heldreichii) në Koritnik.

Shoqërimet malore halore të bredhit të bardhë (Abies alba) shpesh hasen të përziera me
ah, bredh, hormoq e pishë, në lartësi 1000-1600 m. Ato shfaqen në disa subaleanca të
ndryshme si subaleanca Abieti-Fagenion moesiacae me ass. Abieti-Fagetum moesiacae,
Aleanca Vaccinio-Piceeion, subaleanca Abieti-Piceenion me ass. Picetum abietis
bertisceum montanum, subaleanca Vaccinio-Piceeniion me ass. Picetum abietis bertisceum
subalpinum (Rexhepi, 1994; 1997). Pyjet e zonave sub alpine dhe alpine të dominuar nga
Abies alba, rriten në Koritnik dhe Restelicë në lartësi 1500-1800 m, mandej në zonën e
Oshlakut dhe zonën e Brodit kryesisht në lartësi 1500-2200 m (Rexhepi & Randelović,
1984; Rexhepi et al., 2012). Më poshtë janë dhënë speciet më të rëndësishme indikatore të
ekosistemeve dhe shoqërimeve pyjore halore të zonës së hulumtuar.
Shoqërimet endemike me pishë të zezë (Pinus nigra Arnold), hasen pothuajse në të tre
tipet e substratit, sigurisht duke mbizotëruar në substrate gëlqerore, si në Koritnik dhe
Oshlak, kryesisht në lartësi 1300-2000 m, me vlera të larta toleruese ndaj magnezit, por e
pranishme edhe në masivin e Sharrit në substrat silicor.
Çetinaku (Pinus mugo Turra) ose Kleka, rritet në disa vende në malet e Sharrit e në
veçanti në Ostrovicë dhe Oshlak, të cilat paraqesin dy hapësira më të pasura me këtë
specie. Bashkësitë më të njohura të saj janë Ptilotricho-Bruckenthalio-Pinetum mugi. Rritet
në zona subalpine dhe alpine në substrat gëlqerorë dhe silicor, në tre shoqërime;
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Wulfeneto-Pinetum mugo, Achilleo-Pinetum mugo dhe Pinetum mugo serpentinicum, në
kushte ekstreme karbonatike, silicore dhë serpentinore, kjo e fundit në kufi me zonën e
studimit, kryesisht në majën e Ostrovicës.

Figura 3.37. Pyll me specien e rrallë të mështeknës (Betula pendula) në Restelicë.

Bashkësia e pyjeve të përziera Fagus sylvatica dhe Querqus frainetto, hasen kryesisht në
dy zonat e para, Koritnik dhe Sharr, ku mbizotërojnë bashkësitë pyjore të dushkut
Quercetum petraeae-cerris, dhe Querceto-carpinetum cerris, dhe janë të përhapura deri në
lartësitë 500-1000 m, në Oshlak dhe Restelicë, kurse në përzierja e formacioneve të
dushkut me ahun fillojnë më lart, mbi 1000 m lartësi. Këto formacione përfshijnë bazën e
fushëgropave dhe pjesën më të ulët të rrëzës së maleve rreth e përqark, deri në 1200 m
lartësi, ndërsa në kundrejtim jugor edhe më në lartësi. Shoqërimet e mësipërme përbëhen
nga dushqe si bulgri (Quercus trojana) dhe bungbuta (Q. pubescens), mandej Q. conferta
(shpardhi), Q. cerris (qarri) dhe Carpinus orientalis (shkoza e zezë), të cilat shtrihen në
anën veriperendimore të Koritnikut në 500-1000 m.
Bashkësitë pyjore të ahut Fagion moesiacae illyricum, në Sharr janë të shpërndara në disa
zona vegjetative të lartësisë si në Restelicë dhe Oshlak. Në territorin e vet të përhapjes
shoqërimet e ahut, paraqiten në dy grupe asociacionesh, bashkësia kodrinore e ahut
(Fagetum montanum) dhe bashkësia e bredhit dhe ahut (Abieto-fagetum), ndërsa në viset
më të larta paraqitet bashkësia me pyje të hormoqit, të cilat sipas Horvat et al. (1974) i
takojnë shoqërimit të veçantë Picetum excelsae scardicum. Bashkësitë e ahut janë të
zhvilluara gati në tërë sistemin malor të Sharrit (Koritnik, Oshlak dhe Restelicë), duke
përfshirë lartësitë mbidetare ndërmjet 900–1000 m, ndërsa më pak e përfaqësuar në
kundrejtimin jug-përëndimor të masivit të Oshlakut (Rudski, 1936; Melovski et al., 2010).
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Në lartësitë e ulëta, kryesisht në Malin e Sharrit dhe më pak në lugina dhe këmbët e maleve
Koritnik dhe Oshlak, bashkë me Grykën e Prizrenit, haset bashkësia e bungës (Quercus
petrea) dhe shkozës së bardhë (Carpinus betulus). Në territorin e këtij formacioni
mbizotërojnë pyjet e bungut, qarrit dhe shkozës së bardhë, si dhe një numër i madh i
specieve të tjera drunoro-shkurrore, si murrizi, dardha e egër, fshikakuqi etj.
Në brezin subalpin të zonës, janë të rëndësishme formacionet e rrobullit (Pinus heldreichii)
dhe të molikës (Pinus peuce). Të parat zhvillohen kryesisht në substrat gëlqeror, kurse e
dytat në atë silicor. Sipas Horvat, bimësia mbizotëruese e këtyre specieve u përket
shoqërimeve Pterido-Pinetum peucis dhe Myrtillo-Pinetum peucis të aleancës Piceion
excelsae. Edhe pyjet e molikës i janë nënshtruar në masë të madhe degradimit, prandaj në
vende të tilla janë zhvilluar bashkësi të ligatinave, të cilat sipas Stevanovič (1996) (i cili
citon Horvat), i takojnë aleancës endemike Bruckentalion, në përbërjen e të cilës, përveç të
tjerash shquhen llojet, si Juniperus communis ssp. alpina, Bruckenthalia spiculifolia dhe
Rhododendron ferrugineum.
Picea abies (L) Karsten ose Hormoqi në malet e Sharrit, bashkë me bredhin ose pishën
krijojnë disa shoqërime bimore si: Piceetum abietis bertisceum montanum, Piceetum
abietis bertisceum subalpinum, Piceetum subalpinum, Piceeo-Pinetum sylvestris dhe
Pinetum peucis typicum etj. Komunitet bimore me Picea abies janë ndër shoqërimet më të
rëndësishme bimore sepse përfshihen në një nga habitatet prioritare të NATURA 2000, të
cilat kërkojnë masa të veçanta për ruajtje.
Abies borissi–regis Mattf. Bredhi i Maqedonisë (Bredhi i mbretit Boris), bën pjesë në
pyjet halorë, në lartësi mbi detare 1200-1800 m, është i përhapur afër Restelicës në vëndin
e quajtur Guri i Kadiut. Millaku (2013) e ka përfshirë këtë specie në Librin e Kuq të
Kosovës, duke cituar si autor Rexhepi (1994), megjithëse në këndvështrimin tonë, prania e
tij në këtë lokalitet duhet riparë nga specialistë të fushës. Largësia nga areali normal i
përhapjes, si dhe rajoni fitogjeografik i tij në Restelicë, lënë dyshime se kjo specie mund të
jetë ngatërruar me bredhin e bardhë (Abies alba). Sipas Millaku (2013) Abies borissi–regis
në afërsi të Restelicës formon shoqërimin Abietum-borisii regis, dhe shoqërohet nga:
Fagus moesiaca, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Lonicera xylosteum, Prenanthes
purpurea, Plantago media, Evonymus verrucosus, Calamintha grandiflora, Solidago
virgaurea, Salix caprea, Leucanthemum vulgare, Campanula rapunculus, Pirola secunda,
Sorbus aucuparia, Lilium martagon, Dentaria bulbifera, Melica uniflora, Telekia speciosa
etj.
Pinus heldreichii Christ (arneni i kuq, rrobulli i kuq). Është specie subendemike e
Apenineve jugore, relikte e periudhës pas akullnajave. Rritet në anën veriore të maleve të
Oshlakut, Kogja Ballkan dhe Koritnik. Në malin e Sharrit është më e rrallë dhe është gjetur
vetëm në vendin Uji Gina (uji i humbur), ku shfaqet në një vend mjaftë interesant në
kombinim me arnënin e bardhë. Haset me dy shoqërime, Pinetum heldreichii bertisceum
dhe Seslerio-Pinetum heldreichii, në të dy substratet kryesore të zonës, gëlqerore dhe
silicore. Këto hasen në lartësi 1400-1800 m, ku jo rrallëherë, formojnë brezin e fundit të
bimësisë. Megjithatë, shoqërimet me Arnen, në substrat gëlqerore të Oshlakut dhe Kogja
Ballkanit, janë ruajtur mjaftë mirë. Në disa raste (Amidzic et al., 2003), kjo specie formon
shoqërime të Seslerio-Pinetum heldreichii, Ptilotricho-Bruckenthalio-Pinetum heldreichii,
dhe Luzulo maximae-Pinetum heldreichii.
Pinus peuce Griseb. Molika (arneni i bardhë), është specie relikte e terciarit, endemike në
siujdhesën e Ballkanit. Gjendet në pjesën veriore të maleve të Sharrit, në substrat silicor,
rrallë në toka karbonate, në lartësi 1400-2100 m, duke krijuar pyje të dendura. Pinus peuce
ka përhapje relativisht të gjërë dhe përfaqësohet me këto shoqërime: Rhododendro106
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Pinetum peucis dhe Ajugo-Pinetum peucis. Përveç këtyre dallohen edhe shoqërime të ndara
sipas përbërjes gjeologjike të truallit, si dhe përbërjes floristike dhe llojeve të drurit
edifikatori, si: Pinetum peucis calcicolum, Pinetum peucis silicicolum, Pineo-Pinetum
peucis mixtum.
Tabela 3.12. Struktura e pyjeve sipas llojeve drusore (Plani Hapësinor Sharr, 2013).

Pyjet e ahut
Pyjet e përziera të ahut dhë rrobullit
Pyjet e përziera të ahut, bredhit dhë hormoqit
Pyjet e rrobullit
Pyjet e bredhit
Pyjet e hormoqit
Kulturat e pishës së zezë dhë të bardhë
Pyjet e përziera të halorëve rrobulli, bredhi,
hormoqi, arnëni, hartina
Kulturat e hormoqit
Pyjet dhë shkurret e mullezës dhë frashnit të zi
Bimësia shkurrore e hartinës
Shkurret e vërriut dhë lajthisë

Fagion moesiacae
Illyricum
Pinetum heldreichi
Abietum alba
Picetum excelsae

Orno Ostryetum
carpinifoliae
Pinetum mughi

68%
2.2%
2% (95.30 ha)
10% (450.52 ha)
0.7% (30.70 ha)
0.1% (5.80 ha)
3% (132.62 ha)
0.7% (32.80 ha)
0.1% (6.65 ha)
11% (499.15 ha)
1.6% (73.10 ha)
0.6% (28.96 ha)

Speciet më të rëndësishme drunore në zonat e hulumtuara janë: rrobulli (Pinus heldreichii),
arneni (Pinus peuce), dredhaku (Pinus mugo), pisha e bardhë (Pinus sylvestris), pisha e
zezë (Pinus nigra), bredhi i bardhë (Abies alba), hormoqi (Picea abies), ahu (Fagus
moesiaca), bunga (Quercus petrea), shkoza (Carpinus orientalis), mëllëza (Ostrya
carpinifolia), qarri (Quercus cerris), frashëri i zi (Fraxinus ornus), frashëri i bardhë
(Fraxinus excelsior), mështekna (Betula pendula), blini (Tilia platyphyllos), panja (Acer
pseudoplatanus), vidhi malor (Ulmus montana), verriu i zi (Alnus glutinosa), verri i
gjelbërt (Alnus viridis), shelgu i egër (Salix caprea), shelgu i bardhë (Salix alba), plepi i
egër (Populus tremula), vadhë e egër (Sorbus aucuparia) etj. Në aspektin e përbërjes
dominojnë pyjet e pastëra me 83.5 %, ndaj pyjeve të përziera me 16.5 % të sipërfaqes, ku
97 % të tyre e zënë pyjet e specieve autoktone, dhe rreth 3 %, pyjet artificiale të ngritura
me anë të pyllëzimeve (Tab. 3.12).
Pavarësisht situatës pozitive në shumicën e rasteve, gjatë ekspeditave kemi vrejtur edhe
demtime të rënda, si pasojë e zjarreve dhe ndikimit të njeriut. Gjendja më e vështirë
paraqitet te lloji i pishës endemo-relikt të rrobullit, si pasojë e dëmeve të mëdha të
shkaktuara nga zjarri dhe zhvillimi i insekteve dëmtuese të pishës, të cilat ndikojnë në
tharjen e bashkësive pyjore, siç është rasti me Pinetum heldreichii në rajonet e Koxha
Ballkanit dhe Oshlakut. Rrobulli, përveç bashkësive të pastra, krijon edhe bashkësi të
përziera me ahun, bredhin dhe hormoqin në Koxha Ballkan dhe Pashallare, në kuadër të
cilëve gjendja e tij paraqitet më e mirë. Gjendja e llojeve të tjera të rralla drunore siç janë:
arneni (Pinus peuce), dredhaku (Pinus mugo), panja malore (Acer heldreichi) dhe tisi
(Taxus bacata) është relativisht e mirë. Më në lartësi, bimësia e halorëve zëvëndësohet nga
ai i shkorretave alpine të përfaqësuara nga Juniperus communis ssp. alpina (Dëllinja e
rrëgjuar), Bruckenthalia spculijfolia dhe Vaccinium uliginosi, ku në Malet e Sharrit
formojnë aleancat e Bruckenthaloin spculijfoliae dhe Vaccinion uliginosi me shoqërimet
Bruckenthalion-Juniperetum, Vaccinietum uliginosi dhe Empetro-Vaccninietum
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balcanicum, të cilat mbulojnë faqet e pjerrta me kundrejtim veri-perndimor të Maleve
Vraça (Fig. 3.38 A dhe B).

Figura 3.38. A-Malet Vraça dhe B-shoqërimi Empetro-Vaccninietum balcanicum në to.

Shkurret përbëjnë bashkësi të kaçubave të ulëta ose gjysëm kaçubave që gjenden në anën
subalpine, në lartësitë 1200-2000 m (Fig. 3.40) dhe mbi rripin pyjor subalpin ose alpin, në
lartësitë nga 2000 m deri 2600 m, ku shpeshherë mbulojnë hapësira të mëdha. Shkurretat
mbulojnë më së shumti substratet silicore, veçanërisht ata në shpatet malore të rrahura nga
era, ose në kurrizet ku bora grumbullohet dhe mbetet deri në pranverën e vonshme. Llojet
më të rëndësishme shkurrore dhe shqopore të hasura në zonën e studimit janë: boronica
(Vaccinium myrtillus), dëllinja e zezë (Juniperus communis) dëllinja e maleve të larta
(Juniperus communis ssp. alpina) dëllinja e Siberisë (Juniperus siberica), Rododendroni
ngjyrëndryshku (Rhodrodendron ferrugineum) dhe shkurretat me përhapje më të gjerë si
Daphne oleoides, Daphne cneorum, Bruckhenthalia spiculifolia, Erica carnea, Erica
herbacea, Arctostaphylos uva-ursi, Genista sp. Globularia cordifolia, Dryas octopetala
etj., të cilat mbulojnë faqet e pjerrta me kundrejtim veri-perëndimor të Maleve Vraça ose
kurrizet dhe shpatet e Maleve Koritnik dhe më rrallë Oshlak. Kësisoj, kjo zonë është tejet e
pasur me bashkësi të rëndësishme shkurresh endemike ose mesdhetare, të cilat u cekën më
lart, si dhe shoqërimet e tjera me përhapje më të gjërë, si: Astragalion angustifolius,
Daphno-Festucetea, Rhododenderon-Vaccinion etj. Bimësia barishtore që gjendet në
çeltirat midis pyjeve ose në pyjet me drurë të rrallë i takon gjinive Brachypodium, Sesleria,
Senecio, Stachys, Aquilegia, Trollius etj.
Ekosistemet barishtore. Bimësia barishtore mbulon rreth 68% të territorit të hulumtuar,
dhe përbën ekosistemin me larminë më të madhe llojore, në kuadër të të cilëve veçohen
llojet e shumta endemike. Territori i masivit të Sharrit gjendet mbi 800 m, të gjitha kullotat
janë malore, në kuadër të të cilave veçohen:
Kullotat e zonave alpine të cilat përfaqësohen nga shoqërime bimore barishtore, dhe që
shtrihen në lartësitë mbi 1700 m e deri në lartësitë më të mëdha të maleve. Kjo zonë
karakterizohet nga prania e bimësisë barishtore, dhe rrallëherë nga bimësia shkurrore.
Bimësia e kullotave alpine dhe subalpine (sipas Amidžić et al., 2013) varet jo vetëm nga
kushtet ekologjike, por edhe ato edafike, kryesisht prej tipit të substratit. Substratet
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gëlqerore në Koritnik dhe Oshlak mbizotërohen nga shoqërimet Oxythropidion dinaricae,
Edraiantho-Seslerion, Campanulion albanicae dhe Seslerion juncifoliae; po ashtu në këto
substrate, por në kreshtat e majave të maleve dallohen shoqërimet e Bunion alpini dhe
Thlaspion rotundifolii etj. Me rëndësi të veçantë paraqitet edhe bimësia e moçalishteve dhe
rrjedhave ujore në këto moçalishte, ku dallohen aleancat e Caricion casnescentis – fuscae
dhe Nartheciion scardici, bimësia e gropave me borë dhe shkurretat me shelgjishte
(Salicion retusae, Ranunculion crenati), si dhe bimësia e faqeve shkëmbore dhe përreth
shkëmbinjve sipërfaqësore (Saxifragion cymosae, Silenion lerchenfeldianae,
Amphoricarpion bertiscei), të cilat gjenden në të tre Malet e hulumtuara, dhe për pasojë
edhe në të gjitha substratet e zonës (Fig. 3.39A dhe B).

Figura 3.39. Kullotat alpine të dominuara nga shoqërimet e Oxythropidion dinaricae, EdraianthoSeslerion, Campanulion albanicae dhe Seslerion juncifoliae ne A-Koritnik dhe B-Malet Vraça

Në kullotat alpine rriten specie bimore me qëndrueshmëri të lartë ndaj klimës së thatë dhe
sidomos asaj të ftohtë, ku mbizotërojnë gramoret që formojnë shoqërime të ndryshme me
përbërës nga gjinitë e ndryshme, si shoqërimi Festuco halleri–Nardetum strictae, dhe
Festuco nigrescenti–Nardetum strictae (Velev & Apostolova, 2009), të cilët shtrihen në
lartësi të mëdha mbi 2000 m e deri 2400 m. Festuca nigrescens, Homogyne alpina,
Campanula patula, Bruckenthalia spiculifolia, Hieracium hoppeanum, Hypericum
maculatum, Potentilla erecta, Geum montanum, Antennaria dioica, Bellardiochloa
violacea, Ligusticum mutellina, Campanula rotundifolia, Scorzonera purpurea, Carex
ovalis etj. Kjo tip bimësie përfshin rreth 26% të sipërfaqes së kullotave, shtrihen në lartësi
të mesme dhe të larta, dhe konsiderohen si kullotat më cilësore të maleve të Sharrit.
Shoqërimi Nardetum strictae, shtrihet në lartësitë nga 1000 m deri 2100 m, dhe sundohet
nga speciet Nardus stricta, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Hieracium hoppeanum,
Verbascum longifolium, Anthoxanthum odoratum, Luzula multiflora, Rumex acetosella,
Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Geum coccineum, Ranunculus acris, Luzula
campestris etj. Ky shoqërim përfshin rreth 33.2% të sipërfaqes së kullotave në zonën e
studiuar. Shoqërimi Poetum violacea, i cili përfshin rreth 13% të sipërfaqes së kullotave,
dhe shtrihet në lartësinë mbi 2000 m dhe shoqërimi Festucetum spadicea që gjithashtu
mbulon rreth 10.3% nga sipërfaqja e kullotave, janë dy shoqërime të tjera me përhapje të
konsiderueshme dhe me florë të pasur e të veçantë. Kullota alpine janë të përhapura në
terrenët e pjerrëta dhe të ekspozuara ndaj diellit, por gjenden edhe në terrene të rrafshta si
në rastin e kullotave të Restelicës dhe në Vraça.
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Figura 3.40. Harta e mbulesës bimore të zonës së studiuar (sipas Corine 2000, përpunuar nga Z.
Hashani).

Shtrirja vertikale e bimësisë: Bimësia e maleve Koritnik, Sharrit dhe Oshlakut është e
pasur me shoqërime të ndryshme pyjore, shkurrore dhe barishtore. Brezat bimorë vertikalë
dallohen qartë, sidomos në lartësi mbi 1000 m. Në këtë kuadër në malet Vraça, Koritnik
dhe Oshlak dallohen qartë katet vertikale, të përfaqësuara nga shkurre e dushqe, mandej
pyjet e ahut dhe mbi to shtrihen halorët, të cilat zakonisht përmbyllen me bimësinë
barishtore të kullotave alpine (Fig. 3.41).
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Figura 3.41. Shtrirja vertikale e bimësisë, A-Brezi i dushkajave (Dragash), B-Brezi i pyjeve halorë
(Oshlak), C-Brezi i pyjeve të ahut (Sharr) dhe D-Brezi i kullotave alpine (Vraça) (Foto Z. Hashani)

