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Përmbledhje
Qëllimi i këtij studimi, i ndërmarrë në fushën e entomologjisë, i shtrirë në periudhën 20132018, ka qenë njohja dhe përditësimi i të dhënave taksonomike, dhe vlerësimi ekologjik i
odonatofaunës (pilivesave) me shtrirje në të gjithë territorin e Shqipërisë. Odonatat janë
një hallkë lidhëse e e rëndësishme e zinxhirit ushqimor në habitatet e ujërave të ëmbla dhe
habitatet tokësore. Këta organizma luajnë një rol ekologjik të rëndësishëm në këto
mjedise. Individët e këtij grupi insektesh konsiderohen si organizma indikatorë për të
kuptuar statusin e biodiversitetit në ekosistemet e ujërave të ëmbla.
Rezultat i këtij studimi është lista e përditësuar e Odonatofaunës së Shqipërisë, Klasa
Insecta, Tipi Arthropoda. Ky studim sjell të dhëna për 70 lloje të këtij rendi dhe si
kontribut i këtij studimi, 5 lloje të reja dhe 1 gjini e re raportohen për herë të parë për
Shqipërinë. Gjithashtu për herë të parë për Shqipërinë jepet lista e plotë e emrave të
zakonshëm të llojeve në gjuhën shqipe.
Ky studim sjell gjithashtu vlerësimin e Statusit të Ruajtjes për 25 lloje të Rendit Odonata
në habitatin e tyre natyror, vlerësim i bërë mbi bazën e kategorive dhe kritereve të IUCNsë.
Një kontribut i rëndësishëm i këtij punimi është ngritja e bazës elektronike të të dhënave
dhe hartimi i Çelsit të përcaktimit në nivel lloji për rendin Odonata në Shqipëri,
instrumenta këto që do të shërbejnë për të mbështetur studime të mëtejshme të
odonatofaunës në nivel taksonomik por edhe në nivel studimesh ekologjike e mjedisore në
vazhdim.
Studimi ka pasuruar Fondin Kombëtar të MSHN me një koleksion me rreth 1000 individë.
Fjalë kyçe: Rendi Odonata, ekologji, tipi i habitatit, statusi i ruajtjes, Shqipëri
Abstract
The aim of this study, undertaken in entomology and extended from 2013-2018, has been
the identification and updating of taxonomic data and ecological estimation of
odonatofauna stretching throughout the territory of Albania. Dragonflies are an important
connecting link between freshwater and terrestrial habitats. These organisms play an
important ecological role in these environments. The members of this group of insects are
known as indicator of the status of biodiversity in freshwater ecosystems.
The result of this study is the updated list of species of Odonata Order for Albania, Insecta
Class, Arthropoda Phylum. This study reports data on 70 species of this order and as a
contribute of this study, 5 new species and 1 new genus reported for the first time for
Albania. Also, for the first time, a full list of common names of the species of this order
provided to our country in Albanian language.
According to IUCN categories and criteria, 25 species of Albanian dragonflies are
assessed for their national Conservation Status.
An important contribution of this work is also the first electronic database in Albania for
Odonata Order, and the Key of Determination, instruments that will serve to support
further studies at the taxonomic level of Albania's odonatofauna, but also ecological and
environmental studies.
The study has enriched the National Museum of NS collection with a 1000 new
individuals.
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“Shqipëria është një nga vendet
më pak të eksploruara të Evropës
dhe ka ende shumë për të zbuluar…”
Prof. Dr. Vincent Kalkman

Parathënie
Edhe gjallesa më e vogël ka një vlerë të pamatë në ruajtjen e ekuilibrave natyrorë!
Odonatat, pilivesat luajnë një rol ekologjik të rëndësishëm në habitatet e ujërave të ëmbla
dhe habitatet tokësore pasi janë hallkë lidhëse e zinxhirit ushqimor në këto mjedise (Bried,
2005; Jović et al., 2008). Odonatat janë konsideruar si grup indikator për të kuptuar
statusin e biodiversitetit në ekosistemet e ujërave të ëmbël, gjithashtu edhe si organizma
model për të vlerësuar efektet e ndryshimeve klimatike globale (Clausnitzer, 2003).
Rendi Odonata është një ndër rendet më të mirëstudiuara në Evropë. Më shumë se 30
vende kanë të dhëna të plota për shpërndarjen e odonatave në vendet e tyre. Kjo i bën
odonatat një rend të përshtatshëm për monitorimin e biodiversitetit në të ardhmen në nivel
evropian (Kongresi 1-rë Evropian në Odonatologji, 2010).