Bimësia në përhapjen e saj vertikale përputhet me llojshmërinë e përgjithshme të
verifikuar, d.m.th. përbërja e saj ndryshon me ndërrimin e lartësive mbidetare me ç’rast
diferencohen brezat bimorë. Në pjesët e ulëta të rajonit veçohen pyjet e përziera të dushkut
(shoqërimi Quercetum frainetto-cerris macedonicum), të përhapura deri në lartësinë 1100
m. (Anonymous, 2013), brezi i cili vazhdon me shoqërimin e dytë, pyjet e bungut OrnoQuercetum petrea. Mbi ato janë të përhapura brezi i ahut e mbi to pyjet malore halorë të
paraqitura me disa bashkësi (Melovski et al., 2012). Përveç substratit në përhapjen e
barishteve ndikojnë edhe faktorët tjerë ekologjik, të cilët kushtëzojnë zhvillimin e
bashkësive të ndryshme në të njëjtin zonë. Sigurisht që nivelet e tyre nuk janë uniforme në
të gjitha malet e përmendura sepse varen nga faktorë përcaktues klimatikë, të cilët
ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin (Gashi et al., 2012). Renditja vertikale e bimësisë
është e lidhur ngushtë me klimën, pozicionin gjeografik dhe sipërfaqen e zonës, ku Lugina
e Drinit dhe e Lumbardhit kanë rol parësor. Faktorët kryesorë që ndikojnë në radhitjen e
bimësisë në breza vertikalë janë shtresat gjeologjike, ekspozimi ndaj erës, kohëzgjatja e
mbetjes së mbulesës së borës, lartësia mbi nivelin e detit, lloji i tokës dhe përbërja e
substratit.
Në përgjithësi, në aspektin vertikal veçohen këto breza kryesore bimorë në zonat e
hulumtuara:
a) Brezi i pyjeve të dushkut (Quercetum montanum) dhe pyjeve të përziera të mëllezës
dhe frashrit të zi (Orno Ostryetum carpinifoliae). Në këtë brez pyjor mbizotërojnë llojet e
bungës (Quercus petrea), frashrit të zi (Fraxinus ornus), mëlleza (Ostrya carpinifolia),
qarri (Quercus cerris) dhe shkoza e bardhë (Carpinus betulus). Kjo bimësi pyjore kryesisht
gjendet në pjesët më të ulëta në kundrejtimin jugor të Oshlakut dhe Rusenicës, si dhe në
atë perëndimor të Koritnikut, në lartësitë 350 m deri 600-1000 m.
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b) Brezi i pyjeve të ahut (Faginion mosaicae). Ky brez pyjor, në aspektin e sipërfaqeve
pyjore është dominant dhe paraqitet në dy grupe ose shoqërime, si shoqërimi kodrinor i
ahut (Fagetum montanum) dhe shoqërimi i bredhit dhe ahut (Abieto-Fagetum), ndërkaq në
viset më të larta në kuadër të këtij shoqërimi (bashkë me ahun) paraqitet hormoqi (Picea
excelsa). Shoqërimet e ahut janë të zhvilluara kryesisht në kundrejtim verior, në lartësitë
ndërmjet 900 dhe 1600 m.
c) Brezi i pyjeve halorëve të rrobullit dhe arnenit. Ky brez përbëhet kryesisht prej
shoqërimeve endemike të pishave malore të rrobullit (Pinus heldreichii) dhe arnenit
endemorelikte (Pinus peuce), të cilët shtrihen në lartësinë mbidetare prej 1500-1900 m.
Bashkësitë më të ruajtura të rrobullit janë në Koxha Ballkan, Oshlak, Koritnik, Prevallë,
Pashallarë (Ostrovicë) dhe në Ujërat e Humbur (Ginë Vode), ndërsa shoqërimet më të
ruajtura të arnenit gjenden në Ujërat e Humbur dhe te Prrocka e Durlës. Halorët janë ndër
pyjet më të rëndësishme në zonat e hulumtuara nga të cilët një pjesë e tyre janë shpallur si
rezervate strikte natyrore, ndërsa në të ardhmen planifikohet që shumica e sipërfaqeve të
këtyre pyjeve të shpallën si rezervate strikte të natyrës (Mustafa et al., 2013).
4) Brezi i shkurretave alpine (Pinetum mughi) dhe llojeve të tjera shkurrore.
Shoqërimet e dredhakut (Pinus mugo) gjenden në Koxha Ballkan, Oshlak dhe Pashallarë
(Ostrovicë). Në pjesët ku nuk është e pranishme hartina, janë të pranishme llojet e tjera
shkurrore si dëllinja e zëzë malore dhe dëllinja e siberisë (Juniperus communis ssp. alpina
dhe J. sibirica), boronica (Vaccinium myrtillus), trëndafili alpin (Rododendron
ferugineum), Bruckenthalia spiculiflora, Erica carnea ose Empetrum nigrum etj.
5) Bimësia barishtore e kullotave alpine. Livadhet dhe kullotat alpine janë të pasura me
shoqërime të rëndësishme bimore (Amidzic et al., 2003). Në kullotat e larta malore
mbizotëron bimësia e klasës Festuco-Brometea me shoqërimet e barmalit (Nardetum
strictae), si dhe i klasës Caricetea Curvulae, aleanca Seslerion comosae dhe klasa ElynoSeslerietea, me aleancat Oxitropidion dinaricae, Festucion albanicae, EdraianthoSeslerion dhe Seslerion juncifoliae. Sipërfaqe më të vogla, kjo tip bimësie mbulohet nga
klasat Thlaspeetea Rotundifolii me aleancën Thlaspion rotundifolii; Drypetea Spinosae me
aleancën Silenion marginatae; Montio-Cardaminetea me aleancat e Cardamino-Amarae
dhe Rumicion balcanici; Schechzerio-Caricetea Fusca me aleancë Eriophoron latifolii;
Salicetea Herbaceae me aleanca të Salicion retusae dhe Ranunculion crenati dhe klasa
Asplenietea Trichomanis me aleancat e Silenion lerchenfeldianae dhe Amphoricarpion
bertiscei, ndërsa në lartësitë më të mëdha mbizotërojnë elementet e florës arktiko-alpine.
3.10. Habitatet kryesore të zonës sipas NATURA 2000
Njohja e përbërjes gjeologjike të truallit si dhe specieve treguese të tij, përbën edhe bazën
për diferencimin e habitateve të ndryshme. Identifikimi i tipeve të habitateve dhe specieve
që rriten në to, është e rëndësishme sepse nëpërmjet mbrojtjes së tyre, ne kemi realizuar
edhe mbrojtjen e specieve indikatore të gjendjes së mjedisit. Në anën tjetër, Kosova nuk
është anëtare e Bashkimit Evropian (BE) dhe ende nuk është e detyruar të bëjë paraqitjen e
zonave për rrjetin ekologjik NATURA 2000, mirëpo përgatitja për hyrje në BE kërkon
përmbushje të standardeve edhe në sferen e mbrojtjes së natyrës. Prandaj, duke e ditur se
përmbushja e këtyre kritereve kërkon një kohë të gjatë, fillimi i njohjes së këtyre zonave
duhet të jetë përparësi e institucioneve përgjegjëse në Kosovë (Anonymous, 2010).
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Mbështetur në vëzhgimet direkte në teren si dhe në relevimet përkatëse në të gjithë zonën e
hulumtuar, ne arritëm të dallojmë rreth 34 tipe habitatesh, mbështetur në Manualin e
interpretimit të habitateve të Evropës sipas NATURA 2000 (2013) të cilët janë:
3220 Lumenjtë alpinë dhe bimësia barishtore përgjatë brigjeve të tyre: Ky tip habitati
gjenden në malet e Sharrit, Vraça, Restelicë dhe Brod, dhe përfaqësohet nga bimë
barishtore shumëvjeçare, kryesisht nga Salix caprea, Alnus incana, Rhamnus alpinus,
Petasites hibridus, Heracleum sphondilum, Heliosperma pusillum ssp. albanica, Cirsium
sp., Aconitum pentheri, Aruncus dioicus, Carex pallescens, Rhamnus alpinus, Equisetum
sp., Epilobium spp, Calamagrostis sp., Saxifraga aizoides etj., të cilat rriten përgjatë
rrjedhës së ujit, ndërsa përbërja gjeologjike e substratit është silicor ose më rrallë gëlqeror.
Në zonën e studiuar nuk kemi lumenj të vërtetë, por përrenj, që në stinën e vjeshtës dhe të
pranverës janë të rrëmbyeshëm (Fig. 3.42).

Figura 3.42. Lumenj alpinë dhe bimësia barishtore; A-Kanioni Dushka dhe B-mbi hotelin e fshatit
Brod (Foto L. Shuka & Z.Hashani).

3240 Lumenj alpine dhe bimësia e tyre drunore me Salix elaeagnos: Ky tip habitati
gjendet në rrjedhën e poshtme të habitatit të mësipërm, dhe haset në hapsirën hyrëse me
territorin shqiptar, pjesa lindore e Koritnikut, dhe Lumbardhi nga Gryka e Prizrenit deri në
Prevallë. Bimësia e këtij tipi habitati përfaqësohet nga shoqërimi Salicetum eleagni dhe
Alnetum incanae me specie identifikuese Salix elaeagnos, Salix caprea ose Salix
amplexicaulis etj.
4060 Shqopishte alpine dhe të borealit: Ky tip habitati shtrihet me lart sesa kufijtë e
sipërm të ahut, në Malet Sharr, Vraça, Kallabak, Koritnik dhe Oshlak. Përfaqësohet nga
shkurre (me formacione të Juniperion nana dhe Juniperion sabinae), gjysëmshkurre
(Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Arctostaphylos uva-ursi, Arctostaphylos
alpinus dhe Daphne oleoides, ose shoqërime me Rhododendro-Vaccinion) dhe bimë
shkurrore shumë të vogla si në rastin me Dryas octopetala. Ky habitat banohet nga
shkurrëza që durojnë temperaturat e ulëta, si dhe bimë barishtore shumëvjeçare, të cilat
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formojnë një shtresë të dendur e kompakte. Speciet më të shpeshta që takohen janë:
Juniperus communis ssp. alpina, Dryas octopetala, Daphne mezereum, Salix retusa, ose
Genista pilosa, Erica herbacea, Chamaecytisus spp., Daphne cneorum etj. Mes tyre haset
bimësi barishtore rezistente ndaj temperaturave të ulëta, ose rezistente ndaj thatësirës, e
përfaqësuar nga lloje si: Jovibarba heuffelii, Gentiana verna, Gentiana lutea, Gentiana
punctata, Helianthemum numularium, Homogyne alpina, Brachypodium spp., Festuca
spp., Sesleria comosa, Phleum alpinum, Agrostis rupestris, Alopecurus gerardii, Festuca
paniculata etj. (Fig. 3.43).
4070 Shkorreta me Pinus mugo dhe Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsutum): Ky tip habitati gjendet kryesisht në anën lindore të Oshlakut dhe përbëhen nga
shkurret me Pinus mugo dhe Rhododendron hirsutum, si dhe speciet tjera të cilat rriten në
këtë habitat si Pinus mugo, Calamagrostis villosa, Homogyne alpine, Gentiana dinarica,
Juniperus communis subsp. alpina, Vaccinium myrtillus etj. Bimësia e këtij habitati i
takon klasës Vaccinio-Piceetea, rendi Pinion mugi dhe shoqërimet Pinetum mugo-Geum
bulgarici. Gjendet në Malet Oshlak dhe Sharr (Fig. 3.44).
5130 Formacione me Juniperus communis në shqopishte apo kullota të rajoneve me
natyrë gëlqerore: Ky tip habitati gjendet në zona fushore deri në nivel më të larta malore
në Malin Vraça, Koritnik, dhe Oshlak. Përfaqësohet me formacionet të Juniperus
communis në zona të hapura mesofile dhe kserofile, në kullota të përfaqësuar nga Nardus
stricta, që rriten në toka të varfëra me lëndë ushqyese. Në varësi të kundrejtimit, lagështisë
dhe përbërjes së tokës, komunitetet bimore ndryshojnë nga shoqërime të klasës FestucoBrometea, në ato Elyno-Sesleretea. Ndërsa gjenden edhe këto specie Juniperus communis,
Crataegus spp., Rosa spp., Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum etj.

Figura 3.43. Shqopishte alpine dhe të borealit (me Vaccinium uliginosum) (Foto L. Shuka).
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Figura 3.44. Shkorreta me Pinus mugo në malin e Oshlakut (Foto L. Shuka).

Ky tip i habitatit në zonat alpine përfaqësohet nga Juniperus communis subsp. alpina
gjendet i shtrirë në zonën alpine të Malit Vraça (vetëm në formacionet gjeologjike
gëlqerore), Koritnik dhe Oshlak. Përfaqësohet nga speciet karakteristike si Juniperus
oxycedrus, Juniperus communis etj.
6110 Kullota shkëmbore gëlqerore ose bazofile të aleancës Alysso-Sedion albi: Ky tip i
habitatit përfaqësohet nga speciet karakteristike bazofile që rriten në zonat e hulumtuara të
maleve Koritnik dhe Oshlak, si dhe në formacionet gjeologjike gëlqerore të maleve Vraça.
Speciet indikatore të këtij habitati janë: Alysso-Sedion albi, Alyssum spp., Androsace spp.,
Cerastium decalvans, Gentiana verna, G. utriculosa dhe G. dinarica, Jovibarba heuffelii,
Saxifraga tridactylites, Sedum spp., Sempervivum zeleborii, Sempervivum koshaninii etj.
Në përgjithësi shtrihet në lartësitë mbi 1500 m, dhe rrallëherë më pak, si në Grykën e
Prizrenit (Fig. 3.45).
6150 Kullota silicore alpine dhe boreale: Ky tip habitati shtrihet në malet Vraça dhe
Kallabak, në zonat e kërkimit përfaqësohet me kullotat alpine në mjedise kryesisht silicore.
Habitati zë sipërfaqen më të madhe të kullotave të të gjithë zonës së studiuar. Në kuadër të
bimësisë në ketë habitat rriten: Juncus trifidus, Agrostis capillaries, Festuca spp.,
Anthoxanthum odoratum, Sesleria comosa, Hieracium pilosella, Campanula patula,
Crocus scardicus, Dianthus superbus, Geum coccineum, Geum montanum, Eriophorum
vaginatum, Viola schariensis, Centaurea nervosa ssp. uniflora, Scleranthus neglectus,
Verbascum longifolium si dhe myshqe dhe likene etj.
6170 Kullotat alpine dhe subalpine në vende shkëmbore gëlqerore: Kullotat alpine dhe
subalpine gjenden në substrat gëlqeror, krysesisht në malin Koritnik dhe Oshlak. Në Malin
e Oshlakut ato zënë sipërfaqe më të vogël, por krijojnë një biomasë më të madhe se në
Koritnik. Këto kullota janë të pasur me bimë të ndryshme si: Festuca koritnicensis,
Sesleria sp., Gentiana nivalis subsp. balcanica, Alchemilla hoppeana, Anthyllis vulneraria,
Oxytropis dinarica, Aster alpinus, Helianthemum nummularium, Pulsatilla halleri,
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Phyteuma orbiculare, Crocus veluchensis, Daphne oleoides, Pancicia serbica, Polygala
alpestris, Ranunculus thora, Viola chelmea, Viola elegantula etj. (Fig. 3.45).

Figura 3.45. Kullota shkëmbore gëlqerore ose bazofile të aleancës Alysso-Sedion albi, patkoi i
Koritnikut (Foto L. Shuka).

6230 Kullota me prani të lartë të Nardus stricta në substrate silicore të zonave malore:
Livadhet alpine me prani të lartë të Nardus stricta (Fig. 3.46) gjenden në Malet Vraça
(substratet silicore) dhe Kallabak. Ky tip habitati shtrihet mbi zonën e ahut ose Rrobullit,
në lartësitë 1800-2500 m mbi nivelin e detit, në substrat silicor të zonave malore. Speciet
më të rëndësishme të këtij habitati janë: Nardus stricta, Antennaria dioica, Campanula
alpina, Carex spp. Festuca sp. Gentiana punctata, Hypericum maculatum, Hypochoeris
maculata, Pedicularis petiolaris, Pedicularis brachyodonta, Potentilla aurea, P. erecta,
Veronica fruticans, Solidago virgaurea, Potentilla erecta, Dianthus armeria, Sesleria
comosa, Phleum alpinum, Agrostis rupestris, Alopecurus gerardii, Festuca paniculata dhe
Veratrum album. Formacionet e këtij habitati përmbajnë specie të veçanta endemike dhe të
rrezikuara, si Viola schariensis, Lilium albanicum, Narcissus poeticus etj.
6430 Shoqërime barishtore hidrofile të buzëujërave, nga ultësirat deri në nivelet
alpine: Ky tip habitati shtrihet nga zonat e ulëta dhe deri në kullota alpine të maleve Vraça
dhe Kallabak, në lartësi 1000 deri 2200 m. Speciet që rriten në këtë tip habitati gjenden
kryesisht buzë ujërave të përrenjve ose kanaleve ujore në livadhe ose kullota alpine. Në
përbërje të këtij habitati përfshihen speciet, si Epilobium spp., Senecio fluviatilis,
Filipendula ulmaria, Petasites hybridus, Berula sp., Chaerophyllum hirsutum, Ligusticum
mutelina, Alliaria petiolata, Lunaria rediviva, Geranium robertianum, Heliosperma
pusillum subsp. albanica, Silene asterias, Lythrum salicaria, Aconitum lycoctonum, A.
pentheri, Dactylorhisa spp., Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina,
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Primula halleri, Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea, Cirsium helenioides
etj. (Fig. 3.47).

Figura 3.46. Kullotat alpine në vende shkëmbore gëlqerore (në sfond majtas) dhe Kullota me prani
të lartë të Nardus stricta, në substrate silicore të zonave malore (në afërsi dhe në front djathtas),
Malet Vraça (Foto L. Shuka).

Figura 3.47. Shoqërime barishtore hidrofilike të buzë ujrave (Vraça) (Foto L. Shuka).
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6510 Livadhe të zonave të ulëta për kositje (me Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis): Livadhet e zonave të ulëta të cilat shfrytëzohen për kositje, hasen në rrethinat
e Komunës së Dragashit, Breznës, Restelicës dhe Brodit. Ky tip habitati shtrihet në
lartësitë 1000 m deri 1500 m. Përgjithësisht livadhet e këtij habitati janë të sheshta ose me
pjerrësi jo të madhe, që rrallë i kalojnë 25°. Pjerrësia jo shumë e madhe mundëson ruajtjen
e lagështisë në to, si rezultat i shirave apo edhe të ujërave nëntokësore. Gjatë pjesës më të
madhe të periudhës së bimësisë, tokat ku përhapet kjo tip bimësie janë mesatarisht të
lagëta, por gjatë gjysmës së dytë të verës këto sipërfaqe bëhen shumë të thata. Në rajonin
tonë të studimit ato kanë shtrirje vertikale.
Presioni antropogjenik ka ndikim të rëndësishëm në përbërjen dhe strukturën e bimësisë së
këtij habitati. Në shumicën e rasteve ato janë shoqërime me prejardhje nga pyjet apo si
rezultat i shpyllëzimit të tyre për qëllime të ndryshme. Sot këto livadhe përdoren edhe si
kullota gjatë pjesës më të madhe të periudhës së bimësisë dhe kjo pasqyron edhe në
përbërjen floristike të tyre. Shumica e specieve që marrin pjesë në livadhet e zonave të
ulëta dhe të moderuara përfshihen në shoqërimet e Alopecurus pratensis dhe Sanguisorba
officinalis. Ndër speciet më të shpeshta të këtij tip habitati janë: Cichorium intybus,
Achillea millefolium, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum
elatius, Campanula patula, Centaurea jacea, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare,
Lotus corniculatus, Orchis laxiflora, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Poa pratensis,
Prunella vulgaris, Sanguisorba officinalis, Pimpinella major, Crepis spp., Knautia
arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus carota, Linum bienne, Oenanthe pimpinelloides,
Malva moschata etj.
6520 Livadhe malore deri subalpine për kositje: Livadhe të zonave malore kanë origjinë
dytësore si rezultat i shpyllëzimeve të pyjeve të dushqeve dhe ahut. Kushtet klimatike të
përhapjes së këtij tipi habitati karakterizohen nga temperatura të ulëta të ajrit dhe të tokës,
ku amplituda e ndryshimit të tyre është e vogël. Lagështia e ajrit gjatë periudhës së bimëisë
është më e lartë në krahasim me livadhet e zonave të ulëta. Kufijtë e përhapjes së këtij tipi
habitati shtrihen në lartësitë (1600-2200 m). Livadhe të zonave malore të tipit mesofil të
mbizotëruara nga Trisetum flavescens dhe Heracleum sphondilum, janë të përhapura
gjerësisht në rajonin tonë të studimit, kryesisht Brod, Oshlak, malet Vraça dhe Kallabak.
Më shpesh shoqërimet bimore të këtij habitati janë të tipit monodominant, ku speciet e
gjinisë Festuca shpesh mbizotërojnë në këto shoqërime. Megjithatë, ky tip habitati ka
përbërje të pasur floristike. Qëndrueshmëri dhe përhapje të lartë paraqesin edhe speciet e
tjera barishtore si: Lotus corniculatus, Trifolium alpestre, Polygonum bistorta, Campanula
patula, Galium verum, Hypericum perforatum, Orchis laxiflora, Plantago lanceolata,
Plantago media, Leucanthemum vulgare, Rumex acetosella, Veronica chamaedrys, Viola
tricolor, Viola schariensis, Polygonum bistorta, Silene sendtneri, Campanula glomerata,
Anthoxanthum odoratum, Crocus scardicus, G. sylvaticum, Galanthus nivalis, Malva
moschata, Muscari botryoides, Lilium albanicum, Phyteuma pseodorbiculare, Primula
elatior, Alchemilla spp., Cirsium sp., të cilat kanë gjithashtu një përhapje të lartë.
7110 Moçalishte me ngritje aktive: Ky tip i habitatit shtrihet në malet Vraça dhe Brod, ku
janë kullotat apo ligatina e përziera (Erico-Sphagnetalia), të cilat shtrihen në lartësitë
1600-2200 m. Ndër specie karekteristike në këto moçalishte janë; Aconitum lamarckii, A.
pentheri, Dactylorhiza spp., Carex pauciflora, Geum coccineum, Eriophorum vaginatum,
Carex spp., Pinguicula balcanica, Cerastium cerastioides, Trollius europaeus, Campanula
scheuchzeri, Cladonia spp., Sphagnum spp. etj.
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8110 Çakëllishte silicore malore deri në nivel të borës së qëndrueshme
(Androsacetalia alpinae dhe Galeopsetalia ladani): Ky tip habitati shtrihet në shpatet e
pjerrta të maleve Vraça dhe pak në Lindje të Brodit. Çakëllishte silicore gjenden në zonën
subalpine dhe alpine, nga 1800 m lartësi deri në 2500 m, si në Vraça e Madhe. Bimësia e
tyre është shumë e rrallë, por interesante dhe e veçantë, gjithmonë e rendit Androsacetalia
alpinae. Speciet më të rëndomta në këtë habitat janë; Androsace alpina, Achillea sp.,
Geum reptans, Saxifraga spp., Ranunculus spp., Linaria alpina, Cerastium uniflorum,
Doronicum spp., Poa spp., Luzula spp., Cryptogramma crispa; Senecio spp., Carex flava,
Hypericum barbatum., Gentiana punctata, Allium victorialis etj. (Fig. 3.48).

Figura 3.48. Çakëllishte silicore të zonave malore deri në nivel të borës së qëndrueshme
(Androsacetalia alpinae dhe Galeopsetalia ladani) në Majën e Zezë (Foto Z. Hashani).

8120 Çakëllishte gëlqerore dhe shisto-gëlqerore malore deri në nivele alpine
(Thlaspietea rotundifolii): Çakëllishte gëlqerore dhe shisto-gëlqerore shtrihen kryesisht në
brezin alpin, dhe përfshijnë majat e maleve të larta ose kurrizet malore, shpesh herë ato
janë mbetje të akullnajave, si në rastin e patkoit të Koritnikut. Ky tip habitati gjendet në
malet Koritnik dhe Vraça (formacionet gëlqerore), në lartësitë 2000-2400 m. Ky tip
habitati përfaqësohet nga klasa Thlaspietea rotundifolii, rendi Thlaspion rotundifolii dhe
specie si: Thlaspi rotundifolium, Hutchinsia alpina, Viola grisebachiana, Arabis alpina,
Draba scardica, Saxifraga spp., Acinos alpinus, Edraianthus graminifolius subsp.
albanicus, Edraianthus montenegrinus, Cerastium decalvans, Saxifraga spp., Rumex
scutatus, Thymus derflerii, Sideritis scardica, Valeriana montana, Leontodon crispus etj.
8210 Shpate shkëmbore gëlqerore me vegjetacion hasmofitik: Shpate shkëmbore
gëlqerore si habitat shquhen për bimësinë hasmofitike dhe për diversitetin e lartë dhe
pasurinë me specie të rralla dhe endemike. Gjendet kryesisht në faqet dhe në të çarat e
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shkëmbinjve, në të dy vargmalet kufizuese, Oshlakut, Grykën e Prizrenit, Brodit dhe
masivit të Koritnikut, kryesisht në faqet shkëmbore në lartësitë 1700-2450 m, përjashtuar
Grykën e Prizrenit. Ndër llojet hijedashëse të pranishme janë speciet e fiernave, kryesisht
gjinia Asplenium etj. Vendet shkëmbore gëlqerore me shpate shumë të pjerrëta janë ndër
habitatet më të pafavorshme për bimët hazmofitike. Në këtë tip habitati, bimët i
nënshtrohen një ndikimi të drejtpërdrejtë të faktorëve klimatikë, të përcaktuara nga lartësia,
pjerrtësia e shkëmbit, ekspozicioni (rrezatimi i fortë sidomos të shpateve me kundrejtim
jugor), luhatjeve të temperaturës gjatë ditës e natës, apo edhe stinëve dhe erërave të forta.
Individët e vetëm apo në grumbuj janë në largësi të mëdha nga njëri-tjetri, dhe
marrëdhëniet biotike mes tyre janë shumë të dobëta. Mbulesa e plotë e bimësisë është
pothuajse e papërfillshme. Ndër llojet që hasen më shpesh në këtë tip habitati janë:
Asplenium septentrionale, Cystopteris fragilis, Saxifraga paniculata. Shumë lloje të rralla
endemike dhe të mbrojtura ndodhen në këto mjedise të tilla, si reliktet e terciarit: Draba
scardica, Artemisia eriantha, Saxifraga moschata, S. marginat, Thymus sp., Achillea
corabensis, Campanula cochleariifolia, Ramonda serbica (Fig. 3.49A). Iberis
sempervirens, Jasione orbiculata, Kitaibelia vitiflora., Ostrya carpinifolia, Heliosperma
nikolicii, Micromeria albanica, Hieracium waldsteinii etj.
Krahas llojeve me përhapje më të madhë, në këto mjedise vlejnë për t’u përmendur edhe
speciet kalcifle apo indiferente ndaj substratit të tillë, si Anthyllis vulneraria,
Arctostaphylos uva-ursi, Daphne oleoides, Draba aizoides, Iberis sempervirens etj. Disa
lloje drurore mund të rriten, gjithashtu, në të çarat e shkëmbinjve gëlqerorë, si Fraxinus
ornus, Ostrya carpinifolia, Pinus nigra, Pinus heldrechii ose Juniperus spp., etj.
Shkëmbimi i kufizuar gjentik ndërmjet llojeve të këtij tipi habitati dhe izolimi i tyre si
rezutat i terenit shumë të thyer malor ka një ndikim të rëndësishëm apo krijon kushte të
favorshme për ruajtjen, dhe zhvillimin e llojeve të reja endemike.
8220 Shpate shkëmbore silicore me bimësi hasmofitike: Ky lloj habitati përfshin shpatet
shkëmbore me natyrë silicore (shkëmbinjtë granitorë, të varfër në përmbajtjen e kalciumit
dhe ata silicorë të paster) me pjerrësi të lartë, thuajse vertikale dhe në të çarat e tyre, të
populluara nga një vegjetacion hasmofitik. Kushtet në të cilat bimët dhe organizmat e tjera
ndodhën janë jashtëzakonisht të pafavorshme për zhvillimin e një mbulese bimore të
dendur. Mineralogjia e substratit, aciditeti i shkëmbinjve, kapaciteti i tij ujëmbajtës,
depërtimi i dritës, pozicioni gjeografik, kundrejtimi, ekspozimi përcaktojnë llojin e
bimësisë që vendoset në këto mjedise. Temperatura gjatë ditës dhe natës dhe gjatë stinëve
të ndryshme ndryshon shumë. Lagështia mund të jetë pothuajse afër zeros ose mund të jetë
gjithmonë e lartë për shkak të lartësisë të mëdha dhe duke qenë nën veprimin e
mjegullnajave. Bimët shumë shpesh mund të jenë subjekt i erërave të forta dhe asnjëherë të
mbuluar nga bora, për shkak të pjerrësisë së shkëmbit. Toka pothuajse mungon fare ose
është zhvilluar shumë dobët. Sasi të vogla të tokës grumbullohen në te çarat e shkëmbinjve
ku mund të ruhet edhe lagështia e saj.
Mbulesa e bimësisë është shumë e ulët, individë të veçantë apo grupime të vogla bimore
gjenden larg njëri-tjetrit, gati-gati të izoluara dhe pa kontakte midis tyre. Pasuria floristike
dhe larmia e tyre janë rezultat jo i vetëm larmisë së shkëmbinjve (luhatje të përmbajtjes së
silicit), por edhe ndryshimet tektonike të tyre, që kushtëzojnë forma të ndryshme të relievit.
Vetëm likenet që konsiderohen edhe si lloje pionere rriten dhe zhvillohen direkt mbi
sipërfaqet shkëmbore. Llojet e tjera zhvillohen në të çarat e shkëmbinjeve silicorë dhe
përfaqesohen kryesisht nga lloje hasmofitike shumëvjeçare me amplitudë ekologjike
shumë të lartë. Lloje të tilla si Asplenium trichomanes, Sedum acre, Sedum album,
Asperula aristata, Aster alpinus etj. Përveç specieve hasmofiteve tipike, në përbërjen e
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këtyre shoqërimeve marrin pjesë dhe specie nga mjediset përreth, të tilla si Juniperus
communis ssp. alpina, Daphne oleoides etj. Ndër speciet me të rralla në këtë tip habitatit
janë; Atoction lerchenfeldiana, Silene vallesia, Silene waldsteinii, Jovibarba heuffelii,
Veronica fruticans, Potentilla spp., Saxifraga pedemontana, Dianthus scardicus, Carex
laevis, Potentilla doerfleri, Allium victorialis, Schivereckia doerfleri etj, të cilat janë të
përhapura kryesisht në lartësi 1700-2550 m, kryesisht në faqe shkëmbore të maleve Vraça
dhe Brod (Fig. 3.49B).