Megjithëse të apasionuarit pas këtij rendi (kryesisht studiues të huaj) kanë nisur që herët
studimin e tij për Shqipërinë, ka ende shumë të pathëna qoftë mbi llojet, qoftë mbi
shpërndarjen, ekologjinë dhe sidomos mbi llojet e rrezikuara. Me interes e përfitim të
madh në këtë studim kanë qenë të gjitha punimet dhe studimet pararendëse të bëra
sidomos nga studiues shqiptarë.
Duke konsideruar se studimi i parë për pilivesat në territorin e Shqipërisë i takon mesit të
shekullit të 19, kryer nga Baroni Edmond de Selys-Longchamps dhe se deri në vitin 2010
kishte vetëm 12 botime mbi pilivesat e Shqipërisë, 7 prej të cilave përmbajnë të dhëna
mjaft të diskutueshme pasi u referohen fundit të shekullit të 19 deri në fillimin e shekullit të
20-ë (Murányi, 2010) u gjet me vend të kryhej një studim në shkallë kombëtare, i cili do të
merrte në rishqyrtim të dhënat e kahershme duke bërë verifikime dhe studime në terren.
Për këtë qëllim në këtë studim është bërë një analizë e plotë e të gjithë dokumentacionit
shkencor të prodhuar e publikuar deri më tani, një dokumentim i të gjithë pasurisë faktike
që disponohet në Shqipëri, grumbullim i vëmendshëm në terren si dhe një trajtesë e
mëvetësishme e secilit individ në laborator.
Ky studim besojmë e dëshirojmë të jetë një ndihmesë në gjenerimin e diskutimit mbarë
kombëtar mbi mosdëmtimin dhe ruajtjen e mëtejshëm të habitateve natyrore dhe
jonatyrore në të cilin pilivesat rriten e plotësojnë ciklin e tyre jetësor, pasi vetëm kësisoj
ne do të mundemi që përmes tyre të vazhdojmë “të masim” cilësinë e jetës sonë. Për këtë
arsye kemi parë të nevojshme të hulumtojmë, të vlerësojmë e të rendisim në këtë punim
edhe llojet e rrezikuara, të cilat i bashkëngjiten Listës së Kuqe të Shqipërisë.
Një kontribut i rëndësishëm i këtij studimi, është jo vetëm pasurimi i Fondit të Muzeut të
Shkencave të Natyrës me rreth 1000 individë, prej të cilëve 5 janë lloje të reja për
ix
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Shqipërinë, por edhe ngritja e një instrumenti të rëndësishëm hulumtues siç është baza e të
dhënave për këtë rend. Kjo bazë të dhënash, së bashku me hartat shoqëruese të
shpërndarjes së llojeve për Shqipërinë do të jenë një ndihmë e madhe dhe e nevojshme për
studime të mëtejshme dhe një kontribut i vyer për pasqyrimin e plotë të situatës së
odonatofaunës shqiptare në Atlasin Evropian.
Përmes këtij kontributi Shqipëria tashmë renditet përkrah vendeve që kanë ndërtuar një
bazë të dhënash për rendin Odonata.
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Hyrje
Rëndësia e përfaqësuesve të rendit Odonata është përmendur fillimisht nga Corbet (1962),
e më pas nga studiues të tjerë, të cilët njëzëri pohojnë se llojet e këtij rendi janë jo vetëm
një hallkë e rëndësishme e zinxhirëve ushqimorë në habitatet ujore e tokësorë, por edhe
bioindikatorë të cilësisë së ujit në ekosistemet e ujërave të ëmbla në mbarë botën (Corbet,
1999; Clausnitzer et al., 2009; Dijkstra et al., 2014). Larmia, plasticiteti fenotipik dhe
ekologjik i bën përfaqësuesit e rendit Odonata mjaft tërheqës dhe të vlefshëm edhe për
studime ekologjike dhe evolutive (Córdoba-Aguilar, 2008; Bybee et al., 2016; Sigutova et
al., 2018).
Studimi “Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri”, ka
shfrytëzuar me kujdes dhe me përkushtim pjesën më të mirë të informacionit shkencor mbi
rendin Odonata në tërësi dhe për vendet fqinje me Shqipërinë në veçanti.
Të dhënat shkencore dhe historike dëshmojnë se rendi Odonata ashtu sikundër edhe rendet
e tjera të klasës Insecta ka tërhequr vëmendjen e studiuesve dhe entomologëve që prej
shekujsh e deri më sot (Clausnitzer et al., 2009). Ndër studiuesit e parë, të angazhuar në
eksplorimin e këtij grupi insektesh përmendim Carl Linnaeus, i cili përcaktoi llojet e para
të rendit Odonata si dhe Selys-Longchamps, i cili jo vetëm që ka dhënë një kontribut të
rëndësishëm në nivel botëror për njohjen e odonatave, por njëkohësisht është dhe studiuesi
që përcaktoi në vitin 1850 llojet e para të odonatave për vendin tonë (Bilek, 1966; Boudot
& Kalkman, 2015).