Figura 3.49. Shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi hasmofitike (A-Koritnik) dhe Shpate
shkëmbore silicore me bimësi hasmofitik (B-Vraça) (Foto L. Shuka & Z.Hashani).

9110 Pyje ahu të karakterizuar nga asoc. Luzulo-Fagetum: Habitati përfaqësohet me
specie drunore në kuadër të pyjeve të ahut kryesisht me klimë të butë, të cilat formojnë
shoqërimin Luzulo-Fagetum, mandej pyje acidofilike me Fagus sylvatica, Abies alba etj.
Këto pyje shtrihen në lartësitë e moderuara të zonës së Koritnik dhe Oshlakut.
9130 Pyje ahu të karakterizuar nga aso. Asperulo-Fagetum: Ky tip i habitatit gjendet
në malin Sharr, Koritnik dhe Oshlak, në lartësitë 1500-2000 m. Përfaqësohet nga speciet:
Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Anemone nemorosa, Galium odoratum, Melica
uniflora, Dentaria spp. etj.
9150 Pyje ahu Medio-Europiane mbi gëlqeror të aleancës Cephalanthero-Fagion:
Habitat me pyje ahu termofile (Cephalanthero-Fagion), të cilat zhvillohen në mjedis me
bazë gjeologjike gëlqerore të Malit Koritnik dhe Oshlak, kryesisht në lartësi të mëdha, me
kundrejtim jug-perëndimor. Ky tip habitati, megjithse vendoset në lartësi të mëdha, pjesa e
poshtme e tij përzihet me speciet e dushkut etj. Në kuadër të specieve drunore në ketë
habitat përveç Fagus sylvatica në zona gëlqerore hasen edhe Acer pseudoplatanus,
Cotoneaster tomentosa, Betula pendula, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Salix caprea,
Rhamnus spp., Pinus sylvestris, Rubus ideaus, Sorbus graeca, Tilia tomentosa Viburnum
spp., dhe Vaccinium myrtillus. Kati barishtor i këtij habitati përfaqësohet nga Carex flacca,
Carex montana, Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum, orkidet (Cephalanthera spp.,
Neottia nidus-avis), ose edhe speciet termofile te aleancës Quercetalia pubescentipetraeae. Shtresa e shkurres përfshin disa specie që rriten në substrat gëlqeror, si
Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris etj.
9170 Pyje dushku dhe shkoze të karakterizuar nga asoc. Galio-Carpinetum: Ky tip
habitati gjendet në ultësirat veri-përndimore të maleve Koritnik dhe Dragash. Përfaqësohet
me pyjet Quercus petraea-Carpinus betulus, si dhe specie, si Quercus petraea, Carpinus
betulus, Sorbus torminalis, S. domestica, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Convallaria
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majalis, Stellaria holostea, Carex spp., Dactylis spp., Galium sylvaticum. Festuca spp. etj.
Ky tip habitati shtrihet përreth maleve të Koritnikut, Dragashit, pa shkuar në Restelicë dhe
shumë pak në Luginën e Lumbardhit, në Grykën e Prizrenit.
9180 Pyje të aleancës Tilio-Acerion të shpateve shkëmbore, çakëllishteve dhe luginave
të thata: Në ultësirat, shpate, rrëpira dhe luginat e Koritnikut, Dragashit dhe Restelicës
gjendet ky tip i habitatit, i përfaqësuar nga pyjet Tilio-Acerion në aleancë me pyjet e
përziera të specieve dytësore, si Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra,
Tilia cordata. Bimët e shoqërimit Lunario-Acerenion, Acer pseudoplatanus, Actaea
spicata, Fraxinus excelsior, Helleborus spp., Lunaria rediviva, Ulmus glabra. TilioAcerenion, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus sp., Sesleria sp., Tilia cordata, T.
platyphyllos etj. (Fig. 3.50).

Figura 3.50. Pyje të aleancës Tilio-Acerion të shpateve shkëmbore, çakëllishteve dhe luginave të
thata (Dragash-Brod) (Foto L. Shuka).

91E0 Pyje aluvionale me Alnus glutinosa dhe Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae): Ky tip i habitatit gjendet në hapësira bregore ose në pjesën e
sipërme të përrenjëve dhe përfaqësohet nga Fraxinus excelsior dhe Alnus glutinosa.
Habitati shtrihet kryesisht përreth përrenjve të Koritnikut, Dragashit dhe Restelicës.
Habitati karekterizohet nga specie drunore si: Alnus glutinosa, Alnus incanae, Fraxinus
excelsior, Populus nigra, Salix alba, Betula pendula, Ulmus glabra, me bimësi barishtore
të përfaqësuar nga Cardamine pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. sylvatica,
Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Rumex
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sanguineus, Urtica dioica. Duhet theksuar se habitati është mjaft i shprehur në të gjithë
përrenjtë përgjatë rrugës Dragash-Brod.
91G0 Pyje Panonike me Quercus petraea dhe Carpinus betulus: Ky tip habitati gjendet
në shpatet e lartësive të ulëta, Koritnik dhe Dragash, ku formon një tranzicion ndaj pyjeve
kserofile të formacioneve Quercus petraeae-cerris dhe Quercus pubescens. Speciet të tjera
të rëndësishme të këtij habitati janë: Carex pilosa, Symphytum tuberosum, Dentaria
bulbifera, Glechoma hirsuta, Carpinus betulus, Quercus petrae, Tilia cordata, Evonymus
verrucosa, Acer campestre, Sorbus torminalis, Galium sylvaticum, Acer tataricum,
Galanthus nivalis, Quercus cerris, Vinca minor etj.
91K0 Pyje Ilirike Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion): Pyje me Fagus sylvatica në zonat
e kërkimit gjenden në malet Koritnik, Oshlak dhe Brod, në lartësi 1700 - 2100 m. Speciet
të rëndësishme në këtë tip habitati janë: Fagus sylvatica, Acer obtusatum, Ostrya
carpinifolia, Abies alba, Quercus cerris, Sorbus graeca, Tilia tomentosa, Aremonia
agrimonioides, Calamintha grandiflora, Cotoneaster tomentosa, Cyclamen sp., Dentaria
eneaphyllos, Doronicum austriacum, Helleborus purpurescens, Lonicera nigra, Primula
vulgaris etj.
Pyje të përziera dushqesh - qarr (Quercus cerris), shparth (Q. frainetto ) dhe
bungëbutë (Q. petraea) të Panonisë dhe Ballkanit: Pyjet të përziera me lisa (PannonianBalkanik), gjenden në zonën e Dragashit dhe Koritnikut, kryesisht në lartësitë 500-1000 m.
Speciet e Quercus petraea, Q. cerris, Q. frainetto, Acer tataricum, Carpinus orientalis,
Fraxinus ornus, Tilia tomentosa, Ligustrum vulgare, Festuca sp., Carex spp., Poa
nemoralis, Potentilla micrantha, Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora, Lychnis
viscaria, Hieracium racemosum, Lathyrus niger, Asphodelus albus, Helleborus odorus,
Carex praecox, Melittis melisophyllum, Geum urbanum, Genista tinctoria, Lithospermum
purpurocaeruleum, Primula acaulis etj, janë më të takuara brënda këtij habitati.
91M0 Pyje të Hartinës (Pinus sylvestris) të maleve Rodope dhe të Gadishullit të
Ballkanit: Në zonat e kërkimit në malin Oshlak dhe Restelicë gjenden pyjet mbizotëruese
me pishë Pinus sylvestris karakteristike edhe në nivel të Ballkanit, kryesisht rriten në
lartësitë 1000-2000 m. Në këtë aleancë (komunitetet Pinus sylvestris) zakonisht gjenden
edhe specie tjera si: Pinus nigra, Fagus sylvatica dhe Betula pendula. Shkurret dhe
shkurret e vogla përfaqesohen nga Juniperus communis, Chamaecytisus sp., Vaccinium
vitis-idaea dhe Vaccinium myrtillus. Kati barishtor i këtij tip habitati përfaqësohet nga
Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Sesleria sp., Luzula sylvatica dhe
Pteridium aquilinum.
91CA Pyjet me Quercus trojana: Tipi i habitatit me përfaqësues drurët e Quercus trojana
zënë sipërfaqe të vogla, brënda zonës së studimit. Habitati shtrihet në lartesitë të
moderuara, 400-700 m, dhe mund të gjendet në shpatet veri-përndimore të Malit të
Koritnikut, mbi fshatrat Bardhaj, Morinë dhe Zhur. Në këtë tip habitati sundojnë pyje
dushku Quercus trojana dhe Quercus pubescens.
9250 Pyje me shparth (Querqus franietto): Habitati dallohet nga prania e drurëve të
dushqeve ku spikatin drurët e Quercus frainetto. Duke qënë se në pjesën e sipërme të tij,
habitati kufizohet me brezin e ahut, ai përzihet me ahun (Fagus sylvatica) duke formuar
një zonë tranzitore me të. Në zonat e kërkimit, habitati haset në Koritnik, Oshlak dhe në
pjesën e poshtme të prroit të Restelicës, kryesisht në lartësitë 500-1000 m. Bimët
shoqëruese të Q. frainetto në këtë habitat janë Fagus sylvatica, Quercus frainetto etj.
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9280 Pyje acidofilë me Picea të zonave malore deri alpine (Vaccinio-Piceetea): Pyjet
konifere ose mesdhetare të zonave sub-alpine dhe alpine kryesisht të sunduara nga Picea
abies. Gjenden në Brod dhe Oshlak, kryesisht në lartësitë 1500-2200 m.
9410 Pyje me Abies alba të Apenineve Jugore: Ky tip i habitatit gjendet në Malin
Koritnik dhe Restelicë, kryesisht në lartësitë 1500-1800 m. Janë pyje me bredh të bardhë,
që shpesh përzihet me rrobullin ose specie të tjera si mështekna (Betula pendula) në
Restelicë, si vazhdim i pyllit të Shishtavecit. Pavarësisht se është i njëjti habitat, pjesa
kosovare e tij është e ruajtur mirë dhe menaxhuar, krahasuar me pjesën shqiptare, i cila po
shkon drejt degradimit të plotë (Fig. 3.51).

Figura 3.51. Pyje me Abies alba të Apenineve Jugore (përgjatë kufirit me Shqipërinë, nga Borja në
Restelicë) (Foto L. Shuka).

9510 Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë me pishë të zezë endemike (Pinus nigra): Ky tip
habitati karakterizohet nga prania e species endemike të Pinus nigra, e cila rritet në malet
Koritnik dhe Oshlak, kryesisht në lartësitë 1300-2000 m, në substrat dolomite (tolerancë e
lartë ndaj magnezit), pavarësisht se shpesh ky tip habitati shoqërohet edhe nga prania e
lartë e halorëve të tjerë si rrobulli dhe bredhi i bardhë.
9530 Pyje endemike me Juniperus spp: Ky tip i habitatit karakterizohet nga prania e
specieve endemike të Juniperus spp., dhe speciet tjera të pranishme (shkurre) të
rëndësishme të Juniperus communis ssp. alpina, J. sabina, Berberis croatica, Rhamnus
alpinus, Viburnum lantana etj. Habitati haset në malin Koritnik dhe Oshlak (Majen e Zezë)
kryesisht në lartësitë 800-2000 m (Fig. 3.52).
95A0 Pyje pishash të larta të zonave malore të Mesdheut. Ky tip habitati përbëhet nga
pyjet të larta mesdhetare, endemike të Ballkanit si Pinus heldreichii ose Pinus peuce.
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Bimët shoqëruese të këtij habitati janë: Picea abies, Pinus sylvestris, Pinus mugo, si dhe
shqopishtet ose bimët barishtore të Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea,
Brachypodium pinnatum, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Geranium macrorhizum etj.
Habitati shtrihet në lartësitë nga 1500 deri 2000 m, në malet Koritnik dhe Oshlak (Fig.
3.53).

Figura 3.52. Pyje endemike me Juniperus spp. (Maja e Zezë) (Foto Z. Hashani).

Nga 34 habitatet sipas NATURA 2000 janë identifikuar në zonën e studiuar, 11 prej të
cilave janë Habitate Prioritare (Council directive 92/43/EEC), të cilët mbrohen nga
direktiva e habitateve, për shkak të rëndësisë që mbartin speciet identifikuese të tyre.
Habitatet prioritare, të cilat kërkojnë masa të posaçme për mbrojtje dhe menaxhimin e tyre
janë: *4070 Shkorretë me Pinus mugo dhe Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsutum); *6110 Kullota shkëmbore gëlqerore ose bazofilike të aleancës
Alysso-Sedion albi; *6230 Kullota me prani të lartë të Nardus stricta, në substrate silicore
të zonave malore; *7110 Moçalishte me ngritje aktive; *9180 Pyje të aleancës TilioAcerion të shpateve shkëmbore, çakëllishteve dhe luginave të thata; *91E0 Pyje aluvionale
me Alnus glutinosa dhe Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
*91G0 Pyje Panonike me Quercus petraea dhe Carpinus betulus; *9410 Pyje me Abies
alba të Apenineve Jugore dhe *9510 Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë me pishë të zezë
endemike (Pinus nigra) dhe *9530 Pyje endemike me Juniperus spp.
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Figura 3.53. Pyje me rrobull dhe pishë të zezë, si dhe kullota alpine të djegura në Malin Koritnik
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Domosdoshmëria e mbrojtjes së tyre buron sot, edhe nga gjëndja e disa prej tyre. Në këtë
mënyrë, zonat të cilat kërkojnë masa të veçanta mbrojtëse janë ato midis malit të Oshlakut
dhe Brezovicës, ku ndërhyrja e njeriut dhe zhvillimet turistike janë aktuale. Gjëndja
paraqitet e rënduar edhe në Malin e Koritnikut, ku zjarret e viteve të fundit, janë bërë një
kërcënim real për disa nga habitatet prioritare të mësipërme si ato me kod *6110, *9180
dhe *9530 (Fig. 3.52), dhe për speciet që banojnë këto habitate. Situatë jo e mirë mbetet
edhe në habitatin: *9410 Pyje me Abies alba të Apenineve Jugore, i cili në zonën midis
Restelicës dhe Shishtavecit, ka filluar të pritet, në mënyrë jo të menaxhuar. 23 habitatet e
tjera paraqesin rëndësi jo vetëm për speciet e rralla e të rrezikuara dhe endemike ose
relikte, por edhe për shërbimet që këto habitate ofrojnë për vendasit në drejtim të lëndës
drusore, bimëve mjekësore dhe industriale si dhe bimëve, të cilat përdoren si ushqim prej
tyre.

127

Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Përfundime
a) Zona e studimit (Koritnik, Malet Vraça dhe Oshlak), mbizotërohet nga 4 tipe
substratesh: substrate silicore me pH acid deri neutral (igneus, metamorfikë, sedimentarë),
të cilët mbulojnë edhe pjesën kryesore të territorit; substrate gëlqerore me shkëmb amnor
karbonatikët, me pH neutral deri bazik, të cilët zënë vendin e dytë për nga sipërfaqia;
sedimente dhe depozitime të pleistocenit (rërë-ra dhe aluvione); dhe shkëmbinj silicorë me
reaksion bazik deri ultrabazik (serpentinite, peridotite dhe ofiolite) që mbulojnë sipërfaqe
shumë të vogël brënda territorit të studimit.
b) Tipit të substrateve ju përgjigjen disa lloje tokash, si tokat Ranker të hirta-kafe mbi
rreshpe (filite), të cilat mbulojnë rreth 52.06% të zonës, të vendosura mbi substrate
gjeomorfologjike silicore, tokat e tipit Rendzinë të hirta-kafe, Kafe të cekëta dhe rendzinë
tipike që mbulojnë mbi 20% të territorit të studiuar dhe të vendosura mbi substrate
gjeomorfologjike gëlqerore, toka Litosolike mbi rreshpe dhe tokat Deluvionale, Aluvionale
ranore ose Deltinore zënë sipërfaqe të vogël me rreth 18%. Të gjitha tipet e tokave
dallohen për një përmbajtje të lartë të lëndëve ushqyese, e krahasuar me rezultatet që vijnë
nga territoret Shqiptare, fqinje me të.
c) Territori i studiuar dallohet për pasuri të lartë floristike, rreth 997 specie të raportuara,
ku veçohen speciet relikte, migratore ose arktiko-alpine, shumica e të cilave gjenden në
substrate gëlqerore dhe të përziera. Rreth 400 specie janë raportuar nga ana e Jonë kurse të
tjerat nga autorë të ndryshëm. Në zonën e hulumtuar janë evidentuar më shumë se 21
specie Skardo-Pindike, nga 128 specie ballkanike gjithsej. Speciet Europiane Qëndrore dhe
Euro-Aziatike, me nga 116 specie secila, radhiten pas atyre Ballkanike.
d) Rolin kryesor në strukturën e florës së zonës e zënë hemikriptofitet me 596 specie ose
60% të gjithë llojeve, gjeofitet me 128 specie ose 13%, dhe më pas kameofitet me 108
specie ose 11%, fanerofitet me 82 specie ose 8% etj. Prania e lartë e hemikriptofiteve
tregon për kushtet e ashpra të klimës në zonën e studimit.
e) Shtatë specie bimore të reja për Kosovën, Aconitum lamarckii, Edraianthus
graminifolius ssp. albanicus, Edraianthus montenegrinus, Cerastium eriophorum,
Pulsatilla halleri, Viola schariensis dhe Galanthus elwiesii, është kontributi i studimit për
florën e Kosovës, kurse 2 specie të tjera, Achillea corabensis dhe Schivereckia doerfleri
janë diskutuar dhe propozuar për t’u njohur si të tilla. Nga ana tjetër, tre specie raportohen
si të reja për florën e Shqipërisë.
f) Lista e Kuqe e specieve të rrezikuara (CR, EN, V) të zonës përfshin 84 taksa ose mbi
50% të llojeve të rrezikuara të Kosovës, prej të cilave 28 specie janë vlerësuar si CR, nga
61 të tilla në Kosovë, 48 specie janë vlerësuar si të rrezikuara (EN), nga 86 specie të
rrezikuara që ka Kosova dhe tetë specie si të përkeqësuara (V), nga 19 taksone gjithsej të
Kosovës. Të dhënat e mësipërme tregojnë për shkallën e lartë të rrezikimit të florës
spontane të zonës së studiuar.
g) Rezultatet tregojnë se shumica e specieve, 434, ose 43% e tyre, rriten në të dy sybstratet
kryesore, gëlqerorë dhe silicorë, kurse numri i specieve, të cilat janë hasur vetëm në
substrate gëlqerore është 176 ose 18%, në substrate silicore, rreth 101 ose 10% e gjithë
specieve të regjistruara dhe në substratet e përziera (sedimente dhe depozitime aluvionale)
95 specie ose 10% e gjithë llojeve. Katërmbëdhjetë specie janë gëlqerore të detyruara,
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kurse vetëm tre specie janë silicore të detyruara, të cilat e kanë arealin e përhapjes së tyre
vetëm në këtë zonë.
e) Rreth 34 tipe habitatesh janë dalluar sipas NATURA 2000 në zonën e studiuar, ku 11
prej tyre janë Habitate Prioritare (Council directive 92/43/EEC), të cilët mbrohen nga
direktiva e habitateve, dhe që kërkojnë masa të veçanta ruajtje dhe menaxhimi, si mjedis i
rritjes së specieve të rralla dhe të rrezikuara.

Rekomandime
a) Duke qënë se numri i specieve që rriten në malet Koritnik, Oshlak dhe Sharr duhet të
jetë shumë më i lartë se sa numri i specieve të raportuara nga ana e jonë dhe literatura e
shfrytëzuar (qëllimi i studimit nuk ka qënë inventarizimi i specieve), është domosdoshmëri
që studimet floristike në zonë të vazhdojnë për inventarizimin e plotë të florës së saj.
b) Duke qënë se në zonë rriten rreth 9 specie endemike, me areal shumë të kufizuar
përhapjeje në substrate gëlqerore dhe silicore, rekomandojmë përgatitjen e planeve të
veprimit dhe mbrojtjes për to.
c) Duke qënë se larmia më e lartë floristike, përfshirë speciet endemike dhe subendemike,
është vërejtur në malin Koritnik, dhe duke qënë se niveli i mbrojtjes së habitateve në këtë
mal është i ulët, rekomandojmë studimin përkatës dhe shpalljen e këtij mali Zonë e
Mbrojtur, Park Kombëtar, Kategoria II.
d) Duke qënë se Gryka e Prizrenit, paraqet vlera të larta të peisazhit dhe se në të gjenden
speciet endemike si Micromeria albanica dhe Heliosperma nikolicii, propozojmë që ajo të
Shpallet Rezervat Strikt Natyror, Kategoria Ib, e mbrojtjes sipas IUCN.
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Shtojca 1: Lista e llojeve bimore të maleve Koritnik, Sharr dhe Oshlak
Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

H

Eu-Az

Rosaceae

Ph

EuJ

Pinaceae

Alchemilla hoppeana
(Rchb.) Buser.

Abies borisii- regis Mattf. Ph

Balk

Pinaceae

Alchemilla montana L.

H

EuJL

Rosaceae

Acer campestre L.

EuJL-AzP Sapindaceae

Alchemilla pirinica Pawl.

H

Balk

Rosaceae

CEM

Sapindaceae

Alchemilla plicatula Gand. H

EuJ

Rosaceae

Abies alba Mill.

Ph

Acer heldreichii Orph. et
P
Boiss.
Acer obtusatum Waldst. et
Ph
Kit.
Acer pseudoplatanus
Ph
Schwer.

EuJL

Sapindaceae

Alchemilla vulgaris L.

H

Eu-Med

Rosaceae

EuCaucas

Sapindaceae

Alkanna scardica Griseb.

H

Subend

Boraginaceae

Acer subalpinum Beck.

EuJL-AzP Sapindaceae

Alliaria petiolata Cavara &
T
Grande.

Paleotem
Brassicaceae
p

Acer subtrilobum K. Koch. Ph

EuJL

Sapindaceae

Allium carinatum Beck.

G

Sub-Med Amarylladaceae

Acer tataricum L..

Ph

EuJL-AzP Sapindaceae

Allium guttatum Steven
subsp. dalmaticum L.

G

MedSubMed

Amarylladaceae

Acer trifidum L.

Ph

EuJL

Sapindaceae

Allium moschatum L.

G

EuJ

Amarylladaceae

Balk

Asteraceae

Allium pulchellum G. Don. G

Sub-Med Amarylladaceae

Balk

Asteraceae

Allium sibiricum L.

Eu-Az

Ph

Achillea abrotanoides Vis. H
Achillea ageratifolia (Sm.)
Ch
Boiss.
Achillea alexandri-regis
H
Bornm et Rud.

G

Amarylladaceae

Balk

Asteraceae

Allium sphaerocephalon L. G

Paleotem
Amarylladaceae
p

H

Balk

Asteraceae

Allium ursinum L.

G

Eu-Az

Amarylladaceae

Achillea chrysocoma Friv. H

Balk

Asteraceae

Allium victorialis L.

G

Eu-Az

Amarylladaceae

Achillea atrata Heim.

Achillea clavennae Vis.

H

Sub-Balk Asteraceae

Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.

Achillea frassii subsp.
canescens Form.

H

Balk

Asteraceae

Alnus incana (L.) Moench. Ph

Achillea grandifolia Friv.