Krahas të dhënave të studiuesve të huaj për odonatat e Shqipërisë një kontribut të
rëndësishëm kanë dhënë edhe studiuesit shqiptarë. Studimi i parë mbi odonatat e
Shqipërisë është realizuar nga Prof. Dr. Et’hem Ruka. Ky studim shqiptar përbën një
pikënisje me vlerë, të domosdoshme dhe bazë për studimet e tjera të mëvonshme.
Si referencë dhe bazë krahasimore e të dhënave të këtij studimi janë përdorur të gjitha
botimet për Shqipërinë mbi rendin Odonata si ato të Bilek (1966), Dumont (1993),
Kalkman (2000), Murányi (2007), Murányi & Kovács (2013), DeKnijf (2015).
Shqipëria e pozicionuar gjeografikisht në Ballkanin Perëndimor, midis dy rajoneve
biogjeografike, Mesdhetar dhe Alpin, karakterizohet nga një klimë e lagësht dhe e ngrohtë.
Territori i Republikës së Shqipërisë karakterizohet nga përthyerje të shumta vertikale dhe
horizontale që krijojnë mjedise dhe mikromjedise të larmishme (Qiriazi, 2001) ku marrin
jetë një larmi tipe habitatesh, midis të cilave edhe ato ujore, të cilat shërbejnë si strehë e
gjallesave të ndryshme përfshirë edhe llojet e rendit Odonata (Tillyard, 1917; Qiriazi,
2001; RES, 2012).
Studimi taksonomik dhe ekologjik i rendit Odonata për Shqipërinë i ndërmarrë në kuadrin
e kësaj Doktorature, u shtri në të gjithë territorin e Shqipërisë. Njohuritë e fituara nga ky
studim janë mbështetur në një analizë të thelluar për secilin lloj në habitatin e tij përkatës.
Disa nga risitë e këtij punimi lidhen ngushtësisht me rishikimin e rendit Odonata për
Shqipërinë dhe hartimin për herë të parë të një liste të plotë (check list) të llojeve,
vendgjetjeve, habitateve dhe emërtimeve të llojeve në gjuhën shqipe.
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Studimi rezultoi me identifikimin e 1 gjinie të re dhe 5 llojeve të reja të rendit Odonata për
vendin tonë.
Studimi bashkëshoqërohet me bazën elektronike të të dhënave të përshtatur me serverin e
UT si dhe me çelsin e përcaktimit në nivel lloji për rendin Odonata në Shqipëri.
Ky studim sjell gjithashtu vlerësimin e statusit të rrezikimit të disa prej llojeve të rendit
Odonata në habitatin e tyre natyror, vlerësim i bërë mbi bazën e rregullave të IUCN-së dhe
realizuar për herë të parë për këtë rend të klasës Insecta në Shqipëri (IUCN, 2017).

Qëllimi i studimit
Qëllimi i këtij studimi është njohja dhe përditësimi i të dhënave sistematike dhe ekologjike
mbi rendin Odonata, klasa Insecta, tipi Arthropoda në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Objektivat e studimit







Njohja e tipareve taksonomike, përgatitja e listës llojore dhe hartave të përhapjes të
llojeve të rendit Odonata për Shqipërinë.
Hartimi i një çelësi përcaktimi në nivel rendi për vendin tonë.
Analiza sasiore dhe ekologjike mbi përhapjen dhe habitatet e odonatave në
Shqipëri.
Vlerësimi i statusit të ruajtjes së llojeve të rralla dhe të rrezikuara të rendit Odonata
për Shqipërinë.
Krijimi i një baze të dhënash, në formë elektronike, shoqëruar me fotografi dhe me
përshkrimet përkatëse për secilin prej llojeve të rendit Odonata në Shqipëri.
Pasurimi i fondit entomologjik të MSHN me llojet përfaqësuese të rendit Odonata
për Shqipërinë.
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KREU I
KONSIDERATA TEORIKE DHE TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
1.1 Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni sistematik i rendit Odonata
1.1.1 Të dhëna historike mbi rendin Odonata
Historia e studimit të odonatave nis në vitin 1758 kur Linnaeus, në librin e tij “Systema
Naturae”, përshkroi dhe emërtoi me emër shkencor pilivesën e parë, Libellula
quadrimaculata. Linnaeus i klasifikoi në gjininë Libellula të 18 llojet e para që përcaktoi.
Në vitin 1793, J. C. Fabricius i klasifikoi pilivesat në një rend të veçantë, të cilin e quajti
“Odonata” (Boudot & Kalkman, 2015).
Historia e odonatologjisë mund të përmblidhet në katër etapa ose “era”, tri nga të cilat
mbajnë emrin e studiuesve që kanë dhënë kontributin më të rëndësishëm në secilën prej
tyre.
Etapa e parë ose “Era Selys” (1840-1917), përfshin periudhën më të rëndësishme lidhur
me sistematikën e rendit Odonata; Etapa e dytë ose “Era Tillyard” (1917-1962), e cila
lidhet me studimet e thelluara mbi biologjinë e rendit Odonata; Etapa e tretë ose “Era
Corbet” (1962-2008), ku përfshihet periudha e studimeve të shumta lidhur me sjelljen dhe
ekologjinë e këtij rendi; Etapa e katërt ose “Era e lulëzimit” (2008-në vazhdim), e cila
po thellon në vazhdim njohjen mbi karakteristikat filogjenetike të rendit dhe ndikimit të
ndryshimeve klimatike mbi shumëllojshmërinë dhe shpërndarjen e llojeve të këtij rendi
(Khelifa et al., 2016).
Secila nga këto etapa fillon me publikimin e kontributit kryesor të studiuesit prej nga ka
marrë edhe emrin dhe përfundon me publikimin e një kontributi tjetër të rëndësishëm,
drejtues në këtë fushë, që i jep fillesën etapës së mëpasshme. Etapa e fundit karakterizohet
nga një rritje e jashtëzakonshme e numrit dhe e rezultateve të studimeve shkencore mbi
rendin Odonata. Të dhënat e grumbulluara dhe analizuara gjatë kësaj etape si edhe nga
etapat e mëparshme janë kontribute jo vetëm të studiuesve dhe shkencëtarëve të fushës,
por edhe kontribute të rëndësishme të vullnetarëve dhe studiuesve që shpesh vijnë nga
fusha të ndryshme (Clausnitzer et al., 2009; Boudot & Kalkman, 2015; Khelifa et al.,
2016).
Sot në botë njihen rreth 6300 lloje të rendit Odonata, të përfshira në 39 familje dhe 658
gjini (Clausnitzer et al., 2009; Boudot & Kalkman, 2015; Schorr & Paulson, 2018).
Bazuar në mendimin e ekspertëve të fushës larmia e këtij rendi vlerësohet të jetë shumë
herë më e madhe se ajo e raportuar deri më tani. Sipas Kalkman (2008), pritet që për
rendin Odonata në nivel botëror të përcaktohen në vitet në vijim edhe rreth 1000-1500
lloje të reja (Kalkman et al., 2008). Po si Kalkman edhe autorë të tjerë parashikojnë se
numri i llojeve të këtij rendi duhet të arrijë shumë shpejt vlerën rreth 7500 lloje
(Clausnitzer et al., 2004; Clausnitzer et al., 2009; Bomphrey et al., 2016).
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Rreth 3000 lloje mes përfaqësuesve të njohur deri më tash në këtë rend i përkasin
nënrendit Zygoptera (27 familje; 309 gjini), dhe po aq lloje edhe nënrendit Anisoptera (12
familje; 348 gjini), kurse 4 lloje, të cilat i përkasin të gjitha një gjinie, përfshihen tek
nënrendi Anisozygoptera (Boudot & Kalkman, 2015).
Në Evropë, bazuar në të dhënat e botimit të fundit përmbledhës mbi këtë rend, Atlasi
Evropian për Odonatat, deri më sot referohen 143 lloje. Llojet evropiane u përkasin 2
nënrendeve, Zygoptera (5 familje; 13 gjini; 52 lloje) dhe Anisoptera (6 familje; 28 gjini;
91 lloje) (Boudot & Kalkman, 2015).
Bazuar në referimet e Atlasit Evropian numri i llojeve të odonatave në vendet fqinje me
Shqipërinë është: Greqi, 76 lloje; Maqedoni, 62 lloje; Mali i Zi, 67 lloje; Itali, 88 lloje;
Kroacia 61 lloje, ndërsa për Kosovën nuk jepen të dhëna (Boudot & Kalkman, 2015;
Vilenica & Mihoci, 2018).
Studimi i parë i botuar për rendin Odonata për Shqipërinë (Shqipëria në kufijtë e territorit
të saj përpara vitit 1913) është bërë nga Baron Edmond de Selys-Longchamps në vitin
1850. Në këtë botim Selys referon llojet e para të rendit Odonata për vendin tonë (Selys,
1850).
Botimi i Selys ndiqet edhe nga botime të shumë kërkuesve e studiuesve të tjerë, të cilët
tërhiqen nga Shqipëria dhe fauna e saj e paeksploruar, mes tyre në rend kronologjik (deri
në mesin e shekullit të 20-të) janë: Campion (1919); Pongracz (1923); Puschnig (1926);
Fudakowski (1930); Navas (1932); Capra (1945) (Capra, 1945; Bilek, 1966).