H

Balk

Asteraceae

Alnus viridis (Chaix) D.C

Balk

Asteraceae

Alopecurus geniculatus L. H

Eu-Az

Poaceae

Balk

Asteraceae

Alopecurus gerardii Vill.

H

Med

Poaceae

Eu-Siber

Asteraceae

Alopecurus pratensis L.

H

Eu-Siber

Poaceae

H

Balk

Brassicaceae

Achillea holosericea Sibth
H
et Sm.
Achillea korabensisi
H
Micevski.
Achillea millefolium L.

H

Ph

Ph

Paleotem
Betulaceae
p
Paleotem
Betulaceae
p
Paleotem
Betulaceae
p

Achillea multifida DC.

H

EuJL

Asteraceae

Alyssum corymbosum
(Griseb.) Boiss.

Achillea nobilis Boiss.

H

Eu-Siber

Asteraceae

Alyssum cuneifolium Ten. H

EuJL

Brassicaceae

Achillea setacea WK.

H

EuJL

Asteraceae

Alyssum janchenii Nyar.

H

EuJL

Brassicaceae

Alyssum markgrafii O. E.
Schulz.
Alyssum montanum
Wettst.

H

Balk

Brassicaceae

H

Pont

Brassicaceae

Achillea tanacetifolia Gajić H

CEM

Asteraceae

Achillea virescens Heim.

H

EuJL

Asteraceae

Ch

EuJ

Labiatae

Alyssum scardicus Wett.

H

Balk

Brassicaceae

T

Eu-Med

Labiatae

Alyssum thessalon Hal.

H

Med

Brassicaceae

Aconitum lamarckii Reich. H

EuJ

Ranunculaceae

Amelanchier ovalis Medik. Ph

Aconitum pentheri Hay.

H

Balk

Ranunculaceae

Actea spicata L.

H

Eu-Az

Aceraceae

Adenostyles alliariae
(Gouna) A. Kern.

H

EuJ

Asteraceae

Agrimonia eupatoria L.

H

Med

Rosaceae

Agrostis capillaris L.

H

Circumb

Poaceae

Amphoricarpus autariatus
Blećić et Mayer.
Anacamptis pyramidalis
(L.) Rich.
Androsace alpina (L.)
Lam.
Androsace hedraeantha
Griseb.

Agrostis rupestris All.

H

EuJ

Poaceae

Ajuga pyramidalis L.

H

EuCaucas

Labiatae

Ajuga reptans L.

H

Eu-Az

Labiatae

Alchemila alpigena L.

H

EuJL

Rosaceae

Alchemilla alpina L.

H

Eu-Siber

Rosaceae

Eu-Az

Rosaceae

Acinos alpinus (L.)
Moench.
Acinos arvensis (Lam.)
Dandy.

Alchemilla cinerea Buser. H

Paleotem
Rosaceae
p

Ch

Balk

Asteraceae

G

EuJL

Orchidaceae

H

Eu-Az

Primulaceae

H

Balk

Primulaceae

Androsaceae villosa L.

H

Paleotem
Primulaceae
p

Anemona nemorosa L.

G

Circumb

Ranunculaceae

Anemone apennina L.

H

EuJL

Ranunculaceae

Anemone narcissiflora L.

H

Arct-Alp.

Ranunculaceae

Angelica sylvestris L.

Ch

Med

Apiaceae

Ch

Circumb

Asteraceae

H

EuJL-AzP Asteraceae

Antennaria dioica (L.)
Gaertn.
Antennaria dioica (L.)
Geartin.
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E.
Floristik

Familja

Emri latin i species

F. J

Anthemis carpatica Willd. H

EuJ

Asteraceae

Astragalus vesicarius L.

H/Ch EuJ-Pont Fabaceae

Anthemis montana L.

Eu-Az

Asteraceae

Astrantia major Maly.

H

EuJ

Apiaceae

H

Eu

Asteraceae

Ch

Eu-Az

Campanulaceae

Emri latin i species

F. J

H

Familja

Anthoxanthum odoratum
L.

H

Eu-Az

Poaceae

Anthyllis aurea Welden.

Ch

EuJ-Med

Fabaceae

Anthyllis montana A. Kern. Ch

Med

Fabaceae

Asyneuma limonifolium L. H

MedVL

Campanulaceae

Anthyllis vitelina Vel.

H

EuJ

Fabaceae

Asyneuma
trichocalycinum Born.

H

EuJ

Campanulaceae

Anthyllis vulneraria Born.

H

Eu-Med

Fabaceae

Athamanta hayndalii L.

H

Eu-Az

Apiaceae

Arabis alpina Hay.

H

Arct-Alp.

Brassicaceae

EuJ-Med

Brassicaceae

Arabis bryoides Boiss.

H

Balk

Brassicaceae

Sub-Balk

Brassicaceae

Arabis constricta Gris.

H

Eu-Az

Brassicaceae

Arabis hirsutus (L.) Scop. T

Circumb

Brassicaceae

Arabis scardica Wetstt.

T

Balk

Brassicaceae

Ch

Arct-Alp.

Ericaceae

H

SubCosmop

Rosaceae

H

EuJ

Caryophyllaceae

H

Eu-Az

Caryophyllaceae

H

Balk

Aristolochiaceae

Armeria alpina Willd.

H

Eu-Az

Plumbaginaceae

Armeria canescens
(Host.) Boiss.

H

EuJ

Plumbaginaceae

Artemisia eriantha L.

Ch

SubCosmop

Artemisia umbelliformis
Ten.

Ch

Eu

Asparagus acutifolius L.

G

Med

Asparagaceae

Asperula cynanchica L.

H

Eu-Med

Rubiaceae

Asperula aristata L.

H

EuJ

Rubiaceae

Eu-Az

Rubiaceae

Balk

Rubiaceae

Asperula doerfleri Wettst. H

Balk

Rubiaceae

Asperula longiflora Hayek. H

Eu-Med

Rubiaceae

Asperula odorata L.

H

Eu-Med

Rubiaceae

Asphodelus albus Willd.

G

Eu-Az

Xanthorrhoeacea
e

Eu-Az

Aspleniaceae

Circumb

Aspleniaceae

Circumb

Aspleniaceae

Arctostaphylos uva-ursi
(L.) Spreng.
Aremonia agrimonioides
L.
Arenaria biflora Griseb.
Arenaria rotundifolia M.
Bieb.
Aristolochia macedonica
Greuter et Mayer.

Asperula capitata Kit &
H
Schult.
Asperula chlorantha Boiss
H
& Heldr.

Asplenium germanicum
G
Weis.
Asplenium viride Huds et
G
Rossi.
Asplenium cuneifolium
G
Viv.

Aubrieta scardica (Wettst)
Ch
Gustav.
Aubrietia columnae Schott
H
et Kotschy.
Aurinia rupestris Boiss.

Ch

Eu-Az

Brassicaceae

Avena versicolor Vill.

H

Eu-Az

Poaceae

Balk

Brassicaceae

Barbarea balcana Pančić. H
Barbarea bracteosa Guss. H

MedJ

Brassicaceae

Barbarea longirostris Vel. H

Balk

Brassicaceae

Bellardiochloa violacea
Doll & Asch.

H

Bellis perennis L.

H

Sub-MAnat
EuCaucas

Berberis vulgaris L.

Ph

Sub-CEM Berberidaceae

Betula pendula Roth.

Ph

Eu-Siber

Betulaceae

Betula pubescens Ehrh.

Ph

CEM

Betulaceae

Asteraceae

Bistorta major L.

H

Eu-Az

Polygonaceae

Asteraceae

Blechnum spicant (L.) Sm. H

Cosmop

Blechnaceae

Ch

Subend

Brassicaceae

H

Sub-Balk Ophioglossaceae

H

Eu-Az

Asplenium fissum Kit.

G

CEJ

Aspleniaceae

Asplenium lepidum L.

G

CEJ

Aspleniaceae

Asplenium septentrionale
G
(L.) Hoffm .

Eu-Az

Aspleniaceae

Aster alpinus L.

H

Eu-Pont

Asteraceae

Astragalus hirtus Bunge.

H

EuJ

Fabaceae

Astragalus depressus L.

H

Balk

Fabaceae

Astragalus glycyphyllos L. H

Sub-Balk Fabaceae

Astragalus onobrychis
Boiss.

Med-Pont Fabaceae

H

Asyneuma canescens
Waldst et Kit.
Asyneuma limonifolium
(L.) Janch.

E.
Floristik

Bornmuellera dieckii
Degen.
Botrychium lunaria (L.)
Swartz.
Brachypodium pinnatum
(L.) P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum
Beauv.

H

Poaceae
Asteraceae

Poaceae

Paleotem
Poaceae
p
Paleotem
Poaceae
p

Bromus erectus Huds.

H

Bruckenthalia spiculifolia
Reichenb.

Ch

Sub-Med Ericaceae

Bunium alpinum W.K.

T

CEM

Apiaceae

Bupleurum karglii Vis.

T

Balk

Apiaceae

Bupleurum falcatum L.

T

Eu-Az

Apiaceae

Eu-Az

Apiaceae

Eu-Med

Apiaceae

Eu-Med

Apiaceae

Bupleurum ranunculoides
T
Briquet et Hegi.
Bupleurum sibthorpianum
T
Sibth et Sm.
Bupleurum veronense
T
Turra.
Cachrys alpina M. Bieb.

H

BalkSKar
Apiaceae
p

Calamagrostis
arundinaceae (L.) Roth.

H

Eu-Az

Poaceae

Calamagrostis varia L.

H

Eu-Az

Poaceae

Calamintha acinos Murb. Ch

Eu-Med

Labiatae

Calamintha alpina Lam.

Ch

EuJ

Labiatae

Calamintha grandiflora
L.Moench.

H

Med

Labiatae

Calamintha sp.

Ch

CEM

Labiatae

Calluna vulgaris (L.) Hull.

Ch

Sub-Atl

Ericaceae
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Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Caltha palustris L.

H

Circumb

Ranunculaceae

Carex panicea L.

G

Eu-Siber

Cyperaceae

H

Sub-Balk Campanulaceae

Carex pauciflora Lightf.

H

Eu-Az

Cyperaceae

H

Balk

Campanulaceae

Carex pilosa L.

G

CEM

Cyperaceae

H

EuJL

Campanulaceae

Carex praecox L.

H

Eu

Cyperaceae

H

Balk

Campanulaceae

Carex pyrenaica Wahlenb. H

Eu

Cyperaceae

Carex rupestris All.

H

Eu-Az

Cyperaceae

H

EuJL

Campanulaceae
Carex sempervirens Vill.

H

CEM

Cyperaceae

H

Eu

Campanulaceae

Campanula cochlearifolia
H
Lam.

Carex sylvatica L.

H

Eu-Az

Cyperaceae

EuJ

Campanulaceae

Carlina acaulis L.

H

CEM

Asteraceae

Campanula foliosa Ten.

H

Sub-Balk Campanulaceae

Carlina vulgaris L.

H

Eu-Siber

Asteraceae

H

Sub-Balk Campanulaceae

Ph

EuCaucas

Corylaceae

H

Balk

Campanulaceae

Carpinus orientalis Miller. Ph

Pont

Corylaceae

H

Eu-Az

Campanulaceae

Carum carvi L.

H

Eu-Az

Apiaceae

Carum graecum Boiss et
Heldr.
Centaurea atropurpurea
Waldst. et Kit.

H

EuJ

Apiaceae

H

Sub-Balk Asteraceae

Camapanula versicolor
Andrews.
Campanula albanica
Witasek.
Campanula alpina Jacq.
Campanula balcanica
Hayek.
Campanula calycina
Bieber et Schult.
Campanula cervicaria L.

Campanula lingulata
Waldst et Kit.
Campanula moesiaca
Velen.
Campanula patula L.

Carpinus betulus L.

Campanula persicifolia L. H

Eu-Az

Campanulaceae

Campanula rotundifolia L. H

KarpBoreal

Campanulaceae

Campanula scheuchzeri
L.

H

EuJ

Campanulaceae

Centaurea deusta Ten.

H

EuJ

Asteraceae

Campanula spatulata Hal. H

Balk

Campanulaceae

Centaurea jacea L.

H

Eu-Az

Asteraceae

Campanula trachelium L.

Paleotem
Campanulaceae
p

Centaurea kotschyana
Heuffel.

H

Sub-Balk Asteraceae

Campanulla glomerata Kit. H

Eu-Az

Campanulaceae

Centaurea montana L.

H

EuJ

Asteraceae

Capsella bursa pastoris
Scop.

H

Cosmop

Brassicaceae

Centaurea nervosa Willd. H

CEM

Asteraceae

Cardamine acris Gris.

H

Eu-Az

Brassicaceae

Centaurea rupestris Hay.

H

CEM

Asteraceae

G

Eu-Az

Brassicaceae

Centaurea scabiosa L.

H

Eu-Az

Asteraceae

H

EuJ

Asteraceae

H

CEM

Asteraceae

Cardamine barabaroides
L.
Cardamine carnosa
Walds. & Kit.
Cardamine pratensis L.

H

H

EuJ-Med

Brassicaceae

Centaurea splendens
Gajić.

G

Eu

Brassicaceae

Centaurea triumfetti Hay.

Carduus candicans
Waldst et Kit.

H

Sub-Balk Asteraceae

Centaurium erythraea
Rafn.

Carduus crispus L.

H

Eu-Az

Asteraceae

Centaurium umbellatum L. T

Carduus kerneri subsp.
scardicus L.

H

Subend

Asteraceae

Centranthus junceus
Boiss et Heldr.

Ch

CEM

Caprifoliaceae

Carex acutiformis L.

G

Eu-Az

Cyperaceae

Cerastium alpinum L.

H

Arct-Alp.

Caryophyllaceae

H

Arct-Alp.

Caryophyllaceae

Ch

EuJ-Med

Caryophyllaceae

Arct-Alp.

Caryophyllaceae

H

Subend

Caryophyllaceae

Ch

Endemik

Caryophyllaceae

Ch

Eu-Az

Caryophyllaceae

EuJ

Umbelliferae

Ch

Eu-Siber

Fabaceae

Ch

EuJ

Fabaceae

Ch

Subend

Fabaceae

H

PaleoSubtr

Sinopteridaceae

Chelidonium majus L.

H

Eu-Az

Papaveraceae

Chenopodium berlandieri
L.

H

EuJ

Amaranthaceae

Carex aterrima Hoppe et
Caric.

Cerastium cerastoides
Britt.
Cerastium decalvans
Schloss et Vuk.

T

G

CEM

Cyperaceae

Carex atrata L.

G

AmfiAtllant

Cyperaceae

Carex curvula All.

G

CEM

Cyperaceae

Cerastium eriophorum Kit. H
Cerastium grandiflorum
Waldst. Et Kit.
Cerastium neoscardicum
Niketić.

Carex digitata L.

G

CEM

Cyperaceae

Carex ferruginea Scop.

H

EuJL

Cyperaceae

Carex flacca Schreb.

G

Eu

Cyperaceae

Carex flava Tsch.

H

Eu-Amer

Cyperaceae

Carex foetida L.

H

CEM

Cyperaceae

Carex fuliginosa Schkuhr. H

Eu-Az

Cyperaceae

Carex hirta L.

G

EuCaucas

Cyperaceae

Carex laevis Kit. et Willd.

H

EuJL

Cyperaceae

Carex leporina Sonder.

H

AmfiAtllan
Cyperaceae
t

Carex montana L.

G

Eu-Az

Cyperaceae

SubCosmop

Cyperaceae

Carex nigra (L.) Reichard. G

Cerastium uniflorum L.

Chaerophyllum aureum L. H/T
Chaerophyllum hirsutum
L.
Chamaecytisus
polytrichus M. Bieb.
Chamaecytisus
tommasinii Rothm.
Cheilanthes marantae
Domin.
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p

Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut

Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Cicer montbretii Jaub et
Spanch.

H

Balk

Fabaceae

Crepis viscidula Froel.

H

Sub-Balk Asteraceae

Eu

Asteraceae

Crocus biflorius Mill.

G

CEM

Iridaceae

G

MedSubM

Iridaceae

G

Subend

Iridaceae

G

Eu-Med

Iridaceae

G

Balk

Iridaceae

H

Med

Asteraceae

G

EuJ

Myrsinaceae

H

Subend

Asclepiadaceae

H

EuJ

Asclepiadaceae

Cosmop

Cystopteridaceae

G

Circumb

Woodsiaceae

Ph

Balk

Fabiacae

Ph

Balk

Fabiacae

Dactylis glomerata L.

H

Paleotem
Poaceae
p

Cicerbita alpina (L.) Wallr. H

Familja

Cicerbita pancicii Beauv.

H

Balk

Asteraceae

Crocus kosaninii Pulević.

Cichorium intybus L.

H

Cosmop

Chenopodiaceae

Cirisium appendiculatum
Griseb.

H

Balk

Asteraceae

Cirsium arvense(L.) Scop. G

Eu-Az

Asteraceae

Cirsium helenioides Mill.

G

Balk

Asteraceae

Cirsium tymphaeum
Hausskn.

G

Sub-Balk Asteraceae

Clematis flammula L.

L

Eu-Med

Ranunculaceae

Clematis recta L.

Ph

Eu-Az

Ranunculaceae

Clematis vitalba L.

L

EuCaucas

Ranunculaceae

Crocus scardicus
Kośanini.
Crocus variegatus Hoppe
et Horn.
Crocus veluchensis
Herbert.
Cyanus lingulatus (Lag)
Holub.
Cyclamen neapolitanum
L.
Cynanchum huteri
K.Schum.
Cynanchum vincetoxicum
Hayek.

Clinopodium vulgare L.

H

Circumb

Labiatae

G

Circumb

Orchidaceae

G

EuJ-Med

Colchicaceae

Colutea arborenscens L.

Ph

Eu-Med

Fabiacae

Comarum palustre L.

G

Pont

Rosaceae

Convallaria majalis L.

G

Circumb

Asparagaceae

Dactylorhiza cordigera
Fries.

G

EuJL

Orchidaceae

Convolvulus arvensis L.

G

Cosmop

Convolvulaceae

Dactylorhiza cordigera L.

G

EuJL

Orchidaceae

Eu-Siber

Orchidaceae

Coeloglossum viride
Hartm.
Colchicum macedonicum
Kośanini.

Convolvulus cantabricus
L.
Convolvulus cochlearis
Griseb.
Convolvulus
elegantissimus Mill.

Cystopteris regia (L)
Desv.
Cytisus absinthioides
Janka.
Cytisus laburnum L.

H

Pont

Convolvulaceae

Dactylorhiza incarnata (L)
G
Soo.

G

EuJ-Med

Convolvulaceae

Daphne alpine L.

NPh

Eu-Az

Thymelaeaceae

Convolvulaceae

Daphne blagayana
Freyer.

Ch

Balk

Thymelaeaceae

Daphne cneorum L.

Ch

Orof-AfJ

Thymelaeaceae

Daphne mezereum L.

NPh

Eu-Siber

Thymelaeaceae

Daphne oleoides
Schreber.

NPh

AzQ-Med Thymelaeaceae

Daucus carota L.

H/T

Paleotem
Apiaceae
p

G

StenoMedit.

Cornus mass L.

Ph

EuJL-Pont Cornaceae

Cornus sanguinea L.

Ph

Eu-Az

Coronilla emerus L.

Cystopteris fragilis Bernh. G

NPh

Eu-Az

Cornaceae
Fabaceae

Coronilla vaginalis Lam.

Ch

EuJL

Corydalis ochroleuca L.

G

Sub-Balk Papaveraceae

Dentaria bulbifera L.

G

Eu

Brassicaceae

Corydalis solida (L) Clairv. G

CEM

Papaveraceae

Deschampsia flexuosa
(L.) Trin.

H

SubCosmop

Poaceae

Corydalis tuberosus DC.

G

Eu-Az

Fumarioideae

Dianthus barbatus L.

H

EuJ

Caryophyllaceae

Corylus avellana L.

Ph

EuBetulaceae
Caucasaz

Dianthus deltoides
Degen.

H

Eu-Az

Caryophyllaceae

Corylus colurna L.

Ph

Eu

Betulaceae

Dianthus armeria L.

H

EuCaucas

Caryophyllaceae

Eu-Az

Crassulaceae

Dianthus carthusianorum
L.

H

EuJ

Caryophyllaceae

Eu-Az

Crassulaceae

Dianthus cruentus Griseb. H

EuJ-Med

Caryophyllaceae

Ph

Eu

Rosaceae

Dianthus deltoides L.

Eu-Az

Caryophyllaceae

Ph

Balk

Rosaceae

Dianthus gracilis Sibth. et
H
Sm.

MedSubMed

Caryophyllaceae

Ph

EuJ

Rosaceae

Dianthus integer Vis.

H

Balk

Caryophyllaceae

H

Subend

Asteraceae

Dianthus microlepis Boiss. H

Balk

Caryophyllaceae

H

EuJ

Caryophyllaceae

Cotoneaster integerrimus
NPh
Med.
Cotoneaster tomentosus
NPh
(Ait.) Lindl.
Crataegus brevispina L.
Crataegus heldreichii
Boiss.
Crataegus laevigata
(Poir.) DC.
Crepis albanica (Jáv.)
Babc.
Crepis baldaccic subsp.
albanica Babc.
Crepis biennis L.

H

H

Subend

Asteraceae

Dianthus papillosus
Novak.

H

Eu

Asteraceae

Dianthus petraeus Tutin.

H

Sub-Balk Caryophyllaceae

Asteraceae

Dianthus scardicus
Wettst.

H

Balk

Caryophyllaceae

Dianthus superbus L.

H

Arct-Alp.

Caryophyllaceae

Med

Caryophyllaceae

Crepis conyzifolia (Gouan)
H
A.Kern.
Crepis macedonica
H
Kitanov.
Crepis mollis L.

Fabaceae

H

EuJ

Sub-Balk Asteraceae
EuJL

Asteraceae

Dianthus sylvestris Wulfen H
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Dianthus uniflorus Gaund. H

E.
Floristik

Familja

Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Eu

Caryophyllaceae

Erigeron uniflorus L.

H

EuJ

Asteraceae

Scrophulariaceae

Erigeroni epiroticus
(Vierh.) Halácsy.

H

Sub-Balk Asteraceae

Digitalis ambigua L.

H

Arct-Alp.

Digitalis ferruginea L.

H

MedEuLV Scrophulariaceae

Eriophorum vaginatum L.

G/T

Arct-Alp.

Cyperaceae

Digitalis grandiflora L.

H

EuJL

Scrophulariaceae

Eryngium campestre L.

H

Eu-Med

Apiaceae

Subend

Dioscoreaceae

H

Balk

Apiaceae

Arct-Alp.

Lycopodiaceae

H

Balk

Ericaceae

EuJ

Asteraceae

H

Subend

Ericaceae

EuJLKukaz

Eryngium palmatum Vis.
et Panć.
Erysimum korabense
Kumm.et Jav.
Erysimum pectinatum
Bory et Chaub.

Asteraceae

Balk

Asteraceae

EuJ

Asteraceae

Erythronium dens-canis L. G

Ch/H EuQJ

Fabaceae

Euphorbia amygdaloides
L.

Ch

Ch/H EuQJ

Fabaceae

Euphorbia glabriflora Vis.

Ch

Balk

Euphorbiaceae

H

Balk

Euphorbiaceae

Dioscorea balcanica Koś. G
Diphasiastrum alpinum (L)
Ch
J. Holub.
Doronicum austriacum
G
Jacq.
Doronicum columnae Ten. G
Doronycum orphanidis
Boiss.
Dorycnium herbaceum
Vill.
Dorycnium pentaphyllum
Scop.

G

Erythraea centaurea Rafn. H

EuJ-SSib.
EuCaucas

Liliaceae
Euphorbiaceae

Draba aizoides L.

H

Eu

Brassicaceae

Euphorbia graeca Boiss
et Sprun.

Draba compacta Schott.

H

Eu-Az

Brassicaceae

Euphorbia myrsinites L.

G

EuJ-Pont Euphorbiaceae

Draba korabensis Küm. &
H
Degen ex Jav.

Subend

Brassicaceae

Euphorbia stricta Beck.

G

EuJ

Euphorbiaceae

Draba lasiocarpa Rochel. H

Eu

Brassicaceae

Euphorbia stricta L.

G

Eu

Euphorbiaceae

H

Eu-Az

Brassicaceae

Euphrasia drosocalyx
Freyn.

T

Eu

Orobanchaceae

H

Balk

Brassicaceae

Euphrasia minima L.

T

EuQJ

Orobanchaceae

Draba siliquosa Bieb.

Ch

CeM

Brassicaceae

Euphrasia pectinata Ten.

T

CEM

Orobanchaceae

Dryas octopetala L.

Ch

Arct-Alp.

Rosaceae

Euphrasia rostkoviana L.

T

Circumb

Orobanchaceae

T

EuJL

Orobanchaceae

T

Eu

Orobanchaceae

Draba longirostris Schott
et Kot.
Draba scardica Kumm et
Deg.

Dryopteris anthriscifolia L. H

CEM

Dryopteridaceae

Euphrasia salisburgensis
Funck.

Dryopteris submontana L. H

Eu

Dryopteridaceae

Euphrasia stricta L.

Dryopteris villarii Woynar. H

EuJ

Dryopteridaceae

Evonymus crinitus Pamp. Ph

EuJ

Celastraceae

Drypis spinosa L.

CH

Balk

Caryophyllaceae

Evonymus europaeus L.

Ph

Eu-Az

Celastraceae

Echium vulgare L.

H

Eu

Boraginaceae

Evonymus verrucosus
Scop.

Ph

EuJ

Celastraceae

Fagus sylvatica L.

H

CEM

Fagaceae

Med

Poaceae

Balk

Poaceae

Edraianthus graminifolius
Ch
L.
Edraianthus graminifolius
subsp. albanicus Lakušić Ch
(Jaq).
Edraianthus
Ch
montenegrinus Horak.

Sub-Balk Campanulaceae
Sub-Balk Campanulaceae
Balk

Campanulaceae

Elyna myosuroides L.

G

Alp

Cyperaceae

Empetrum nigrum L.

Ch

Arct-Alp.

Ericaceae

Epilobium montanum L.

H

Eu-Az

Onagraceae

Epilobium anagallidifolium
H
Lam.

Arct-Alp.

Onagraceae

Epilobium angustifolium L H

CircumBoreal

Onagraceae

Epilobium collinum
C.C.Gmel.

H

Eu

Onagraceae

Epilobium dodonaei Vill.

H

EuJ

Onagraceae

Epipactis atrorubens
Schult.

G

EuCaucas

Orchidaceae

Epipactis palustris L.

G

Circumb

Orchidaceae

Equisetum arvense L.

G

Circumb

Equisetaceae

Eranthis hyemalis Salisb.

G

EuJ

Ranunculaceae

Erica carnea L.

Ch

Arct-Alp.

Ericaceae

Erigeron polymorphus
Scop.

H

Eu

Asteraceae

Festuca paniculata Sch et
H
Thell.
Festuca balcanica (Acht.)
H
Markgr.
Festuca halleri All.

H

CEM

Poaceae

Festuca koritnicensis
Hayek & Veter.

H

Balk

Poaceae

Festuca negrescens Lam. H

Eu-Az

Poaceae

Ficus carica L.

H

AzL

Moraceae

Filipendula ulmaria
L.Maxim.

P

Eu-Az

Rosaceae

Fragaria vesca L.

H

Eu-Siber

Rosaceae

Eu-Pont

Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl. Ph
Fraxinus excelsior L.

Ph

Fraxinus ornus L.

Ph

Fritillaria macedonica
Bornm.
Fritillaria messanensis
(Ebel.) Rix.
Fritillaria montana L.

EuCaucas
EuMedPont

Oleaceae
Oleaceae

G

Subend

Liliaceae

G

Sub-Balk Liliaceae

G

Eu

Liliaceae

Fumana bonapartei Maire
Ch
et Petit.

Balk

Cistaceae

Fumana procumbens L.

EuMedPont

Cistaceae
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CEM

Liliaceae

Geum reptans L.

G

EuJL

Rosaceae

G

EuJ

Liliaceae

Geum rivale L.

H

EuJL

Rosaceae

G

Eu-Siber

Liliaceae

Geum urbanum L.

H

Circumb

Rosaceae

G

Balk

Iridaceae

G

Eu

Iridaceae

H

EuJL

Labiatae

Ch

Eu-Az

Globulariaceae

Ch

EuQJ

Globulariaceae

Ch

F. J

Gagea bohemica Zausch. G
Gagea fistulosa Ramond
ex DC.
Gagea minima (L.) Ker
Gawl.
Gagea villosa (M. Bieb)
Duby.
Galanthus elwesii Hook.
f.,
Galanthus nivalis L.

G

Eu

Liliaceae

G

CEM

Amaryllidaceae

G

Circumb

Amaryllidaceae

Gladiolus illyricus
W.D.J.Koch.
Gladiolus palustris
Gaudin.
Glechoma hirsuta L.

Galium corrudifolium Vill. H

Med

Rubiaceae

Galium anisophyllum Vill.

H

CEM

Rubiaceae

Globularia bellidifolia
Wettst.
Globularia cordifolia
Wettst.

Galium degenii Bald. et
Degen.

H

Balk

Rubiaceae

Globularia elongata L.

CEM

Globulariaceae

Eu-Az

Asteraceae

Eu

Asteraceae

G

Eu-Az

Orchidaceae

G

EuJ

Orchidaceae

Galium lucidum All.

H

Eu-Med

Rubiaceae

Gnaphalim supinum Vand. H

Galium sylvaticum L.

H

Eu-Az

Rubiaceae

Gnaphalium hopeanum L. H

Galium verum L.

H

Eu-Az

Rubiaceae

Genista frivaldszky L..

Ch

Eu

Fabaceae

Genista depressa Kumm
et Jav.

Ch

Eu-Az

Fabaceae

Genista nissana Petrović. Ch

Eu-Az

Fabaceae

Genista tinctoria L.

Ch

Eu-Az

Fabaceae

Gentiana asclepiadea L.

H

Eu

Gentianaceae

Gentiana ciliata Borkh.

H

Eu-Az

Gentianaceae

Gentiana cruciata L.

H

Eu-Siber

Gentianaceae

Gentiana dinarica Beck.

H

Sub-Balk Gentianaceae

Gentiana kochiana L.

H

EuJ

Gentianaceae

Gentiana lutea L.

H

EuJ

Gentianaceae

Gentiana nivalis L.

G

Eu-Az

Gentianaceae

Gentiana punctata L.

H

CEM

Gentianaceae

Gentiana tergestina Beck. H

EuJ

Gentianaceae

Gentiana utriculosa L.

T

EuJL

Gentianaceae

Gentiana verna Hay.

H

Eu-Az

Gentianaceae

H

Eu-Az

Gentianaceae

H

Balk

Gentianaceae

T

Eu

Gentianaceae

T

Balk

Gentianaceae

G

Sub-Balk Geraniaceae

Gentiana verna subsp.
balcanica L.
Gentiana verna subsp.
macedonica L.
Gentianella austriaca
Kern.
Gentianella bulgarica
Holub.
Geranium cinnereum
Cav.

Geranium macrorrhizum L H

EuJL

Geraniaceae

Geranium reflexum L.

G

MedVL

Geraniaceae

Geranium robertianum L.

T

SubCosmop

Geraniaceae

Geranium sanguineum L. T

EuJ

Geraniaceae

Geranium subcaulescens
H
L'Hér. ex DC.

Eu-Az

Geraniaceae

Geranium sylvaticum L.

Eu-Az

Geraniaceae

Geum coccineum Sibth. &
H
Sm.

EuJL

Rosaceae

Geum molle Vis et Panć.

H

Med

Rosaceae

Geum montanum L.

H

EuJ

Rosaceae

H

Gymnadenia conopsea
L.R.Br.
Gymnadenia frivaldii
Rchb.
Gymnocarpium dryopteris
(L.) Newman.
Gymnocarpium
robertianum (Hoffm.)
Newman.
Haplophyllum
boisserianum Vis. et
Panć.
Hedera helix L.
Helianthemum alpestre
(Jacq.) DC.
Helianthemum canum
Baumg.
Helianthemum canum
subsp. balcanicum
(Janch.) Blecic.
Helianthemum
nummularium Mill.
Helianthemum
oelandicum Breist.
Heliosperma nikolicii
Niketić & Stevanović.
Heliosperma pusilla
subsp. candavica Greuter
& Burdet.
Heliosperma pusilla W &
K.
Heliosperma pusilla
subsp. albanica (K.Maly)
Greuter & Burdet.
Heliosperma
quadridentata (L) Pers.
Heliosprema chromodonta
(K. Maly) Nikolic.
Helleborus odorus Waldst
et Kit.
Heracleum orphanidis
Boiss.

Ch/H Circumb

Cystopteridaceae

Ch/H Balk

Cystopteridaceae

Ch

Balk

Rutaceae

H

Sub-Med Araliaceae

Ch

EuJ

Cistaceae

Ch

CEM

Cistaceae

G

CEM

Cistaceae

Ch
Ch

EuCaucas
EuCaucas

Cistaceae
Cistaceae

Ch

Subend

Asteraceae

H

EuJ

Caryophyllaceae

H

EuJ

Caryophyllaceae

Ch

Balk

Asteraceae

H

Balk

Caryophyllaceae

Ch

Balk

Asteraceae

Ph

Eu-JL

Ranunculaceae

H

EuJ-Med

Umbelliferae

Heracleum sphondyliumL. H

Paleotem
Umbelliferae
p

Hesperis cladotricha
Borbas et Hayek.

EuJ

H

Brassicaceae

Hesperis dinarica Beck.

T

Balk

Brassicaceae

Hesperis matronalis L.

H

Pont

Brasicaceae

Hieracium alpicola Steud
& Hochst.

H

Eu-Karpat Asteraceae

Hieracium alpinum L.

H

Alp

Asteraceae

Hieracium aurantiacum L. H

Alp

Asteraceae
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Hieracium cymosum L..

H

Eu

Asteraceae

Juniperus sibirica L.

H

Eu

Cupressaceae

Hieracium hayekianum
Dorfl & Zahn.

H

Eu-Med

Asteraceae

Jurinea mollis Reich.

H

EuJL

Asteraceae

Eu

Asteraceae

Kitaibelia vitifolia Willd.

H

Sub-Med Malvaceae

H

Eu

Dipsacaceae

Hieracium naegelianum L. H
Hieracium pannosum
Boiss.

H

Balk

Asteraceae

Knautia arvensis (L.)
Coult.

Hieracium pilosella L.

H

EuCaucas

Asteraceae

Knautia dinarica Borb.

H

EuJL

Dipsacaceae

Hieracium racemosum
Willd.

H

Eu-Med

Asteraceae

Knautia drymeia Heuff.

H

EuJL

Dipsacaceae

Hieracium villosum Jacq.

H

EuJL

Asteraceae

Knautia longifolia Koch.

H

EuJL

Dipsacaceae

Hieracium waldsteinii
Tausch.

Balk

Dipsacaceae

H

Balk

Asteraceae

H

CEM

Dipsacaceae

Hippocrepis comosa L.

H

EuQJ

Fabaceae

H

EuJ

Fabaceae

H

Cosmop

Poaceae

Koeleria pyramidata Lam. H

Cosmop

Poaceae

H

CEM

Asteraceae

H

Med

Poaceae

H

Alp

Lycopodiaceae

Koeleria splendens C.
Presl.
Lamium album L.

H

Pont-Med Labiatae

Hutchinsia alpina L.

Ch

Alp

Brasicaceae

H

Med

Labiatae

Hypericum alpigenium L.

H

Eu

Hypericaceae

Lamium galeobdolon (L.)
Crantz.

Hypericum alpinum WK.

H

Eu-Az

Hypericaceae

Lamium garganicum L.

H

Med

Labiatae

Laser trilobium L.

G

EuJ

Apiaceae

H

EuJL

Hypericaceae

H

Alp

Apiaceae

H

Eu-Az

Hypericaceae

SubCosmop

H

Eu

Apiaceae

H

Hypericaceae

H

EuJ

Apiaceae

H

Eu

Hypericaceae

Laserpitum zernyi Hayek. H

Balk

Apiaceae

H

Eu-Siber

Asteraceae

Eu-Med

Fabaceae

Hypochaeris uniflora Vill.

H

Eu-Med

Asteraceae

Lathyrus inermis Roch et
Hayek.

Iberis sempervirens L.

H

Med

Brasicaceae

Inula oculus-christi L.

H

EuJL-Pont Asteraceae

Iris aphylla L.

G

EuJLKukaz

Iridaceae

Iris attica L.

G

Med

Iridaceae

Lembotropis nigricans L.
(Griseb).
Leontodon pyrenaicus
Gouan.

Iris bosniaca (Beck) Dorfl. P

Balk

Iridaceae

Iris reichenbachii L.

Balk

Iridaceae

Hippocrepis glauca
Bonnier & Layens.
Homogyne alpina (L.)
Cass.
Huperzia selago (L.)
Bernh et Mart.

Hypericum barbatum
Jacq.
Hypericum maculatum
Crantz.
Hypericum perforatum L.
Hypericum umbellatum
Kern.
Hypochaeris maculata
Petrov.

Knautia macedonica Gris. H
Knautia midzorensis
Form.
Koeleria eriostachya
Panć.

Laserpitium alpinum
Walds et Kit.
Laserpitium marginatum
Waldst. et Kit.
Laserpitium siler subsp.
garganicum Hay.

H

Lathyrus niger (L.) Bernh. G

Iris variegata L.

G
P

CEM

Iridaceae

Jasione heldreichii Lam.

H

Sub-Balk Campanulaceae

Jasione montana L.

H

Eu-Az

Campanulaceae

Jasione orbiculata Griseb. H

Eu

Campanulaceae

Jovibarba heuffelii L.

G

Sub-Balk Crassulaceae

Juncus trifidus L.

G

Arct-Alp.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh. et
G
Hoffm.

Eu

Juncaceae

Juncus alpigenus Koch.

H

Cosmop

Juncaceae

Juncus triglumis L.

Ph

Eu-Az

Juncaceae

Juniperus communis L.

Ph

Circumb

Juncaceae

Ph

Med

Juncaceae

H

Sub-Balk Cupressaceae

Juniperus oxycedrus L.

Ph

Eu-Med

Cupressaceae

Juniperus sabina L.

Ph

Circumb

Cupressaceae

Juniperus communis
subsp. alpina L.
Juniperus foetidissima
Willd.

Lathyrus pratensis L.

H

EuFabaceae
Caucas
Paleotem
Fabaceae
p

Ph

EuQ-Pont Fabaceae

H

Eu

Asteraceae

Leontodon autumnalis L.

H

EuCaucas

Asteraceae

Leontodon crispus Vill.

H

EuJ

Asteraceae

H

EuCaucas

Asteraceae

H

Sub-Balk Asteraceae

H

Eu-Siber

Asteraceae

Ligusticum albanicum Jáv. H

EuJ-Med

Apiaceae

Ligusticum mutellina (L)
Crantz.

H

EuJ

Apiaceae

Ligustrum vulgare L.

G

AzP

Oleaceae

Lilium albanicum Griseb.

G

Balk

Liliaceae

Lilium jankae A.Kern.

G

EuJ

Liliaceae

Lilium martagon L.

G

Eu-Az

Liliaceae

Linaria alpina (L.) Mill.

H

EuJ

Plantaginaceae

H

EuJL

Plantaginaceae

H

EuJL

Scrophulariaceae

Linaria pelliseriana L.

T

Med-Atl

Scrophulariaceae

Linaria peloponnesiaca

H

Balk

Scrophulariaceae

Leontodon hispidus L.
Leontodon montanus
Lam.
Leucanthemum vulgare
Lam.

Linaria genistifolia
(Griseb) Nyman.
Linaria genistifolia (L.)
Maier et Petitm.
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Familja

Boiss et Heldr.
Linium hologynum Rchb.

H/T

EuJ

Linaceae

Linium pubescens Wohlf.

H/T

Eu

Linaceae

Linum hirsutum Soo.

H

Pont

Linaceae

Linum tenuifolium L.

H

Sub-MedLinaceae
Pont

Linum bienne Mill.

H

Eu-Med

Linaceae

Linum capitatum Kit. ex
Schult.

H

EuJL

Linaceae

Linum flavum L.

H

EuJL

Linaceae

Eu-Az

Boraginaceae

Eu

Ericaceae

Lithospermum
Ch
purpurocaeruleum L.
Loiseleuria procumbens (L
Ch
.) Desv.
Lonicera alpigena L.

Ph

EuJ

Caprifoliaceae

Lonicera nigra L.

H

Alp

Caprifoliaceae

Lotus corniculatus L..

H

Paleotem
Fabiacae
p

Lunaria annua L.

H

EuJL

Brassicaceae

F. J

E.
Floristik

Familja

H

CEM

Euphorbiaceae

H

EuP&Q

Apiaceae

H

Endemik

Labiatae

H

Balk

Labiatae

H

MedSubMed

Caryophyllaceae

H

Subend

Caryophyllaceae

Minuartia graminifolia L.

T

Ilirike

Caryophyllaceae

Minuartia recurva (All.)
Schinz & Thell.

H

EuJ

Caryophyllaceae

Minuartia verna Mattf.

H

Med

Caryophyllaceae

Monotropa hypopitys L.

G

Circumb

Ericaceae

Emri latin i species
Mercurialis ovata Sternb.
& Hoppe.
Meum athamanticum
Jacq.
Micromeria albanica
(K.Maly) Śilic.
Micromeria cristata
(Hampe) Griseb.
Minuartia baldaccii subsp.
doerfleri Hayek.
Minuartia bosniaca
(Beck.) Maly.

Muscari botryoides (L.) P.
G
Mill.
Mycelis muralis (L.)
H
Dumort.

Sub-Med Asparagaceae
EuAsteraceae
Caucas
Paleotem
Boraginaceae
p

Myosotis sylvatica Ehrh.

H
H

CEM

Boraginaceae

Lunaria rediviva L.

H

Eu

Brassicaceae

Myosotis alpestris F.W.
Schmidt.

Luzula luzulina (Vill.)
Racib.

H

Cosmop

Juncaceae

Myrrhis odorata Scop.

H

EuJ

Apiaceae

G

EuJ

Amaryllidaceae

G/H

Eu-Siber

Poaceae

G

EuJMedBalk

Nartheciaceae

Ch

Eu-Az

Orchidaceae
Labiatae

Luzula spadicea (All.) DC. T

Circumb

Juncaceae

Narcissus poeticus
(Salisb.) Baker.

Luzula spicata (L.) DC.

Eu-Az

Juncaceae

Nardus stricta L.

Luzula sylvatica (Huds.)
Gaudin.

H
H

Lychis coronaria (L) Desr. H

EuJL

Juncaceae

Med-Tur

Caryophyllaceae

Narthecium scardicum
Kośanini.
Neottia nidus-avis (L.)
Rich.

Lychnis viscaria L.

H

Eu-Siber

Caryophyllaceae

Nepeta nuda L.

H

EuJSiber-J

Lycopodium alpinum L.

H

Eu-Siber

Lycopodiaceae

Nigritella nigra (L) Rchb.

G

Arct-Alp.

Orchidaceae

Lycopodium selago L.

H

EuV

Lycopodiaceae

Nonnea pulla (L.) DC.

H

EuJ

Boraginaceae

Lycopus europaeus L.

H

Circumb

Labiatae

H

Med-Atl

Apiaceae

Lythrum salicaria L.

H

SubCosmop

Lythraceae

H

Eu

Apiaceae

Malcolmia illyrica Hayek.

H

Balk

Brassicaceae

H

EuJL

Compoitaeae

Malus dasyphylla Borkh.

Ph

Eu

Rosaceae

Oenanthe pimpinelloides
L.
Oenanthe stenoloba
Schur.
Omalotheca hoppeana
Schultz.

Balk

Fabaceae

Malva moschata L.

H

Eu-Med

Malvaceae

H

EuJ-Med

Fabaceae

Malva sylvestris L..

Ph

EuQ-Kauk Malvaceae

Matricaria breviradiata
(Wild.) Poir.

T

EuJ

Asteraceae

H

Balk

Fabaceae

Matricaria inodora L.

T

CEM

Asteraceae

Ononis microphylla L.

Ch

CEM

Fabaceae

Matricaria perforat (Merat)
T
M. Lainz.

Ononis spinosa L.

Ch

EuV

Asteraceae

Medicago lupulina L.

T

Paleotem
Fabaceae
p

Medicago lutea L.

H

CEM

Fabaceae

Medicago sativa L.

H

Pers

Fabaceae

EuJ

Scrophulariaceae

Eu-Az

Orobanchaceae

CEM

Scrophulariaceae

Melampyrum biharense
T
Prints.
Melampyrum nemorosum
T
L.
Melampyrum scardicum
H
Wettst.
Melica uniflora Retz.

H

Paleotem
Poaceae
p

Melilotus officinalis (L)
Pall.

H

Eu-Az

Melittis melisophyllum L.

H

Sub-Balk Labiatae

Fabiacae

Onobrychis montana Mill. H
Onobrychis
pindicola Hausskn.
Onobrychis scardica
(Griseb) Halacsy.

Eu-Med

Fabaceae

Onosma stellulata Waldst.
G
et Kit.

Eu-Med

Boraginaceae

Orchis pallens L.

G

EuCaucas

Orchidaceae

Orchis laxiflora Lam.

G

Eu-Med

Orchidaceae

Paleotem
Orchidaceae
p
EuOrchidaceae
Caucas

Orchis mascula L.

G

Orchis morio L.

G

Orchis papilionacea L.

G

Eu-Med

Orchidaceae

Orchis purpurea Hudson.

G

Eu-Az

Orchidaceae

Orchis tridentata Scop.

G

Eu-Med

Orchidaceae

Orchis ustulata L.

H

Eu-Med

Orchidaceae

Origanum vulgare L.

H

Eu-Az

Labiatae
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Emri latin i species

F. J

Ornithogalum gussonei
G
Ten.
Ornithogalum umbellatum
G
L.

E.
Floristik

Familja

Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Eu

Liliaceae

Pinus nigra J. F. Arnold.

Ph

EuJ

Pinaceae

Eu-Med

Liliaceae

Pinus peuce Griseb.

H

Balk

Pinaceae

Pinus sylvestris L.

Ph

Eu-Az

Pinaceae

Pistacia terebinthus L.

Ph

Eu-Med

Pinaceae

Plantago atrata Hoppe.

H

Eu-Siber

Plantaginaceae

Plantago gentianoides
Sibth. et Sm.

H

Balk

Plantaginaceae

Plantago lanceolata L.

H

Eu-Az

Plantaginaceae

Plantago reniformis Beck. H

Subend

Plantaginaceae

Poa annua L.

H

Circumb

Poaceae
Poaceae

Ostrya carpinifolia Scop.

Ph

Eu-Med

Betulaceae

Oxyria digyna (L.) Hill.

H

EuV

Betulaceae

Arct-Alp.

Fabaceae

EuJ-Med

Fabiacae

EuV

Fabaceae

Oxytropis campestris (L.)
Ch
DC.
Oxytropis dinarica (Murb.)
H
Wettst.
Oxytropis jacquinii
Ch
Bunge.
Paeonia mascula Mill.

T

EuCaucas

Paeoniaceae

Pancicia serbica Vis.

Ch

Balk

Apiaceae

Poa cenisia All.

H

EuQJ

Parentucella latifolia (L.)
Caruel.

H

Eu-Med

Scrophulariaceae

Poa media Schur.

H

Sub-Balk Poaceae

Parnassia palustris L..

H

Eu-Siber

Celastraceae

Poa minor L.

H

CEM

Poaceae

Paronychia kapela (Hacq.)
Ch
Kerner.

Med

Caryophyllaceae

Poa nemoralis L.

H

Circumb

Poaceae

Pastinaca sativa L.

Eu

Apiaceae

Poa pumila Host.

H

Alp-Dinar Poaceae

Balk

Orobanchaceae

Polygala alpestris L.

H

EuJ

Polygalaceae

EuJ

Scrophulariaceae

Polygala comosa
Schkuhr.

H

EuQSiberQ

Polygalaceae

Pedicularis leucodon Gris. H

EuJ-Med

Orobanchaceae

Polygala major Jacq.

H

MedL

Polygalaceae

Pedicularis macrodonta
subsp. grisebachii Smith.

Ch

Balk

Orobanchaceae

Polygala nicaeensis L.

H

Eu-Med

Polygalaceae

Pedicularis oederi L.

H

EuJ

Orobanchaceae

Polygonum alpinum All.

H

Eu-Az

Polygonaceae

Pedicularis petiolaris Ten. H

MedJL

Orobanchaceae

Polygonum bistorta L.

H

Circumb

Polygonaceae

Pedicularis verticillata L.

Arct-Alp.

Orobanchaceae

Polygonum viviparum L.

G

Arct-Alp.

Polygonaceae

G

Circumb

Dryopteridaceae

G

Circumb

Dryopteridaceae

H

Pedicularis brachyodonta
H
Schloss. et Vuk.
Pedicularis hoermanniana
H
K. Maly.

Petasites hybridus L.
Petrorhagia illyrica
P.W.Ball & Heywood.
Petrorhagia saxifraga (L.)
Link.
Peucedanum carvifolia
Vill.
Peucedanum palustre (L.)
Moench.

H
H

Eu-Az

Asteraceae

H

MedJL

Caryophyllaceae

H

Eu-Med

Caryophyllaceae

Populus nigra L.

Ph

Paleotem
Salicaceae
p

H

CEM

Apiaceae

Populus tremula L.

Ph

Eu-Siber

Salicaceae

Potenilla crantzii Crantz &
Ch
Fritsch.

Arct-Alp.

Rosaceae

Potentilla ternata Koch.

H

Eu

Rosaceae

Potentilla apennina Ten.

Ph

Med

Rosaceae

Potentilla aurea L.

H

EuJ

Rosaceae

Potentilla calabra Ten.

H

EuJL

Rosaceae

Potentilla detommasi Ten. Ch

EuJ

Rosaceae

Potentilla doerfleri Wettst. H

CEM

Rosaceae

Potentilla erecta Rausch.

Eu-Az

Rosaceae

Potentilla micrantha Ram. H

Eu-Med

Rosaceae

Potentilla montenegrina
Pant.

H

EuJL

Rosaceae

Potentilla recta L.

H

Med-Pont Rosaceae

Potentilla reptans L.