Pas studimit të Capra në 1945, studimi i parë plotë, i cili rimerr në analizë jo vetëm të
dhënat e reja të grumbulluara, por bën edhe një analizë të botimeve të mëparshme
historike mbi odonatat e Shqipërisë, është ai i vitit 1966 nga Alois Bilek. Në këtë punim
Bilek përmbledh rezultatet e ekspeditës së realizuar në vitin 1961 nga një grup studiuesish
të Institutit Gjerman të Entomologjisë (Deutschen Entomologischen Institutes, DEI). Ky
botim përfaqëson punimin e fundit të realizuar nga studiues të huaj për odonatat e
Shqipërisë deri në fillimin e viteve 90-të.
Ndryshimet historike në Shqipëri në fillim të viteve 1990, rritën mundësinë për studiuesit
e huaj që të ndërmerrnin sërish ekspedita për të studiuar odonatofaunën e Shqipërisë. Në
rend kronologjik, studiuesit, të cilët kanë publikuar kërkimet e tyre në fushën e
odonatofaunës për Shqipërinë janë: Henry J. Dumont (1993); Vincent J. Kalkman (2000);
David Murányi (2007); David Murányi & Tibor Kovács (2013) dhe Geert De Knijf (2015)
(Dumont, 1993; Kalkman, 2000; Murányi, 2007; Murányi & Kovács, 2013; De Knijf,
2015).
Pavarësisht se pilivesat janë insekte relativisht të mëdha, si në fazën adulte ashtu edhe në
atë larvare dhe sjelljet e tyre mund të studiohen lehtësisht, kërkimet para vitit 1990 mbi
rendin Odonata nga studiues vendas janë të varfra dhe për periudhën pas 1990 situata
përmirësohet lehtësisht vetëm pak.
Në vitin 1971 Et’hem Ruka, i udhëhequr nga Prof. Dr. Kastriot Misja, paraqiti punimin e
diplomës me temë: “Të dhëna paraprake mbi sistematikën e Rendit Odonata në vendin
tonë” (Ruka, 1971). Ky ishte punimi i parë që ndërmerrej në Shqipëri nga studiues
shqiptarë për rendin Odonata.
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Për një periudhë prej 35 vitesh, pas punimit të Rukës, odonatat mbeten jashtë interesit të
studiuesve shqiptarë, derisa në fillim të shekullit 21 pilivesat rimarrin vëmendjen e duhur.
Në periudhën 2006-2011 ka disa publikime mbi odonatat e liqenit të Viroit, Gjirokastër
(Hasani, 2006; Hasani, 2012; Hasani et al., 2007; Alikaj et al., 2010; Alikaj et al., 2014) si
dhe për odonatat në Ultësirën Perëndimore të Shqipërisë (Halimi et al. 2008, 2011).
Në fondin e Muzeut të Shkencave të Natyrës në fillim të këtij punimi gjendeshin vetëm 21
individë të ekspozuar në eksponantët e tij, të cilët u përkasin 9 llojeve të rendit Odonata:
Calopteryx virgo; Platycnemis pennipes; Onychogomphus forcipatus; Cordulegaster
bidentata; Somatochlora flavomaculata; Crocothemis erythraea; Libellula depressa;
Orthetrum cancellatum; Sympetrum flaveolum (Vëzhgim i autorit në vend).
Në Atlasin për Odonatat e Evropës pranohen 57 lloje për Shqipërinë nga të cilat 34 lloje
referohen nga botimet përpara vitit 1990 dhe 51 lloje vijnë nga raportime dhe botime pas
vitit 1990 (Boudot & Kalkman, 2015).
1.1.2 Pozicioni sistematik
Pilivesat (odonatat) bëjnë pjesë në rendin Odonata, klasa Insecta, tipi Arthropoda,
mbretëria Animalia. Ato klasifikohen në grupimin e organizmave jorruazorë, të cilët
përbëjnë rreth 97% të llojeve të Mbretërisë Animalia (Robert,1988).
80% E llojeve të mbretërisë Animalia i përkasin Tipit të Arthropodëve (Ødegaard, 2000).
Arthropodët, janë organizma me trup dhe këmbë të segmentuara, me ekzoskelet të përbërë
kryesisht nga kitina dhe me cikël jetësor kompleks, të përshtatur për të jetuar në të gjitha
llojet e habitateve (Ruppert & Barnes, 1994).