F/H

SubCosmop

Rosaceae

Potentilla speciosa Willd.

Ch

Balk

Rosaceae

Potentilla tommassiniana
L.

Ch

Eu

Rosaceae

Primula acaulis (L.) Hill.

H

Eu-Az

Primulaceae

Primula elator Hill.

H

CEM

Primulaceae

H

EuJLKukaz

Primulaceae

H

CEM

Apiaceae

Phleum alpinum L.

H

EuJ

Poaceae

Phleum michelii Gris.

H

Eu

Poaceae

Phleum montanum L.

H

Sub-Balk Poaceae

Phleum orbicularis L.

H

EuJ

Poaceae

H

Subend

Campanulaceae

H

EuJL

Campanulaceae

H

EuJ

Campanulaceae

Picea abies (L.) H. Karst.

Ph

Circumb

Pinaceae

Pimpinella alpina L.

G

Alp

Apiaceae

Pimpinella major (L.)
Huds.

H

Eu

Apiaceae

Pimpinella saxifraga L.

H

Eu-Az

Apiaceae

Pinguicula balcanica
Gasper.

H

Balk

Lentibulariaceae

Pinguicula vulgaris L.

H

EuJ

Lentibulariaceae

Pinus sylvestris L.

PH

Eu-Az

Pinaceae

Pinus hedreichii H. Kristi.

Ph

Balk

Pinaceae

Pinus mugo Turra.

Ph

Eu-Az

Pinaceae

Phyteuma
pseudorbiculare Pant.
Phyteuma confusum A.
Kern.
Phyteuma orbiculare
Schulz.

Polystichum lonchitis (L.)
Roth.
Polystichum setiferum
Woynar.

Primula halleri J. F.
Gmelin.
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Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

H

EuJ

Primulaceae

Rosa agrestis Savi.

NPh

Eu-Med

Rosaceae

H

EuCaucas

Primulaceae

Rosa canina L.

NPh

Eu-Az

Rosaceae

NPh

Eu

Rosaceae
Rosaceae

Emri latin i species

F. J

Primula minima L.
Primula officinalis L.
Primula veris L.

H

Eu-Med

Primulaceae

Rosa micrantha Borrer et
Sm.

Prunella laciniata Hamilt.

H

Eu-Med

Labiatae

Rosa pendulina L.

NPh

EuJ

Prunella vulgaris L.

H

Circumb

Labiatae

Rosa tomentosa L.

NPh

Pont-EuQ Rosaceae

Prunus avium L.

Ph

Pont

Rosaceae

Rubus saxatilis L.

NPh

CircumBor

Rosaceae

Prunus macedonica L.

Ph

CEM

Rosaceae

Rumex acetosella L.

G

Circumb

Polygonaceae

Prunus spinosa L.

G

Balk

Rosaceae

Rumex alpinus L.

H

Med

Polygonaceae

G

Cosmop

Polypodiaceae

Rumex nivalis Heg.

H

Arct-Alp.

Polygonaceae

H

Arct-Alp.

Brassicaceae

Rumex sanguineus L.

H

EuCaucas

Polygonaceae

H

CEM

Brassicaceae

Rumex scutatus L.

H

Eu-Az

Polygonaceae

H

Eu-Med

Asteraceae

Ruscus hypoglossum L.

H

Eu-Med

Asparagaceae

Ruta coronata Griseb.

H

Eu-Az

Rutaceae

Ruta divaricata Ten.

H

CEM

Rutaceae

Ruta graveolens L.

Ch

Sub-Pont Rutaceae

Sagina saginoides (L.)
Karts.

H

Arct-Alp.

Caryophyllaceae

Sagina subulata Presl.

H

EuJ

Caryophyllaceae

Salix alba L.

Ph

Paleotem
Salicaceae
p

Salix alpina Scop.

Ph

EuJ

Salix caprea L.

Ph

Paleotem
Salicaceae
p

Salix elaeagnos Scop.

Ph

EuJ

Salicaceae

Salix herbacea Kern.

Ch

Arct-Alp.

Salicaceae

Salix reticulata L.

Ph

Arct-Alp.

Salicaceae

Salix retusa L.

Ph

EuJ

Salicaceae

Salvia officinalis L.

H

MedL

Labiatae

Salvia ringens Sibth et
Sm.

H

Balk

Labiatae

Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn.
Ptilotrichum rupestre
(Sweet.) Boiss.
Ptilotrichum rupestris var.
scardicum L..
Pulicaria dysenterica (L.)
Bernh.
Pulmonaria officinalis L.

Ph

CEM

Boraginaceae

Pulsatilla halleri (All.)
Willd.

H

CEM

Ranunculaceae

Quercus cerris L.

Ph

Eu-Med

Fagaceae

Quercus petraea L.

Ph

Eu-Med

Fagaceae

EuJL

Fagaceae

Quercus pubescens Willd. H
Quercus trojana Webb et
Ph
Loudon.
Ramonda nathaliae Panć
H
et Petrov.

Sub-Balk Fagaceae

Salicaceae

CEM

Gesneriaceae

Ramonda serbica Panćić. H

Balk

Gesneriaceae

Ranunculus bulbosus L.

H

Eu-Az

Ranunculaceae

H

EuCaucas

Ranunculaceae

H

Eu-Med

Ranunculaceae

T

Arct-Alp.

Ranunculaceae

H

Sub-Balk Ranunculaceae

H

EuJ-Med

Ranunculaceae

H

Med

Ranunculaceae

H

Alp

Ranunculaceae

Sanguisorba minor Scop. H

Eu-Az

Rosaceae

T

Balk

Ranunculaceae

Sanguisorba officinalis L.

Circumb

Rosaceae

H

Eu-Med

Ranunculaceae

Saponaria bellidifolia Sm. Ch

Balk

Caryophyllaceae

Saponaria sicula Rafin.

H

Med

Caryophyllaceae

Saturea montana L.

H

MedP

Labiatae

Saussurea alpina (L.) DC . H

Alp

Asteraceae

Saxifraga glabella Bertol. H

Sub-Balk Saxifragaceae

Saxifraga scardica Gris.

H

Balk

Saxifragaceae

Saxifraga aizoides L.

H

Circumb

Saxifragaceae

Saxifraga aizoon L.

H

Circumb

Saxifragaceae
Saxifragaceae

Ranunculus oreophilus
M. Bieb.
Ranunculus carinthiacus
Hoppe.
Ranunculus crenatus WK.
Fior et Paol.
Ranunculus fontanus C.
Presl.
Ranunculus
incomparabilis Janca.
Ranunculus millefoliatus
Vahl.
Ranunculus montanus
Willd.
Ranunculus montenegro
L.
Ranunculus
ophioglossifolius Vill.
Ranunculus platanifolius
L.
Ranunculus psilostachys
Griseb.

H

Eu

Ranunculaceae

H

SubCosmop

Ranunculaceae

Ranunculus thora L.

H

EuJ

Ranunculaceae

Rhamnus orbiculata
Bornm.

NF

MedSubM

Rhamnaceae

Rhamnus pumila Turra.

NPh

EuJ

Rhamnaceae

Rhianthus rumelicus Vel.

Ch

CEM

Scrophulariaceae

Rhodiola rosea L.

NPh

EuV

Crassulacea

Rhododendron
ferrugineum L.

NPh

Eu-Karpat Ericaceae

Ribes alpinum L.

NPh

Eu-Siber

Rorippa prolifera Heuf et
Neilr.

H

Sub-Balk

Grossulariaceae
Brassicaceae

Sambucus ebulus L.

Ph

Sambucus nigra L.

Ph

H

EuCaucas
EuCaucas

Caprifoliaceae
Caprifoliaceae

Saxifraga bryoides L.

H

Arct-Alp.

Saxifraga exarata Vill.

H

Eu-Karpat Saxifragaceae

Saxifraga glabella Bertol.

H

Arct-Alp.

Saxifragaceae

EuJ

Saxifragaceae

Saxifraga graeca Boiss et
H
Helder.
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H

Balk

Saxifragaceae

H

EuJ

Saxifragaceae

H

Sub-Balk Saxifragaceae

H

Balk

Saxifragaceae

H

Arct-Alp.

Saxifragaceae

Saxifraga oppositifolia L.

H

Arct-Alp.

Saxifragaceae

Saxifraga paniculata Mill.

H

Arct-Alp.

Saxifragaceae

Saxifraga porophylla
Bertol.

H

Balk

Saxifragaceae

Saxifraga rotundifolia L.

H

EuCaucas

Saxifragaceae

Saxifraga sempervivum
Koch.

H

Balk

Saxifragaceae

Saxifraga stellaris L.

H

Arct-Alp.

Saxifragaceae

Saxifraga taygetea Boiss
et Helder.

H

Sub-Balk Saxifragaceae

Scabiosa argentea L.

H

EuJ

Caprifoliaceae

Scabiosa columbaria L.

H

Eu-Az

Caprifoliaceae

Scabiosa crenata Luce.

Ch

Med

Caprifoliaceae

Scabiosa fumarioides Vis
Ch
& Panćić.

MedSubM

Caprifoliaceae

Scabiosa ochroleuca L.

Ch

EuJ-Sib

Caprifoliaceae

Schilla bifolia L..

G

EuQ-Kauk Asparagaceae

Schivereckia doerfleri
(Wettst.) Bornm.

H

EuJ

Brassicaceae

Scirpus sylvaticus L.

G

Eu-Az

Cyperaceae

Scolymus hispanicus L.

H

Eu-Med

Asteraceae

Scorzonera hispanica L.

H

EuJLSiberJ
Balk

Emri latin i species
Saxifraga grisebachii
Degeb et Dorfl.
Saxifraga heucherifolia
Gris et Schenk.
Saxifraga marginata
Sternb.
Saxifraga montenegrina
Halacsy & Baldacci .
Saxifraga moschata
Wulfen et Jasć.

Scorzonera rosea W et K. H
Scrophularia heterophylla
H
L.
Scrophularia aestivalis
H
Griseb.
Scrophularia bosniaca
Ch
Beck.

F. J

E.
Floristik

Familja

Ch

EuJ-Med

Crassulaceae

Ch

EuJ-Med

Crassulaceae

Sempervivum tectorum L. Ch

EuJ

Crassulaceae

Sempervivum zelebori L.

Ch

Balk

Crassulaceae

Senecio abrotanifolia L.

H

Alp-Dinar Asteraceae

Senecio bosniaca Beck.

H

EuJ-Med

Asteraceae

Senecio fluviatilis L..

H

Eu-Az

Asteraceae

Senecio glaberrimus DC.

H

EuJ

Asteraceae

H

EuCaucas

Asteraceae

Ilirike

Asteraceae

CEM

Asteraceae

Emri latin i species
Sempervivum kosaninii
Praeger.
Sempervivum
macedonicum Praeger.

Senecio nemorensis L.

Senecio scopolii Hoppe &
H
Hornsch .
Senecio squalidus subsp.
H
rupestre L.
Senecio subalpinus Koch. H

Eu-Karpat Asteraceae

Senecio viscosus L.

H

SiberJ

Asteraceae

Senecio wagneri Deg.

H

EuJ

Asteraceae

Sesleria korabensis Deyl. H

Balk

Poaceae

Sesleria albicans Deyl.

H

Cosmop

Poaceae

Sesleria coerulans Friv.

H

Sub-Balk Poaceae

Sesleria comosa Vel.

H

Balk

Poaceae

Sesleria rubusta Schott.

H

Balk

Poaceae

Sesleria tenerrima Hayek. H

Balk

Poaceae

Sideritis montana L.

T

Med-Tur

Labiatae

Sideritis scardica Griseb.

H

Balk

Labiatae

Asteraceae

Silene asterias Griseb.

H

Balk

Caryophyllaceae

Asteraceae

Silene dioica (L.) Clairv.

Ch

Eu

Caryophyllaceae

Sub-Balk Scrophulariaceae

Silene latifolia Poiret.

H

Circumb

Caryophyllaceae

Balk

Scrophulariaceae

Silene lerchenfeldiana
Baumg.

H

Balk

Caryophyllaceae

CEM

Scrophulariaceae

Silene nutans L.

H

Paleotem
Caryophyllaceae
p

Scutellaria alpina L.

Ch

Eu-Az

Labiatae

Silene roemeri Friv.

H

Balk

Caryophyllaceae

Sedum acre Beck.

H

EuCaucas

Crassulaceae

Silene rupestris L.

H

CEM

Caryophyllaceae

Sedum album L.

T

EuJL

Crassulaceae

Silene saxifraga L.

H

EuJ

Caryophyllaceae

Silene sendtneri Boiss.

H

Subend

Caryophyllaceae

Silene skorpilii Vel.

H

Balk

Caryophyllaceae

Silene vallesia L.

H

Eu

Caryophyllaceae

H

EuJ

Caryophyllaceae

Sedum annuum L.

T

Arct-Alp.

Crassulaceae

Sedum atratum L.

T

EuJ

Crassulaceae

Sedum dasyphyllum L.

T

Eu-Med

Crassulaceae

Subend

Crassulaceae

Silene velenovskyana
Jordanov et Panev.

Sedum flexuosum Wettst. H

CEM

Crassulaceae

Silene vulgaris Monech.

Ch

Paleotem
Caryophyllaceae
p

Sedum magellense Ten.

H

Sub-Balk Crassulaceae

Silene waldsteinii Griseb.

Ch

Balk

Caryophyllaceae

Sedum ochroleucum
Chaix.

H

Med

Crassulaceae

Soldanella alpina L.

H

EuJ

Primulaceae

Sedum reflexum L.

T

CEM

Crassulaceae

Soldanella dimoniei Vierh. H

Balk

Primulaceae

Sedum serpentini Janch.

T

Subend

Crassulaceae

Solidago virgaurea L.

H

Circumb

Asteraceae

Sorbus austriaca (G.
Beck) Hedl.

Ph

Balk

Rosaceae

Sorbus aria L.

Ph

Paleotem
Rosaceae
p

Sorbus aucuparia L.

Ph

Eu

Sedum erythraeum
Griseb.

Selaginella selaginoides
(L.) Link.
Sempervivum heuffelii
Schott.
Sempervivum hirta L.

Ch

Ch

Arct-Alp.

Selaginellaceae

Ch

Balk

Crassulaceae

Ch

Balk

Crassulaceae
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Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Sorbus domestica L.

Ph

Eu-Med

Rosaceae

Tozzia alpina L. subsp.
carpatica Dostal.

H

CEM

Scrophulariaceae

Ph

Paleotem
Rosaceae
p

Tragopogon pratensis L.

H

Eu-Siber

Asteraceae

Trifolium velenovskyi
Vandas.

T

Balk

Fabaceae
Fabaceae

Sorbus torminalis (L.)
Crantz.
Stachys balcanica L.

H

Balk

Labiatae

Stachys alopecuros (L.)
Benth.

H

EuJ

Labiatae

Trifolium alpestre L.

G

EuCaucas

Stachys alpina Stoj.

H

EuJ

Labiatae

Trifolium badium Schreb.

H

EuJ

Fabaceae

Stachys atherocalyx Koch. H

Balk

Labiatae

Trifolium medium Huds.

H

Eu-Az

Fabaceae

Stachys germanica L.

H

Eu-Med

Labiatae

Trifolium montanum L.

H

EuJ-Pont Fabaceae

Stachys recta L..

H

Pont

Labiatae

Trifolium noricum Wulfen. H

EuJP

Fabaceae

Stachys scardica Hayek et
Ch/T Balk
Griseb.

Labiatae

Trifolium pignanti L.

Ch

Balk

Fabaceae

H

EuJ

Fabaceae

Stachys serbica Panćić.

T

Balk

Labiatae

Trifolium pseudomedium
Hausskn.

Stellaria graminea L.

H

Eu-Az

Caryophyllaceae

Trifolium scabrum L.

T

Paleotem
Fabaceae
p

Stellaria media (L.) Vill.

Ch

Cosmop

Caryophyllaceae

Trifolium spadiceum L.

G

Med

Fabaceae

Trifolium wettsteinii Dörfl
et Hayek.

H

Balk

Fabaceae

Triglochin palustris L.

G

AmJ

Juncaceae

Stellaria neglecta Weih.

H

Symphytum officinalis L..

H

Paleotem
Caryophyllaceae
p
EuBoraginaceae
Caucas

Symphytum tuberosum L. G

EuJL

Boraginaceae

Sub-Balk Apiaceae

Tanacetum macrophyllum
H
Schultz Bip.

Trinia dalechampii (Ten.)
H
Janch.

Balk

Asteraceae

Trinia glauca Dumort.

H

EuJ

Apiaceae

Taxus baccata L.

Ch

Paleotem
Taxaceae
p

Trisetum flavescens (L.)
Beauv.

H

Eu-Az

Poaceae

Teucrium chamaedrys L.

Ch

Eu-Med

Labiatae

Trollius europaeus L.

H

Arct-Alp.

Ranunculaceae

Teucrium montanum L.

Ch

EuJ

Labiatae

Teucrium polium L.

Ph

Med

Labiatae

Thalictrum alpinum L.

Ph

Alp

Ranunculaceae

Thalictrum elatum Jasq.

H

Eu-Az

Ranunculaceae

Thesium alpinum L.

H

Arct-Alp.

Santalaceae

Eu-Az

Santalaceae

Vaccinium myrtillus S. F.
Gray.
Vaccinium uliginosum
Schur.

Eu-Med

Santalaceae

Thesium bavarum Schrk. H
Thesium divaricatum Jan
ex Mert.
Thlaspi bellidifolium
Griseb.
Thlaspi ochroleucum
Boiss & Heldr.

H
H

Balk

Brassicaceae

H

Balk

Brassicaceae

Thlaspi rotundifolium L.

H

PaleoSubtr

Brassicaceae

Thymus albanus subsp.
albanus L.

Ch

CEM

Labiatae

Thymus jankae Celak.

Ch

Alp-Dinar Labiatae

Thymus doerfleri
Ronniger.

H

Endemik

Labiatae

Thymus longicaulis Presl. H

Eu-Med

Labiatae

Thymus lykae Degen &
Jav.

H

EuJ

Labiatae

Thymus pulegioides L.

Ch

Eu-Az

Labiatae

Thymus rohlenae Velen et
Ch
Rohl.

EuJ

Labiatae

Thymus serpyllum L.

Ch

Eu

Thymus striatus Vahl.

Ch

Thymus vulgaris L.

H/Ch Eu

Tilia cordata Mill.

Ph

Tilia platyphyllos Scop.

H

Tilia tomentosa Moench.

Ph

Tussilago farfara L.

G

Ulmus glabra L.

Ch

Urtica dioica L.

G

Paleotem
Asteraceae
p
EuUlmaceae
Caucas
SubUrticaceae
Cosmo

Ch

Circumb

Vaccinaceae

Ch

Circumb

Vaccinaceae

Vaccinium vitis-idaea L.

Ch

Circumb

Vaccinaceae

Valeriana bertiscea
Paniqiq.

H

Balk

Caprifoliaceae

Valeriana montana L.

H

EuJ

Caprifoliaceae

Valeriana officinalis L.

H

Eu

Valeriaceae

Valeriana pancicii Halácsy
H
& Bald.

Subend

Caprifoliaceae

Valeriana tripteris L.

H

Eu-Az

Caprifoliaceae

Veratrum album L.

H

EuJL-Pont Melanthiaceae

H

EuJ

H

EuJL

H

Subend

Verbascum phlomoides L. H

Eu-Med

Labiatae

Verbascum scardicola
Bornm.

H

EuJ-Med

Sub-Balk Labiatae

Verbascum thapsus L.

H

EuJ

Labiatae

Veronica alpina L.

H

Arct-Alp.

Plantaginaceae

Tiliaceae

Veronica aphylla L.

H

EuQJ

Plantaginaceae

Veronica bachofenii Heuff. H

EuV

Plantaginaceae

Veronica chamaedrys L.

Eu-Siber

Plantaginaceae

EuCaucas
EuCaucas
Balk

Tiliaceae
Tiliaceae

Verbascum densiflorum
Ten.
Verbascum longifolium
Ten.
Verbascum nicolai
Rohlena.
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Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Emri latin i species

F. J

E.
Floristik

Familja

Veronica fruticans Jacq.

H

Arct-Alp.

Plantaginaceae

Viola aetolica Boiss et
Heldr.

H

Balk

Violaceae

Veronica jacquinii Baumg. H

Pont-EuQ Plantaginaceae

Viola arvensis Murray.

T

Eu-Az

Violaceae

Veronica officinalis L.

H

Eu-Siber

Plantaginaceae

Viola biflora L.

H

EuJL

Violaceae

Veronica orsiniana Ten.

H

Cosmop

Plantaginaceae

Viola gracilis Sibth.et Sm. H

Balk

Violaceae

Veronica satureioides Vis. H

Balk

Plantaginaceae

Viola grisebachiana Vis.

H

Balk

Violaceae

Veronica thessalica
Benthem.

H

Subend

Plantaginaceae

Viola odorata L.

H

Eu-Med

Violaceae

Vicia cracca L.

H

Eu-Az

Fabaceae

Viola orphanidis Boiss.

H

Balk

Violaceae

Vicia sylvatica L.

H

Eu-Siber

Fabaceae

Viola schariensis Erben.

H

Balk

Violaceae

Vinca minor L.

Ch

EuQ-Kauk Apocynaceae

Viola sylvestris L.

H

Eu-Az

Violaceae

Viola calcarata L. subsp.
zoysii Merxm.

H

EuJL

Violaceae

Viola tricolor L.

H

Eu-Az

Violaceae

Viola elegantula Schott.

H

Subend

Violaceae

Willemetia stipitata Jacq.

H

Balk

Asteraceae

Shpjegime: F.J = Forma Jetësore; E. Floristik = Elementi Floristik
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Shtojca 2. Lista e llojeve bimore sipas autorit dhe substrati ku janë gjetur
Emri latin i species
Abies alba Mill.
Abies borisii- regis Mattf.
Acer campestre L.

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Literatura

Substrati

Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

P

Alchemilla plicatula Gand.

S

P

Alchemilla vulgaris L.

P

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Literatura

G/S/P

Literatura

P

Literatura

G
P

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Alnus incana (L.) Moench.

Literatura

P

Alnus viridis (Chaix) D.C

Literatura

G/S/P

S

Acer pseudoplatanus Schwer.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

P

Acer subalpinum Beck.

Literatura

P

Alkanna scardica Griseb.
Alliaria petiolata Cavara &
Grande.
Allium carinatum Beck.
Allium guttatum subsp.
dalmaticum L.
Allium moschatum L.

Acer subtrilobum K. Koch.

Literatura

P

Allium pulchellum G. Don.

Acer tataricum L.

Literatura

Ser/P

Acer trifidum L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

P

Go

Alopecurus geniculatus L.

Literatura

P

Literatura

G/S

Alopecurus gerardii Vill.

Literatura

G/S

G

Alopecurus pratensis L.
Alyssum corymbosum (Griseb.)
Boiss.
Alyssum cuneifolium Ten.

Literatura

P

Literatura

G/S

Literatura

G/S

Alyssum janchenii Nyar.

Literatura

S

Acer heldreichii Orph. et Boiss.
Acer obtusatum Waldst. et Kit.

Achillea abrotanoides Vis.
Achillea ageratifolia (Sm.) Boiss.
Achillea alexandri-regis Bornm
et Rud.
Achillea atrata Heim.
Achillea chrysocoma Friv.
Achillea clavennae Vis.
Achillea frassii subsp.
canescens Form.
Achillea grandifolia Friv.

G/S
P

Allium sibiricum L.
Allium sphaerocephalon L.

G/S

Allium ursinum L.

G/S/P

Allium victorialis L.

G/S
G/S
G

Literatura
Hashani &
Achillea holosericea Sibth et Sm.
Shuka
Hashani &
Achillea corabensisi Micevski.
Shuka
Hashani &
Achillea millefolium L.
Shuka
Achillea multifida DC.
Literatura

G

Achillea nobilis Boiss.

Literatura

G/P

Achillea setacea WK.

Literatura

G/P

Achillea tanacetifolia Gajić.

Literatura

G/P

G

G/S/P

G

Literatura

G

Literatura

G

Literatura

P

G/S
G/S

Androsaceae villosa L.

G

Agrostis capillaris L.
Agrostis rupestris All.

Literatura

G/S

Ajuga pyramidalis L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

P

G/S

Anthoxanthum odoratum L.

Literatura

G

Anthyllis aurea Welden.

Literatura

S/P

Literatura

G/S

Ajuga reptans L.
Alchemila alpigena L.
Alchemilla alpina L.
Alchemilla cinerea Buser.
Alchemilla hoppeana (Rchb.)
Buser.
Alchemilla montana L.
Alchemilla pirinica Pawl.

P

Literatura

Literatura
Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Agrimonia eupatoria L.

S

Amelanchier ovalis Medik.
Amphoricarpus autariatus
Blećić et Mayer.
Anacamptis pyramidalis
(L.) Rich.
Androsace alpina
(L.) Lam.
Androsace hedraeantha Griseb.

Acinos alpinus (L.) Moench.

Actea spicata L.
Adenostyles alliariae
(Gouna) A. Kern.

P

Alyssum thessalon Hal.

G/P

Aconitum pentheri Hay.

G

Ser

Literatura

Aconitum lamarckii Reich.

G/S

Alyssum markgrafii O. E. Schulz. Literatura
Hashani &
Alyssum montanum Wettst.
Shuka
Alyssum scardicus Wett.
Literatura

G

Achillea virescens Heim.

Acinos arvensis (Lam.) Dandy.

G/S

G
G/S/P

G/S

Anemona nemorosa L.

G

Anemone apennina L.

G/S/P

Anemone narcissiflora L.
Angelica sylvestris L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.

G/S

S/P
G
G/S
G/S
G/S
G

G/S

Anthyllis vitelina Vel.

Literatura

G/S

Anthemis montana L.
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G/S

Anthyllis montana A. Kern.

Anthemis carpatica Willd.

S

S/P

Literatura
Shuka &
Hashani
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Z.Hashani

Antennaria dioica (L.) Geartin.

G/S

Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

G/S
G/S
G/S
G/S
P
G
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Emri latin i species
Anthyllis vulneraria Born.
Arabis alpina Hay.

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Literatura

Substrati

Emri latin i species

G/S

Barbarea bracteosa Guss.

G/S

Barbarea longirostris Vel.
Bellardiochloa violacea Doll &
Asch.

Arabis bryoides Boiss.

Literatura

G/S

Arabis constricta Gris.

Literatura

S

Arabis hirsutus (L.) Scop.

Literatura

S'G

Arabis scardica Wetstt.
Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng.
Aremonia agrimonioides L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

S
G/S

Arenaria biflora Griseb.

Literatura

G/S

G/S/P

Artemisia umbelliformis Ten.

Literatura

G/S

Asparagus acutifolius L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G

Asperula aristata L.
Asperula capitata Kit & Schult.
Asperula chlorantha Boiss &
Heldr.

Betula pubescens Ehrh.

G

G/S
G

G/S
G/S
G/S

Asperula longiflora Hayek.
Asperula odorata L.

Literatura

G/P

Asphodelus albus Willd.

Literatura

G/S/P

Asplenium germanicum Weis.
Asplenium viride Huds et
Rossi.
Asplenium cuneifolium Viv.

Literatura

G/S

Literatura

G/Ser

Literatura

Ser

Asplenium fissum Kit.

Literatura

S

Asplenium lepidum L.
Asplenium septentrionale (L.)
Hoffm .

Betula pendula Roth.

G/S

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Asperula doerfleri Wettst.

Berberis vulgaris L.

G

Arenaria rotundifolia M. Bieb.
Literatura
Aristolochia macedonica Greuter Hashani &
et Mayer.
Shuka
Hashani &
Armeria alpina Willd.
Shuka
Armeria canescens (Host.)
Hashani &
Boiss.
Shuka
Artemisia eriantha L.
Literatura

Asperula cynanchica L.

Bellis perennis L.

G
G/S
G

Literatura

Ser

Botrychium lunaria (L.) Swartz.
Brachypodium pinnatum (L.)
P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) Beauv.
Bromus erectus Huds.
Bruckenthalia spiculifolia
Reichenb.
Bunium alpinum W.K.

Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Bupleurum karglii Vis.

Literatura

G

Bupleurum falcatum L.
Bupleurum ranunculoides
Briquet et Hegi.
Bupleurum sibthorpianum Sibth
et Sm.
Bupleurum veronense Turra.

Literatura

G/S

Literatura

G/P

Literatura

G/S

Literatura

G

G/S

Caltha palustris L.

G/S

Camapanula versicolor
Andrews.

Literatura

G/S

Astragalus glycyphyllos L.

Literatura

G/S

Astragalus onobrychis Boiss.

Literatura

G/S

Campanula alpina Jacq.

Astragalus vesicarius L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

S

Campanula balcanica Hayek.
Campanula calycina Bieber et
Schult.
Campanula cervicaria L.

Avena versicolor Vill.
Barbarea balcana Pančić.

Campanula albanica Witasek.

Campanula cochlearifolia Lam.

G

Literatura

G

Literatura

P

Literatura
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S/P
G/S

P
G/P

G/S
G

Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka

G/S

Z.Hashani

G/S

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Campanula scheuchzeri L.

Literatura

Campanula persicifolia L.

G/P

Literatura

Campanula rotundifolia L.

Campanula lingulata Waldst et
Kit.
Campanula moesiaca Velen.
Campanula patula L.

Literatura

Literatura
Hashani &
Shuka

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Campanula foliosa Ten.

G/S

G/S/P

G/S

Calluna vulgaris (L.) Hull.

G

G/P

Calamintha acinos Murb.

G/S

Literatura
Hashani &
Shuka

G/S
G/S/P

G/P

Literatura

G/P

Literatura
Literatura

Cachrys alpina M. Bieb.
Literatura
Calamagrostis arundinaceae (L.)
Literatura
Roth.
Calamagrostis varia L.
Literatura

Calamintha sp.

Literatura

G/S/P

Bornmuellera dieckii Degen.

G

G

G
G/S

G/S/P

Literatura

Literatura

G/S

G/S

Calamintha grandiflora
L.Moench.

G

Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Literatura

Calamintha alpina Lam.

G/S

P

P

Literatura

Astragalus depressus L.

Asyneuma canescens Waldst et
Kit.
Asyneuma limonifolium (L.)
Janch.
Asyneuma trichocalycinum
(Boiss.) Born.
Athamanta hayndalii L.
Aubrieta scardica (Wettst)
Gustav.
Aubrietia columnae Schott et
Kotschy.
Aurinia rupestris Boiss.

Literatura

G/S/P

Blechnum spicant (L.) Sm.

Astragalus hirtus Bunge.

Astrantia major Maly.

Substrati

Bistorta major L.

Hashani &
Shuka
Literatura

Aster alpinus L.

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Literatura

G

G/S

G/S
G/S
G/S
G
G/S
G
G/S/P
S
S
G/S
G
G/P
G/P
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Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

Emri latin i species

Raportuesi

Campanula spatulata Hal.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Centaurea scabiosa L.

Literatura

G/S

G/S

Centaurea splendens Gajić.

Literatura

G

Campanula trachelium L.
Campanulla glomerata Kit.
Capsella bursa pastoris Scop.
Cardamine acris Gris.
Cardamine barabaroides L.
Cardamine carnosa Walds. &
Kit.
Cardamine pratensis L.
Carduus candicans Waldst et
Kit.
Carduus crispus L.
Carduus kerneri Simonk. subsp.
scardicus L..
Carex acutiformis L.

G
G/P
G/S
S/P

Centaurea triumfetti Hay.

Literatura

G/P

Centaurium erythraea Rafn.

Literatura

G/S/P

Centaurium umbellatum L.
Centranthus junceus Boiss et
Heldr.

Literatura

G/S

Z.Hashani

G

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Literatura

S/P

Cerastium decalvans Schloss et
Vuk.

Literatura

G

Cerastium eriophorum Kit.

Cerastium alpinum L.
Cerastium cerastoides Britt.

G/P

Substrati

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

G/S
P
G/S
G/S

Literatura

G/P

Cerastium grandiflorum Waldst.
Literatura
Et Kit.
Cerastium neoscardicum Niketić. Literatura

Carex aterrima Hoppe et Caric.

Literatura

S/P

Cerastium uniflorum L.

Literatura

G/S

Carex atrata L.

Literatura

S/P

Chaerophyllum aureum L.

Literatura

G/S

Carex curvula All.

Literatura

G/S

Literatura

S/P

Carex digitata L.

Literatura

G/S

Literatura

S/P

Carex ferruginea Scop.

Literatura

S/P

Carex flacca Schreb.

Literatura

G/S/P

Literatura

G/S/P

Carex flava Tsch.

Literatura

G/S

Chaerophyllum hirsutum L.
Chamaecytisus polytrichus M.
Bieb.
Chamaecytisus tommasinii
Rothm.
Cheilanthes marantae Domin.

Literatura

S

Carex foetida L.

Literatura

S/P

Literatura

G/S

Carex laevis Kit. et Willd.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Cicer montbretii Jaub et Spanch.
Shuka
Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Literatura

Carex leporina Sonder.

Literatura

S/P

Cicerbita pancicii Beauv.

Carex montana L.

Literatura

G

Carex nigra (L.) Reichard.

Literatura

G/S

Carex panicea L.

Literatura

S/P

Carex pauciflora Lightf.

Literatura

P

Carex pilosa L.

Literatura

G/P

Carex praecox L.

Literatura

G/S

Carex pyrenaica Wahlenb.

Literatura

S

Carex fuliginosa Schkuhr.
Carex hirta L.

S/P
G/S

Carex rupestris All.

Literatura

G/S

Carex sempervirens Vill.

Literatura

S/P

G/S

Chenopodium berlandieri L.

G/S

Literatura
Hashani &
Cichorium intybus L.
Shuka
Cirisium appendiculatum Griseb. Literatura

P

Cirsium tymphaeum Hausskn.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Literatura

G/P

Literatura

G/S

Clematis recta L.
Clematis vitalba L.

G/S

Clinopodium vulgare L.

Carlina vulgaris L.

Literatura

G/P

Carpinus betulus L..

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

S/G/P

Coeloglossum viride Hartm.
Colchicum macedonicum
Kośanini.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

S/P

Centaurea kotschyana Heuffel.
Centaurea montana L.
Centaurea nervosa Willd.
Centaurea rupestris Hay.

G/S

S/P

G/S

Centaurea jacea L.

G

Literatura

Literatura

Centaurea deusta Ten.

S/P

Cirsium helenioides Mill.

Literatura

Carum graecum Boiss et Heldr.
Centaurea atropurpurea Waldst.
et Kit.

S/P

Z.Hashani

Clematis flammula L.

Colutea arborenscens L.
G
Comarum palustre L .
G/S/P

G/S

Cirsium arvense(L.) Scop.

Carlina acaulis L.

Carum carvi L..

Ser

Chelidonium majus L.

Carex sylvatica L.

Carpinus orientalis Miller.

G

Convallaria majalis L.

Hashani &
Shuka
Literatura

G
G

G/S
G/S/P

G
G/S

Convolvulus cantabricus L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Convolvulus cochlearis Griseb.

Literatura

G/S

G/S

Convolvulus elegantissimus Mill.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S/P

Convolvulus arvensis L.
G/S/P

Cornus mass L.

G/S

Cornus sanguinea L.

G/Ser

Coronilla emerus L.
G/Ser/P
Coronilla vaginalis Lam.
S
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G/S
G
G

G/S
G/S
G/P
G
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Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

Emri latin i species

Corydalis ochroleuca L.

Z.Hashani

G

Dianthus cruentus Griseb.

Corydalis solida (L) Clairv.

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka

G

Literatura

G

Literatura

P/S

Corydalis tuberosus DC.
Corylus avellana L.
Corylus colurna L.
Cotoneaster integerrimus Med.
Cotoneaster tomentosus (Ait.)
Lindl.
Crataegus brevispina L.
Crataegus heldreichii Boiss.
Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Crepis albanica (Jáv.) Babc.

Dianthus deltoides L.

G/S

Dianthus gracilis Sibth. et Sm.

G/P

Dianthus integer Vis.

G/S

Dianthus microlepis Boiss.

G/S

Dianthus papillosus Novak.

G/S

Dianthus petraeus Tutin.

G

Dianthus scardicus Wettst.

G
Dianthus superbus L.

G/S

Dianthus sylvestris Wulfen.

G/S

Crepis baldaccic subsp. albanica
Babc.
Crepis biennis L.
Crepis conyzifolia (Gouan)
A.Kern.
Crepis macedonica Kitanov.

Literatura

G/P

Literatura

G

Crepis mollis L.

Literatura

G/S

Dianthus uniflorus Gaund.
Digitalis ambigua L.
Digitalis ferruginea L.
Digitalis grandiflora L..

Crepis viscidula Froel.

Literatura

G

Crocus biflorius Mill.

Z.Hashani

G/P

Dioscorea balcanica Koś.
Diphasiastrum alpinum (L) J.
Holub.
Doronicum austriacum Jacq.

Crocus kosaninii Pulević.

Literatura
Hashani &
Shuka

Crocus scardicus Kośanini.
Crocus variegatus Hoppe et
Horn.

Literatura

S/Ser

Doronicum columnae Ten.

G/S

Doronycum orphanidis Boiss.

P

Dorycnium herbaceum Vill.

G

Cytisus absinthioides Janka.

Literatura

P

Cytisus laburnum L.

Literatura

G/P

Dryas octopetala L.

Dactylis glomerata L.

Literatura

P

Dactylorhiza cordigera Fries.

Literatura

G/S

Draba scardica Kumm et Deg.
Draba siliquosa Bieb.

Dactylorhiza cordigera L.

Literatura

P

Dryopteris villarii Woynar.

Dactylorhiza incarnata (L) Soo.

Literatura

P

Drypis spinosa L.

Daphne alpine L.

Literatura

S

Daphne blagayana Freyer.

Literatura

G/Ser

Daphne cneorum L.

G/S

Daucus carota L.

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Dentaria bulbifera L.

Literatura

G/P

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

S

Literatura
Hashani &
Echium vulgare L.
Shuka
Hashani &
Edraianthus graminifolius L.
Shuka
Edraianthus graminifolius subsp. Hashani &
albanicus Lakušić (Jaq).
Shuka
Edraianthus montenegrinus
Hashani &
Horak.
Shuka
Elyna myosuroides L.
Literatura
Hashani &
Empetrum nigrum L.
Shuka
Epilobium montanum L.
Z.Hashani

G/S

Epilobium anagallidifolium Lam.

G/S

Epilobium angustifolium L.

G/S

Epilobium collinum C.C.Gmel.

G/S
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G/S
S/P
G/S
G/S

G/S
G/P

Literatura

Literatura

Dianthus carthusianorum L.

G/S

Literatura

Cystopteris regia (L) Desv.

Dianthus armeria L.

S

Dryopteris submontana L.

G/S

G/S

G/S

Dryopteris anthriscifolia L.

Literatura

G/S

G

G/S

G/S

G/S

G/S

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Literatura

Dianthus deltoides Degen.

G/S

G/S

Draba longirostris Schott et Kot.

G

Dianthus barbatus L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

S

Literatura

Daphne oleoides Schreber.

S

G

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani

G

Daphne mezereum L

G

Literatura

G/S

Draba compacta Schott.
Draba korabensis Küm. & Degen
ex Jav.
Draba lasiocarpa Rochel.

Literatura

Cyclamen neapolitanum L.
Cynanchum huteri (Vis. & Asch.)
K.Schum.
Cynanchum vincetoxicum
Hayek.
Cystopteris fragilis Bernh.

Z.Hashani

G/S

Draba aizoides L.

Ser

Cyanus lingulatus (Lag) Holub.

Dorycnium pentaphyllum Scop.

G/S

Substrati

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Hashani &
Shuka
Literatura

Crocus veluchensis Herbert.

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

G/S
G/S

G/S
G

G/S
S
G/S
G/S
S
S
G
G/S
G
G
G/S
P
S
S/P
P
G/P
G/S
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Emri latin i species

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Literatura

Substrati

Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

G

Literatura

G

Literatura

Ser
G/S
G/S

Gagea fistulosa Ramond ex DC.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Gagea minima (L.) Ker Gawl.

Literatura

G/S

Gagea villosa (M. Bieb) Duby.

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/P

Epipactis palustris L.

Literatura

P

Fritillaria montana L.
Fumana bonapartei Maire et
Petit.
Fumana procumbens L.

Equisetum arvense L.

Literatura

P

Gagea bohemica Zauschn.

Eranthis hyemalis Salisb.

Literatura

G

Erica carnea L.

Literatura

G/S

Erigeron polymorphus Scop.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

P

Literatura

G/S

Literatura

G/S/P

Literatura

G

Galium lucidum All.

G

Galium sylvaticum L.

G/S

Galium verum L.

G/S/P

Epilobium dodonaei Vill.
Epipactis atrorubens Schult.

Erigeron uniflorus L.
Erigeroni epiroticus (Vierh.)
Halácsy.
Eriophorum vaginatum L.
Eryngium campestre L.
Eryngium palmatum Vis. et
Panć.
Erysimum korabense Kumm.et
Jav.
Erysimum pectinatum Bory et
Chaub.
Erythraea centaurea Rafn.
Erythronium dens-canis L .
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia glabriflora Vis.

Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

G/P

G

Galanthus elwesii Hook. f.,

G/S

Galanthus nivalis L.
Galium corrudifolium Vill.
Galium anisophyllum Vill.
Galium degenii Bald. et Degen.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

P
G/S/P
G/S
G/S
G/S
S/P

Genista frivaldszky L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

P

Genista depressa Kumm et Jav.

Literatura

G/P

Genista nissana Petrović.

Literatura

G/S/P

S/Ser

Genista tinctoria L.

G/S/P

G/S

Gentiana asclepiadea L.

G/S

G/S

G/S
S/P

Literatura

G/S

Gentiana ciliata Borkh.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Gentiana cruciata L.

Literatura

G/S/P

G/P

Gentiana dinarica Beck.

Literatura

G/S

Euphrasia drosocalyx Freyn.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Gentiana kochiana L.

G/S

Euphrasia minima L.

Literatura

G/S

Gentiana lutea L.

Euphrasia pectinata Ten.

Literatura

S

Gentiana nivalis L.

Euphrasia rostkoviana L.

Z.Hashani

G/S

Gentiana punctata L.

Euphrasia salisburgensis Funck.

G/S
S

Gentiana utriculosa L.

Literatura

G/S

Evonymus crinitus Pamp.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

P

Literatura

G/P

Z.Hashani
Hashani &
Shuka

G/S

Evonymus europaeus L.

Gentiana verna Hay.
Gentiana verna subsp. balcanica
L.
Gentiana verna subsp.
macedonica L.
Gentianella austriaca Kern.

Literatura

S

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka

G/S

Euphorbia graeca Boiss et
Sprun.
Euphorbia myrsinites L.
Euphorbia stricta Beck.
Euphorbia stricta L.

Euphrasia stricta L.

Literatura

Evonymus verrucosus Scop.

Literatura
Hashani &
Fagus sylvatica L.
Shuka
Festuca paniculata Sch et Thell. Literatura
Festuca balcanica (Acht.)
Literatura
Markgr.
Festuca halleri All.
Literatura
Festuca koritnicensis Hayek &
Hashani &
Veter.
Shuka
Festuca negrescens Lam.
Literatura

S

G/P
G/S
G/S/P

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S/P

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Literatura

Fritillaria macedonica Bornm.
Fritillaria messanensis (Wbel.)
Rix.

Geranium reflexum L.

G/P

Filipendula ulmaria L.Maxim.

Fraxinus ornus L.

Geranium macrorrhizum L.

G/P

G

Fraxinus excelsior L.

Geranium cinnereum Cav.

S

Literatura

Fraxinus angustifolia Vahl.

Gentianella bulgarica Holub.

G/S/P

Ficus carica L.

Fragaria vesca L.

Gentiana tergestina Beck.

Geranium robertianum L.
Geranium sanguineum L.

G/S

Geranium subcaulescens L'Hér.
ex DC.

G/S/P

Geranium sylvaticum L.

G/S/P

Geum coccineum Sibth. & Sm.

G/S

Geum molle Vis et Panć.

S

Geum montanum L.

G/S

Geum reptans L.
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Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

G/S

G/S/P
G/S
S
G/S

G/S

P
G/S

G/S
G/S
G/S/P
S
G/S
G/S
G/S
G/S
G/S
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Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

Geum rivale L.

Literatura

G/S

Hieracium racemosum Willd.

G

Geum urbanum L.

Literatura

G/P

Hieracium villosum Jacq.

Gladiolus illyricus W.D.J.Koch

Literatura

G/S

Gladiolus palustris Gaudin.

Literatura

P

Glechoma hirsuta L.

Literatura

G/S

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Globularia bellidifolia Wettst.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G

Globularia cordifolia Wettst.
Globularia elongata L.
Gnaphalim supinum Vand.
Gnaphalium hopeanum L.
Gymnadenia conopsea L.R.Br.
Gymnadenia frivaldii Rchb.
Gymnocarpium dryopteris (L.)
Newman.
Gymnocarpium robertianum
(Hoffm.) Newman.
Haplophyllum boisserianum Vis.
et Panć.
Hedera helix L.
Helianthemum alpestre (Jacq.)
DC.
Helianthemum canum Baumg.
Helianthemum canum subsp.
balcanicum (Janch.) Blecic.
Helianthemum nummularium
Mill.
Helianthemum oelandicum
Breist.
Heliosperma nikolicii Niketić &
Stevanović.
Heliosperma pusilla subsp.
candavica Greuter & Burdet.
Heliosperma pusilla W & K.
Heliosperma pusilla subsp.
albanica (K.Maly) Greuter &
Burdet.
Heliosperma quadridentata (L)
Pers.
Heliosprema chromodonta (K.
Maly) Nikolic.
Helleborus odorus Waldst et Kit.
Heracleum orphanidis Boiss.
Heracleum sphondylium L.
Hesperis cladotricha Borbas et
Hayek.
Hesperis dinarica Beck.
Hesperis matronalis L.
Hieracium alpicola Steud &
Hochst.
Hieracium alpinum L.
Hieracium aurantiacum L.
Hieracium cymosum L.
Hieracium hayekianum Dorfl &
Zahn.
Hieracium naegelianum L.
Hieracium pannosum Boiss.
Hieracium pilosella L.

Hieracium waldsteinii Tausch.
Hippocrepis comosa L.
Hippocrepis glauca Bonnier &
Layens.

G/S

Homogyne alpina (L.) Cass.

G/S
G/S

Huperzia selago (L.) Bernh et
Mart.
Hutchinsia alpina L.

G/S

Hypericum alpigenium L.

G/S

Hypericum alpinum WK.

P

Hypericum barbatum Jacq.

Literatura

S

Hypericum maculatum Crantz.

Literatura

G/S

Literatura

Ser

Literatura

G/P

Literatura

G/S

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

Hypochaeris maculata Petrov.
Hypochaeris uniflora Vill.
Iberis sempervirens L.
Inula oculus-christi L.

G/S

Iris aphylla L.

G/S
S

Z.Hashani

Go

Hashani &
Shuka

Hypericum umbellatum Kern.

G

Literatura

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

Hypericum perforatum L.

Iris attica L.
Iris bosniaca (Beck) Dorfl.
Iris reichenbachii L.

G/S

Iris aphilla L.

G/S

Jasione heldreichii Lam.
G/S/P

Jasione montana L.

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

G/S/P/Ser

G/S

Juncus triglumis L.

Literatura

G/S

Juniperus communis L.

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka

Jasione orbiculata Griseb.

G

Jovibarba heuffelii L.

G

Juncus trifidus L.
Juncus acutiflorus Ehrh. et
Hoffm.
Juncus alpigenus Koch.

G/S

G/S

Literatura

G

Literatura

S

Literatura
Hashani &
Shuka

G/S
G/S
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S
G
S
G/S
G/S
G/S
G/S/P
G/S
G/S
G/S
G/S/P
G/S
G/Ser
G
G
G
G
Ser
G/S
G/S
G/S
P

S/P

Kitaibelia vitifolia Willd.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Knautia arvensis (L.) Coult.

Literatura

P

Knautia dinarica Borb.

Literatura

G/P

Knautia drymeia Heuff.

Literatura

G/S

Knautia longifolia (W. et K.)Koch Literatura

G/S

Jurinea mollis Reich.

G/S

G/S

G/S

Juniperus sibirica L.

G/S

G/S

P

Juniperus sabina L.

G/S

G/P

Literatura

Juniperus oxycedrus L.

G/S

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Z.Hashani

G/S

Literatura

Juniperus communis subsp.
alpina L.
Juniperus foetidissima Willd.

S/P

Literatura

G/S

G/S
G/S
G
G/Ser
G/S
G/S
G
G
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Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

Emri latin i species

Knautia macedonica Gris.

Literatura

G/S

Lonicera alpigena L.

Knautia midzorensis Form.

Literatura

G/S

Koeleria eriostachya Panć.

Literatura

G/S

Koeleria pyramidata Lam.

Literatura

G/S/P

Koeleria splendens C. Presl.

Literatura

G

Lamium album L.

Z.Hashani

G/S

Lunaria rediviva L.

Lamium galeobdolon (L.) Crantz. Z.Hashani
Hashani &
Lamium garganicum L.
Shuka
Laserpitium trilobium L.
Literatura
Laserpitium alpinum Walds et
Hashani &
Kit.
Shuka
Laserpitium marginatum Waldst.
Literatura
et Kit.
Laserpitium siler subsp.
Literatura
garganicum Hay.
Hashani &
Laserpitum zernyi Hayek.
Shuka
Lathyrus inermis Roch et Hayek. Literatura
Hashani &
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Shuka
Hashani &
Lathyrus pratensis L.
Shuka
Lembotropis nigricans L.
Literatura
(Griseb).
Leontodon pyrenaicus Gouan.
Z.Hashani

G/S

Luzula luzulina (Vill.) Racib.

G/S

Luzula spadicea (All.) DC.

G

Luzula spicata (L.) DC.

Leontodon autumnalis L.

S/P

Leontodon crispus Vill.
Leontodon hispidus L.

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Z.Hashani

Lonicera nigra L.
Lotus corniculatus L.
Lunaria annua L.

G/S

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin.

G/S

Lychnis coronaria (L) Desr.

G/S

Lychnis viscaria L.

G/S

Lycopodium alpinum L.