Klasa më e madhe në tipin Arthropoda është klasa Insecta. Forma adulte e insekteve e ka
trupin të ndarë në tri tagma: kokë, kraharor dhe bark. Të gjithë insektet në fazën e rritur
kanë tri çifte këmbësh, të vendosura nga një çift në secilin prej tre segmenteve të
kraharorit. Në kokën e insekteve ndodhen një çift antenash, një çift sysh të përbërë, sytë e
thjeshtë dhe aparati i gojës. Në kraharorin e insekteve gjenden edhe dy çifte flatrash (por
ka edhe insekte që kanë një ose asnjë çift flatrash). Insektet janë të vetmit invertebrorë të
aftë për të fluturuar. Aftësia për të fluturuar, përmasat relativisht të vogla të trupit,
strategjitë e sofistikuara të riprodhimit, aftësia për të shfrytëzuar një larmi të madhe
burimesh ushqimore dhe plasticiteti i madh ekologjik kanë bërë që insektet të tejkalojnë të
gjitha klasat e tjera të tipit të arthropodëve si për nga numri i individëve po ashtu edhe për
nga numri i llojeve. Sipas të dhënave deri më tani njihen rreth 1 milion lloje insektesh, por
numri i tyre vlerësohet se duhet të jetë nga 6-10.000.000 lloje (Ruppert & Barnes, 1994;
Chapman, 2006).
Odonatat përfaqësojnë një nga grupet më të vjetra të klasës së insekteve. Ato klasifikohen
si një rend merolimnik, i cili ka ndryshuar shumë pak gjatë evolucionit në strukturën e
ndërtimit dhe në tiparet morfologjike (Askew, 2004; Grimaldi & Engel, 2005).
Odonatat bëjnë pjesë në grupin e insekteve me krahë, Pterygota, në mbirendin
Odonatoptera, i cili përbën një nga degëzimet më të hershme të insekteve me krahë. Nuk
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është e qartë nëse Odonatat u zhvilluan bashkë me grupin Ephemeroptera, apo me grupin
Neoptera1 ku bëjnë pjesë insektet me organizimin modern të krahëve (Rehn, 2003).
Bazuar në prova fosile si dhe në disa tipare molekulare dhe morfologjike disa studiues
sugjerojnë që rendet Odonata dhe Ephemeroptera i përkasin grupit më primitiv të
insekteve me krahë, Palaeoptera. Pothuajse në të gjitha rastet insektet e këtij grupimi
karakterizohen nga prania e një mekanizmi që i pengon krahët të palosen mbi trup,
mekanizëm, i cili gjendet edhe në përfaqësues të rendit Odonata. Në të dy këto rende
zhvillimi kalon nëpërmjet fazës larvare ujore karakteristike për palaeopterët (Degabriele,
2013; Miller, 1995; Askew, 2004; Corbet & Brooks, 2008).
Nga ana tjetër përfaqësues të rendit Odonata gëzojnë edhe disa tipare morfologjike të
kokës si dhe disa karakteristika molekulare që sugjerojnë se Odonatat së bashku me
grupimin e Neopterëve bëjnë pjesë në Metapterygotët (Bechly, 2003). Duke patur
parasysh distancat e mëdha evolutive që i ndajnë këto taksone moderne, ende sot nuk është
e qartë nëse Odonatat janë grup më i afërt me rendin Ephemeroptera apo me grupimin
Neoptera (ose me të dyja) (Rehn, 2003).
Fosilet më të hershme të odonatave u takojnë periudhës së Karboniferit, rreth 325 milion
vjet më parë (Degabriele, 2013; Silsby, 2001; Corbet & Brooks, 2008). Këto forma të
zhdukura janë klasifikuar në grupe primitive si Protodonata dhe Geroptera. Këta kanë qenë
insekte me përmasa shumë të mëdha, të cilëve u mungonte pterostigma dhe nyja, tipare
këto tipike të formave të sotme të odonatave. Sipas të dhënave që marrim nga fosilet grupi
Protodonata u zhduk në fund të Permianit, rreth 245 milion vjet më parë (Brooks, 2002)
ndërsa format e para të nënrendeve Zygoptera, Anisoptera dhe Anisozygoptera u shfaqën
rreth 250 milion vjet më parë, në erën Permian (Degabriele, 2013; d’Aguilar et al., 1986;
Miller, 1995). Disa lloje që datojnë që në këtë kohë kanë zhvilluar tipare, të cilat i gjejmë
tek odonatat e sotme, tipare që nuk ndryshojnë shumë nga paraardhësit, përveç përmasave
shumë më të reduktuara në krahasim me odonatat e Permianit.
Rendi Odonata, me tri nënrendet Zygoptera, Anisoptera dhe Anisozygoptera përbën një
grup monofiletik (Degabriele, 2013; Silsby, 2001; Brooks, 2002; Dijkstra, 2014). Sipas
disa autorëve nënrendi Anisozygoptera përfshin individë me trupin të ngjashëm me llojet e
nënrendit Anisoptera, krahët ngjajnë me llojet e nënrendit Zygoptera ndërsa sytë dhe disa
tipare të larvave janë tipare unike të këtij nënrendi. Me këto tipare studiuesit mendojnë se
nënrendi Anisozygoptera është një grup parafiletik (Lohmann, 1996; Rehn, 2003; Bybee et
al., 2008).
Corbet & Brooks (2008) i klasifikojnë llojet ekzistuese të nënrendit Anisozygoptera në
familjen Epiophlebiidae, e cila bën pjesë tek nënrendi Anisoptera. Bechly (2003) propozon
që llojet e grupimit Anisoptera dhe Epiophlebioptera (ku përfshihen edhe llojet
Anisozygoptera) duhet të përfshihen në grupimin Epiprocta.
Në këtë punim kemi përdorur klasifikimin që pranohet në Atlasin e Evropës, sipas të cilit
Rendi Odonata në Evropë përfaqësohet nga dy nënrendet: Zygoptera dhe Anisoptera
(Boudot & Kalkman, 2015).

1
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Nënrendi Zygoptera përfshin llojet me trup më të vogël, të hollë dhe relativisht të dobët në
fluturim ndërsa nënrendi Anisoptera përfshin llojet me përmasa mesatare apo të mëdha
dhe të shpejta në fluturim (Dijkstra, 2006; RES, 2012; Brooks & Cham, 2014).
1.1.3 Tiparet e përgjithshme të rendit Odonata
1.1.3.1 Tiparet morfologjike dhe anatomia
Odonatat dallohen për disa tipare unike që i ndihmojnë studiuesit të bëjnë përcaktimin e
saktë të tyre dhe të veçojnë llojet e rendit Odonata nga llojet e rendeve të tjera të klasës
Insecta. Këto tipare janë: sytë e përbërë shumë të mëdhenj; antenat pothuajse të
padukshme; prania e nyjes në nervurën kostale të krahëve dhe pozicioni unik i organeve
gjenitale te meshkujt (RES, 2012).
Trupi i odonatave, si tek të gjithë llojet e klasës Insekta, ndahet qartë në tri pjesë: koka,
kraharori dhe barku (në latinisht emërtohen përkatësisht cefali, toraksi dhe abdomeni).
Koka është pjesa e përparme, më e vogël e trupit që mban organet e ndjeshmërisë dhe
organet për kapjen e ushqimit. Përmasat e saj rriten dukshëm nga sytë e përbërë (Misja,
2003; Ruppert & Barnes, 1994; RES, 2012). Në kokë ndodhen antenat, të cilat janë mjaft
të reduktuara, aq sa nuk janë të dallueshme për një vëzhgues të rastit (Figura 1.1, 1.2).
Antenat e odonatave kanë 7 segmente nga të cilat segmentet e bazës janë më fuqishme se
segmentet e tjera. Forma e kokës dhe vendosja e syve në të shërben si tipar përcaktues për
nënrendet dhe familjet e rendit Odonata (Misja, 2003; Ruppert & Barnes, 1994; RES,
2012) (Figura 1.1).

Figura 1.1 Vendosja e syve tek: a. C. virgo, nënrendi Zygoptera; b. A. isosceles, nënrendi Anisoptera; c. S.
fonscolombii, nënrendi Anisoptera (Foto L. Shuka)

Në përfaqësuesit e nënrendit Zygoptera, koka zgjatet tërthorazi dhe ngushtohet nga paraprapa (Figura 1.2a). Pjesa e sipërme e kokës quhet verteks (çaçka e kokës) (V), e cila
ndahet në dy pjesë (e majtë dhe e djathtë) nga një suturë e quajtur sutura koronare. Kjo
suturë, duke zbritur poshtë kokës degëzohet në dy degë. Pjesa ndërmjet degëve të
bifurkimit, me formë pak a shumë trekëndëshe, përbën ballin (fronsi) (Fr). Fronsi te
shumica e llojeve dallohet me vështirësi nga verteksi me përjashtim të gjinisë Ceriagrion
ku ai dallohet qartë. Poshtë fronsit ndodhet klipeusi ndërsa pjesa e pasme e kokës përbën
oksipitalin (Occ). Aparati gojor përbëhet nga labrum (buza e sipërme) (Lb), labium (buza e
poshtme) (Lbm), mandibulat (nofullat) dhe palpet. Labium përbëhet nga lobet prementum
dhe postmentum, ky i fundit ndahet në mentum dhe submentum (Bej-Bienko, 1961; Misja,
2003). Lobi i mesit është zakonisht pak më i vogël se të tjerët dhe ka një thellim të
dukshëm. Labrum ndihmon në mbajtjen e ushqimit dhe mbrojtjen e hapësirës së gojës. Ai
është i plotë dhe i mbuluar nga epistoma ose klipeusi, i cili ndahet me anë të një suture në
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një zonë trekëndore të vogël të quajtur anteklipeusi (Ac) dhe në një zonë më të madhe, më
të gjerë-postklipeusi (Pc), që
gjendet poshtë ballit. Oksipitali është i drejtë dhe i ngushtë por zgjerohet anash në dy zona
trekëndore ku gjenden njollat e shndritshme (Po), me ngjyra që shërbejnë si tipar dallues
për disa nga gjinitë e pilivesave p.sh. tek gjinitë Coenagrion, Ischnura, Enallagma dhe
Erythromma (Bej-Bienko, 1961; Misja, 2003).