G/S
G/S

G/S/P
G/S
G
S
P
P
P
G/S
S
G/S
S

Literatura

S

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Malcolmia illyrica Hayek.
Malus dasyphylla Borkh.

S

Malva moschata L.
Malva sylvestris L.
Matricaria breviradiata (Wild.)
Poir.

G/P

G/P

Lycopus europaeus L.

G/S

G

Substrati

Lycopodium selago L.

Lythrum salicaria L.
G/S

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S/P
G

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

G/S
G/S/P

Literatura

S/P

G/S

Melampyrum nemorosum L.

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Z.Hashani

Melampyrum scardicum Wettst.

Z.Hashani

G/S

G/S

Melica uniflora Retz.
Melilotus officinalis (L) Pall.

Literatura

G/S

Literatura

G/S/P

Melittis melisophyllum L.
Mercurialis ovata Sternb. &
Hoppe.

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Z.Hashani

G/S

G/S

Z.Hashani

G/S

G

Meum athamanticum Jacq.

Hashani &
Shuka

P

G/S

Go

Z.Hashani

G

G/S

Linum hirsutum Soo.

Literatura

G/S

Linum tenuifolium L.

Literatura

G/S

Micromeria albanica (K.Maly)
Śilic.
Micromeria cristata (Hampe)
Griseb.
Minuartia baldaccii subsp.
doerfleri Hayek.
Minuartia bosniaca (Beck.) Maly.

Z.Hashani

Linium pubescens Wohlf.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Leontodon montanus Lam.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligusticum albanicum Jáv.
Ligusticum mutellina (L) Crantz.
Ligustrum vulgare L.
Lilium albanicum Griseb.
Lilium jankae A.Kern.
Lilium martagon L.
Linaria alpina (L.) Mill.
Linaria genistifolia (Griseb)
Nyman.
Linaria genistifolia (L.) Maier et
Petitm.
Linaria pelliseriana L.
Linaria peloponnesiaca Boiss et
Heldr.
Linium hologynum Rchb.

Linum bienne Mill.
Linum capitatum Kit. ex Schult.
Linum flavum L.
Lithospermum
purpurocaeruleum L.
Loiseleuria procumbens (L.)
Desv.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Matricaria inodora L.
S

Matricaria perforat (Merat) M.
Lainz.

P

Medicago lupulina L.

S

Medicago lutea L.

P

Medicago sativa L.

G

Melampyrum biharense Prints.
G/S/P
P

S

Minuartia graminifolia L.
Minuartia recurva (All.) Schinz &
Thell.

G/S
G/S

Minuartia verna Mattf.

G/S

Monotropa hypopitys L.

G/P

Muscari botryoides (L.) P. Mill.

P

Mycelis muralis (L.) Dumort.
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Hashani &
Shuka
Literatura

S/P
G/S
G/S
G/S/P
G/S/P
S/Sch
S

G
G

Go
G

Z.Hashani

G/S

Literatura

S

Hashani &
Shuka
Literatura
Z.Hashani
Hashani &
Shuka

G/S
P
G/S/P
G/S
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Emri latin i species

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Hashani &
Myosotis alpestris F.W. Schmidt.
Shuka
Myrrhis odorata Scop.
Literatura
Narcissus poeticus (Salisb.)
Z.Hashani
Baker.
Nardus stricta L.
Hashani

Substrati

Myosotis sylvatica Whrh.

G/S

Narthecium scardicum Kośanini.

Hashani

S/Ser

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

G

Pedicularis verticillata L.

G

Petasites hybridus L.

G/S

Oenanthe pimpinelloides L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Oenanthe stenoloba Schur.

Literatura

Nepeta nuda L.
Nigritella nigra (L) Rchb.
Nonnea pulla (L.) DC.

Emri latin i species
Pedicularis hoermanniana K.
Maly.

G/S

Pedicularis leucodon Gris.

P

Pedicularis macrodonta subsp.
grisebachii L.

G/S/P

Pedicularis oederi L.

S

Pedicularis petiolaris Ten.

Petrorhagia illyrica P.Ë.W Ball &
Heywood.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link.

G

S

Peucedanum carvifolia Vill.
Peucedanum palustre (L.)
Moench.

Literatura
Hashani &
Onobrychis montana Mill.
Shuka
Onobrychis pindicola Hausskn.
Literatura
Onobrychis scardica (Griseb)
Hashani &
Halacsy.
Shuka
Ononis microphylla L.
Literatura
Hashani &
Ononis spinosa L.
Shuka
Hashani &
Onosma stellulata Waldst. et Kit.
Shuka
Hashani &
Orchis pallens L.
Shuka
Hashani &
Orchis laxiflora Lam.
Shuka
Hashani &
Orchis mascula L.
Shuka
Hashani &
Orchis morio L.
Shuka
Hashani &
Orchis papilionacea L.
Shuka
Hashani &
Orchis purpurea Hudson.
Shuka
Hashani &
Orchis tridentata Scop.
Shuka
Hashani &
Orchis ustulata L.
Shuka
Hashani &
Origanum vulgare L.
Shuka
Ornithogalum gussonei Ten.
Literatura
Hashani &
Ornithogalum umbellatum L.
Shuka
Hashani &
Ostrya carpinifolia Scop.
Shuka
Oxyria digyna (L.) Hill.
Literatura

G/S

Phleum alpinum L.

G/S

Phleum michelii Gris.

G/S

Phleum montanum L.

G/S

Phleum orbicularis L.

G/S

Phyteuma pseudorbiculare
Pant.

Oxytropis campestris (L.) DC.
Oxytropis dinarica (Murb.)
Wettst.
Oxytropis jacquinii Bunge.

Omalotheca hoppeana Schultz.

Paeonia mascula Mill.
Pancicia serbica Vis.
Parentucella latifolia (L.) Caruel.
Parnassia palustris L.
Paronychia kapela (Hacq.)
Kerner.
Pastinaca sativa L.
Pedicularis brachyodonta
Schloss. et Vuk.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka

G/S

Raportuesi

Substrati

Literatura

S

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G
S/P
S
S
G/S
P
G/S
G
G/S
P
G/S
G/S

G

Pimpinella alpina L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Pimpinella major (L.) Huds.

Literatura

P

Pimpinella saxifraga L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/P

Literatura
Hashani &
Shuka

G

G/S

Phyteuma confusum A. Kern.

S

Phyteuma orbiculare Schulz.

P

Picea abies (L.) H. Karst.

G/S

Pinguicula balcanica Gasper.
G

Pinguicula vulgaris L.

G

Pinus sylvestris L.

G/S

Pinus hedreichii H. Kristi.

G/S

Pinus mugo Turra.

G

Pinus nigra J. F. Arnold.

S

Pinus peuce Griseb.

G

Pinus sylvestris L.

G

Pistacia terebinthus L.

G/S

Plantago atrata Hoppe.

G

Plantago gentianoides Sibth. et
Sm.

G

Plantago lanceolata L.

G/S

Plantago reniformis Beck.

G
G
G

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

S
S/P
P
G/S/P
G/S
P
P

G/S/P
G
S/Ser
G/S
G
G/S
G/S
S

G/S/P
G/S
G/S
S

Poa annua L.

Literatura

S/P

Poa cenisia All.

Literatura

S/P

Poa media Schur.

Literatura

S

P

Poa minor L.

Literatura

S/P

G

Poa nemoralis L.

Literatura

G/S

Poa pumila Host.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

P

G

Polygala alpestris L.

G/S

Polygala comosa Schkuhr.

169

G
G/S
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Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

Emri latin i species

Polygala major Jacq.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Quercus petraea L.

Literatura

G/S

Polygala nicaeensis L.
Polygonum alpinum All.
Polygonum bistorta L.
Polygonum viviparum L.
Polystichum lonchitis (L.) Roth.
Polystichum setiferum (Forssk.)
Woynar.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Potenilla crantzii Crantz &
Fritsch.
Potentilla ternata Koch.
Potentilla apennina Ten.
Potentilla aurea L.
Potentilla calabra Ten.
Potentilla detommasi Ten.
Potentilla doerfleri Wettst.
Potentilla erecta Rausch.
Potentilla micrantha Ram.
Potentilla montenegrina Pant.
Potentilla recta L.
Potentilla reptans L.
Potentilla speciosa Willd.
Potentilla tommassiniana L.
Primula acaulis (L.) Hill.
Primula elator Hill.
Primula halleri J. F. Gmelin.
Primula minima L.
Primula officinalis L.
Primula veris L.
Prunella laciniata Hamilt.
Prunella vulgaris L.
Prunus avium L
Prunus macedonica L.
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Ptilotrichum rupestre (Sweet.)
Boiss.
Ptilotrichum rupestris var.
scardicum Hal.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulmonaria officinalis L.
Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Quercus cerris L.

G

Quercus trojana Webb et
Loudon.
Ramonda nathaliae Panć et
Petrov.
Ramonda serbica Panćić.

G/P
G/S

Literatura

P

Literatura

G/S/P

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

Quercus pubescens Willd.

P

P
S
G/S

G

Ranunculus oreophilus M. Bieb.

Literatura

G/S

Ranunculus carinthiacus Hoppe.
Ranunculus crenatus WK. Fior
et Paol.
Ranunculus fontanus C. Presl.
Ranunculus incomparabilis
Janca.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Literatura
Hashani &
Ranunculus psilostachys Griseb.
Shuka
Hashani &
Ranunculus thora L.
Shuka
Hashani &
Rhamnus orbiculata Bornm.
Shuka
Rhamnus pumila Turra.
Literatura
Hashani &
Rhinanthus rumelicus Vel.
Shuka
Rhodiola rosea L.
Literatura

G/S
G
G/S
G/S
G/P
G/S

Rhododendron ferrugineum L.

G/Ser

Ribes alpinum L.

G/S

Rorippa prolifera Heuf et Neilr.

S/P

Rosa agrestis Savi.

G/S

G

G/S/P

Ranunculus ophioglossifolius
Vill.
Ranunculus platanifolius L.

So

S

G

Literatura

Ranunculus montenegro L.

P

Literatura

G/P

Literatura

Ranunculus montanus Willd.

S.G

Substrati

Ranunculus bulbosus L.

Ranunculus millefoliatus Vahl.

G/S

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

Rosa canina L.

S

Rosa micrantha Borrer et Sm.

G/S/P

Rosa pendulina L.

G/S/P

Rosa tomentosa L.
Rubus saxatilis L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

S
G/S
S/P
S/P
Ser/S
G/S
G/S
P
P
G/S
G
G
G/S
G/S
G/S
S
G/S
G

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

G/S

G/S
G/S
S
G/S

G/S/P

Rumex acetosella L.

G/S

Rumex alpinus L.

S

Rumex nivalis Heg.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G

Rumex sanguineus L.

Literatura

G/S

Rumex scutatus L.

Literatura

G/S
G/S

G/S

G/S

G/S
S
S

Ruscus hypoglossum L.

Literatura

G

Ruta coronata Griseb.

Literatura

G

G

Ruta divaricata Ten.

Literatura

G/S

Ruta graveolens L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G

G/S
Sagina saginoides (L.) Karts.
G/S/P

Sagina subulata Presl.

G

Salix alba L.

G

Salix alpina Scop.
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Literatura
Hashani &
Shuka

S
G/S
G/S/P
G/S
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Emri latin i species

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Substrati

Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

G/S/P

Scirpus sylvaticus L.

Literatura

P

Scolymus hispanicus L.

G

G/Ser

Saussurea alpina (L.) DC .

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Saxifraga glabella Bertol.

Literatura

G/S

Sedum magellense Ten.

Saxifraga scardica Gris.

G/Ser

Sedum ochroleucum Chaix.

S/P

Sedum reflexum L.

Literatura

G/S

Saxifraga aizoon L.

Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Literatura

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Z.Hashani

Literatura

Ser

Saxifraga bryoides L.

Literatura

S

Sedum serpentini Janch.
Selaginella selaginoides (L.)
Link.

Literatura

G/S

Salix caprea L.
Salix elaeagnos Scop.
Salix herbacea Kern.
Salix reticulata L.
Salix retusa L.
Salvia officinalis L.
Salvia ringens Sibth et Sm.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Saponaria bellidifolia Sm.
Saponaria sicula Rafin.
Saturea montana L.

Saxifraga aizoides L.

Saxifraga exarata Vill.
Saxifraga glabella Bertol.
Saxifraga graeca Boiss et
Helder.
Saxifraga grisebachii Deg. et
Dorfl.
Saxifraga heucherifolia Gris. et
Schenk.
Saxifraga marginata Sternb.

P

Scorzonera hispanica L.
G/S
Scorzonera rosea W et K.
G/S
Scrophularia heterophylla L.
G/S

Sedum atratum L.

Sedum erythraeum Griseb.

G

Sedum flexuosum Wettst.

S

P/S

S

Literatura

G/S

Sempervivum heuffelii Schott.

G/S

Sempervivum hirta L.
Sempervivum kosaninii Praeger.

G

Sempervivum macedonicum
Praeger.

S

Sempervivum tectorum L.

G/S

Z.Hashani

G/Ser

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

G/S/P

Scilla bifolia L.

Sedum dasyphyllum L.

Ser

G/S

Scabiosa crenata Luce.
Scabiosa fumarioides Vis &
Panćić.
Scabiosa ochroleuca L.
Schivereckia doerfleri (Wettst.)
Bornm.

Sedum annuum L.

G/S

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Z.Hashani

Scabiosa columbaria L.

Sedum album L.

G/S

Saxifraga rotundifolia L.

Scabiosa argentea L.

Sedum acre Beck.

G/S

S

Saxifraga stellaris L.
Saxifraga taygetea Boiss et
Helder.

Scutellaria alpina L.

G/S

Saxifraga montenegrina Halacsy
Hashani
& Baldacci .
Saxifraga moschata Wulfen et
Hashani &
Jasć.
Shuka
Hashani &
Saxifraga oppositifolia L.
Shuka
Hashani &
Saxifraga paniculata Mill.
Shuka
Saxifraga porophylla Bertol.
Literatura

Saxifraga sempervivum Koch.

Scrophularia bosniaca Beck.

G

Literatura
Hashani &
Shuka

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

Scrophularia aestivalis Griseb.

G

Sempervivum zelebori L.

G/S

Senecio abrotanifolia L.

G/S

Senecio bosniaca Beck.

S

Senecio fluviatilis L.
Senecio glaberrimus DC.

G/S

S

Senecio nemorensis L.
Senecio scopolii Hoppe &
Hornsch.
Senecio squalidus subsp.
rupestre L.
Senecio subalpinus Koch.

G/S

Senecio viscosus L.

G/S/P

Senecio wagneri Deg.

S

Sesleria korabensis (Kumm. &
Jáv.) Deyl.
Sesleria albicans Deyl.

G
G

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S/P
S/P
G/S
G/S
G/S
G/S
G/S
G/S
S
G/S
S
S
Go
G/S
S

G/S
G/S
G/S/P
G/S/P
G/S
Ser/S
S
G
G/S
S
S
G/S
G/S
G/S
S
G/S
G
G

Sesleria coerulans Friv.

Literatura

G/S

Sesleria comosa Vel.

Literatura

G/S

Sesleria rubusta Schott.

Literatura

G/S/P

G/S

Sesleria tenerrima Hayek.

G

G/S/P

Sideritis montana L.

Literatura
Hashani &
Shuka
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Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

Emri latin i species

Sideritis scardica Griseb.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G

Thalictrum elatum Jasq.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Silene asterias Griseb.
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene latifolia Poiret.
Silene lerchenfeldiana Baumg.
Silene nutans L.
Silene roemeri Friv.
Silene rupestris L.
Silene saxifraga L.
Silene sendtneri Boiss.
Silene skorpilii Vel.
Silene vallesia L.
Silene velenovskyana Jordanov
et Panev.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

P

S/Ser

Thlaspi ochroleucum Boiss &
Heldr.

Z.Hashani

G/S

S

Thlaspi rotundifolium L.

G

G/S

Hashani &
Shuka

Thymus albanus subsp. albanus
Literatura
L.
Thymus jankae Celak.
Literatura
Hashani &
Thymus doerfleri Ronniger.
Shuka
Thymus longicaulis Presl.
Literatura

G/S/P
So
S
S

Thymus lykae Degen & Jav.

G/S

Thymus pulegioides L.

S

Thymus rohlenae Velen et Rohl.

G

Sorbus torminalis (L.) Crantz.

Literatura

G

Stachys balcanica L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Stachys recta L.
Stachys scardica Hayek et
Griseb.
Stachys serbica Panćić.
Stellaria graminea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria neglecta Weih.
Symphytum officinalis L.
Symphytum tuberosum L.
Tanacetum macrophyllum
Schultz Bip.
Taxus baccata L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montanum L.
Teucrium polium L.
Thalictrum alpinum L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

S

Thlaspi bellidifolium Griseb.

Literatura

Stachys germanica L.

G/S

G/S

Sorbus domestica L.

Stachys atherocalyx Koch.

G/S

Thesium divaricatum Jan ex
Mert.

G/S

Stachys alpina Stoj.

Thesium bavarum Schrk.

Substrati

So

Hashani &
Silene vulgaris Monech.
Shuka
Hashani &
Silene waldsteinii Griseb.
Shuka
Hashani &
Soldanella alpina L.
Shuka
Soldanella dimoniei Vierh.
Literatura
Hashani &
Solidago virgaurea L.
Shuka
Sorbus austriaca (G. Beck) Hedl Literatura
Hashani &
Sorbus aria L.
Shuka
Sorbus aucuparia L.
Literatura

Stachys alopecuros (L.) Benth.

Thesium alpinum L.

S

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

Thymus serpyllum L.

P

Thymus striatus Vahl.
Thymus vulgaris L.

G/S

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S
G

G
G/S
Go
S/P
S
G/S
G/S
G/S
G/S
G/S/P

G/S

Tilia cordata Mill.

G/S

Tilia platyphyllos Scop.

G/S

Tilia tomentosa Moench.
Tozzia alpina L. subsp. carpatica
Literatura
Dostal.
Tragopogon pratensis L.
Literatura

S

Trifolium velenovskyi Vandas.

G/S

G/S

Trifolium alpestre L.

G

Trifolium badium Schreb.

G

Trifolium medium Huds.

G/S

Trifolium montanum L.

G/S

Trifolium noricum Wulfen.

G/S

Trifolium pignanti L.
Trifolium pseudomedium
Hausskn.
Trifolium scabrum L.

G/S
P

Trifolium spadiceum L.
Trifolium wettsteinii Dörfl et
Hayek.
Triglochin palustris L.

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Literatura
Literatura

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani
Hashani &
Trinia dalechampii (Ten.) Janch.
Shuka
Hashani &
Trinia glauca Dumort.
Shuka
Trisetum flavescens (L.) Beauv. Literatura
Hashani &
Trollius europaeus L.
Shuka
Hashani &
Tussilago farfara L.
Shuka
Hashani &
Ulmus glabra L.
Shuka
Hashani &
Urtica dioica L.
Shuka
Hashani &
Vaccinium myrtillus S. F. Gray.
Shuka

G/S
G/S
G/S
G
S
G
G/S
G
G
G/S
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G/P
G/S/P
G

G/S

G/S
S
S/P
G/S
G/S
G
S
S
S/P
G
G/S/P
G
G
P
P
G/S
P
G/S
G/S
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Emri latin i species
Vaccinium uliginosum Schur.
Vaccinium vitis-idaea L.
Valeriana bertiscea Paničič.
Valeriana montana L.
Valeriana officinalis L.
Valeriana pancicii Halácsy &
Bald.
Valeriana tripteris L.
Veratrum album L.
Verbascum densiflorum Ten.
Verbascum longifolium Ten.
Verbascum nicolai Rohlena.
Verbascum phlomoides L.
Verbascum scardicola Bornm.
Verbascum thapsus L.
Veronica alpina L.
Veronica aphylla L.
Veronica bachofenii Heuff.
Veronica chamaedrys L.
Veronica fruticans Jacq.
Veronica jacquinii Baumg.

Raportuesi
Hashani &
Shuka
Literatura

Substrati

Emri latin i species

Raportuesi

Substrati

G/S

Veronica officinalis L.

G/S

G/S

Veronica orsiniana Ten.

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

Go

Veronica satureioides Vis.

Literatura

G

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura

Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Literatura
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka

G/S

G

Veronica thessalica Benthem.

G/S

Vicia cracca L.
Vicia sylvatica L.
Vinca minor L.
Viola calcarata L. subsp. zoysii
Merxm.

P
G/S

Viola elegantula Schott.

S

Viola aetolica Boiss et Heldr.

G/S

Viola arvensis Murray.

G/S/P

Viola biflora L.
Viola gracilis Sibth.et Sm.

G/S

Viola grisebachiana Vis.
G/S

Viola odorata L.
Viola reichenbachiana Jord. ex
Boreau.

G/S
G

Viola orphanidis Boiss.

S

Viola schariensis Erben.

G/S

Viola sylvestris L.

G/S

Viola tricolor L.

G/S

Willemetia stipitata Jacq.

S
G
Go
G/S
G/S

Literatura

G

Z.Hashani

G

Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Literatura

G
G
G
S

Literatura
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S

Literatura

G/S/P

Hashani &
Shuka
Hashani &
Shuka
Z.Hashani
Hashani &
Shuka
Literatura

G/S
G

G/P
G/S
G/S
G/S/P
S

Shpjegimet e shkurtimeve të substratit: G/S = Gëlqerorë/Silicorë, G = Gëlqerorë, S =
Silicorë, P = Përzier (depozitime dhe aluvione), (G/S/P = Gëlqerorë/Silicorë/Përzier, G/P =
Gëlqerorë/Përzier, S/P = Silicorë/Përzier, Ser = Serpentinë, Go = Gëlqerore obigate, So =
Silicore obigate.
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PËRMBLEDHJE
Zona e studimit, malet Koritnik, Vraça dhe Oshlak, në Kosovë, gjeomorfologjikisht sundohen nga 4 tipe
substratesh: Substrate silicore me pH acid deri neutral (igneus, metamorfikë), të cilët mbulojnë 52.06% të
territorit; Substrate gëlqerore me shkëmb amnor karbonatik, me pH neutral deri bazik, të cilët mbulojnë më
shumë se 20%; Sedimente dhe depozitime të Pleistocenit (rëra dhe aluvione - rreth 18%); Shkëmbinj
silicorë me reaksion bazik deri ultrabazik (serpentinite, peridotite dhe ofiolite) që mbulojnë sipërfaqe
shumë të vogël brënda territorit të studimit.
Territori shquhet për florë të larmishme, të pasur me specie relikte të akullnajave dhe migratore, si dhe specie
me origjinë Arktiko-Alpine, shumica e të cilave rriten në substrate gëlqerore dhe të përziera. Në këtë territor
rapotohen 997 specie bimore, ku mbizotërojnë llojet me origjinë ballkanike 149 specie (përfshirë 21 specie
skardo-pindike), pasuar nga ato me origjinë nga malet e Europës Qendrore dhe ato Euro-Asisë me nga 116
specie secila. Rreth 434 specie (43%) rriten në të 2 substratet kryesore, gëlqerorë dhe silicore, kurse numri i
specieve që rriten vetëm në substrate gëlqerore dhe silicore është përkatëisht 176 (18%) dhe 101 (10%).
Rreth 7 taksone janë raportuar si specie të reja për Florën e Kosovës - Aconitum lamarckii, Edraianthus
graminifolius ssp. albanicus, Edraianthus montenegrinus, Cerastium eriophorum, Pulsatilla halleri, Viola
schariensis dhe Galanthus elwiesii, kurse për 2 të tjera, Achillea corabensis dhe Schivereckia doerfleri është
propozuar të ruhet emërtimi i tyre.
Fjalë kyçe: Kosovë, flora, substrat, gëlqerorë, silicorë, relikte, origjinë, taksone të reja

ABSTRACT
The study area, Koritnik, Oshlak and Vraça mountains in Kosovo, geomorphologicaly belongs to four
substrate types: Siliceous rocks with acidic to neutral pH (igneus and metamorphic rocks), wich cover
52.06% of terrirory; Limestone substrate with neutral to basic reaction on carbonate rocks (more than 20%);
Sediments and depositions of Pleistocene (sand and alluvioal depostions - about 18%); Siliceous rocks of
basic to ultra-basic reaction (serpentinites, peridotites and ophiolitic belt) that cover unconsiderable
surfaces within the studied territory.
The area is distinguished for his diverse flora, rich with glacial relikts and migratory species as well as
arctico-alpine ones, most of it can be found on limestone and mixture substrates. About 997 species were
reported to occurs in the study area, where the species of Balkan origine are predominant with 149 species
(include 21 scardo-pindic species), compared with species from Central European Mountains and Euro-Asia
with 116 species each of them. The results show that 434 species or 43% of total occurs in both silicate and
limestone substrates, whereas the number of species growing only on limestone and silcate substrate is
respectively 176 or 18% and 101 or 10% of total number of registered species. Seven taxa are reported as
new species for the Flora of Kosovo, Aconitum lamarckii, Edraianthus graminifolius subsp. albanicus,
Edraianthus montenegrinus, Cerastium eriophorum, Pulsatilla halleri, Viola schariensis and Galanthus
elwiesii, and for two others, Achillea corabensis and Schivereckia doerfleri, the name conservation is
proposed.
Key words: Kosovo, flora, substrate, limestone, siliceous, relict, origine, new taxa
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