Figura 1.2 Koka tek nënrendi: a. Zygoptera; b. Anisoptera: Ac, anteklipeusi; Ant, antenat; Fr, frons; Lb,
labrum; Lbm, labium; M, mandibulat; Oc, sytë e përbërë; Oce, sytë e thjeshtë; Pc, postklipeusi; Po, njollat
pas syve; V, verteksi (Skica E. Shkëmbi)

Koka në individët e nënrendit Anisoptera është e rrumbullakët në anën dorsale, me sytë e
përbërë që takohen (nëse sytë nuk takohen, largësia mes tyre nuk është më e madhe se
gjerësia e një syri) dhe zënë pjesën më të madhe të kokës (Figura 1.1b; 1.1c; 1.2b).
Oksipitali është i vogël dhe trekëndor ndërsa sytë e thjeshtë, oceli janë vendosur në formë
trekëndore ose në vijë të drejtë dhe janë pjesë e verteksit konik dhe paksa të ngritur.
Labiumi është i përbërë nga tri lobe ashtu si te nënrendi Zygoptera por lobet anësorë janë
shumë më të mëdhenj në përmasa dhe e përfshijnë plotësisht lobin e mesit. Fronsi
zakonisht pëson një përkulje të theksuar që përfaqëson një kreshtë, e cila e ndan atë në
pjesën e përparme dhe të sipërme (Misja, 2003; Paparisto, 2015).
Organet e të parit. Pilivesat kanë shikimin më të mirë në botën e insekteve. Ato diktojnë
edhe lëvizjet më të vogla në largësi. Sytë e mëdhenj sidomos tek familja Aeshnidae mund
të kapin mesazhe në një zonë rreth 360o. Shikimi i tyre është i dobët vetëm poshtë dhe
prapa, gjë që shfrytëzohet nga koleksionuesit e tyre. Zygopterët me sytë e tyre më të vegjël
dhe të ndarë kanë perceptim më të mirë për dallimin e afideve kur ato qëndrojnë mbi
gjethe. Anisopterët kanë një diapazon më të gjerë për dallimin e ngjyrave sesa gjitarët dhe
sikurse insektet e tjerë mund të kapin rrezet UV (Paulson, 2009).
Organet e të parit përbëhen nga sy të përbërë dhe sy të thjeshtë. Çdo sy i përbërë përmban
njësi të të parit që quhen omatide, nga 10000 omatide tek Zygoptera deri në 28000-30000
në llojet Anisoptera me përmasa të mëdha si p.sh. familja Aeshnidae. Çdo omatid formon
në sipërfaqen e syrit një qelizë gjashtëkëndëshe që quhet faqezë. Për këtë arsye sytë e
përbërë quhen sy me shumë faqeza (Tillyard, 1917; Bej-Bienko, 1961; Misja, 2003;
Ruppert & Barnes, 1994). Tri sytë e thjeshtë (këta janë aksesorë dhe me një thjerrë)
gjenden në pjesën e sheshtë të verteksit ose në anën kurrizore të kokës. Syri i mesit ose i
përparmë është pak më i madh se dy të tjerët që ndodhen anash (Tillyard, 1917; BejBienko, 1961; Misja, 2003; Ruppert & Barnes, 1994).
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Llojet e nënrendit Zygoptera i kanë sytë e përbërë të mëdhenj (Figura 1.1a; 1.2a), rrethorë
dhe të larguar mjaft nga njëri-tjetri ndërsa tek nënrendi Anisoptera janë shumë të mëdhenj,
globularë dhe zenë pjesën më të madhe të kokës e cila është pak a shumë rrethore (Figura
1.1b; 1.1c; 1.2b). Sytë bashkohen përgjatë mesit të pjesës dorsale: tek familja Aeshnidae
sytë bashkohen dukshëm; tek familja Gomphidae forma e kokës dhe ndarja e syve afron
me nënrendin Zygoptera; tek familja Libellulidae dhe familja Cordulegastridae sytë vetëm
sa takohen ndërsa tek femra janë paksa të ndarë; tek familja Corduliidae sytë takohen pak
(Bej-Bienko, 1961; Dijkstra, 2006).
Kraharori. Përbën pjesën lëvizëse të trupit. Kraharori i pilivesave është mjaft i
specializuar, në përgjigje të flatrave të fuqishme që ato kanë. Ai lidhet me kokën me anën
e cerviksit, qafës, një pjesë membranore, me diametër më të vogël se ai i kokës dhe
kraharorit dhe që i mundëson rrotullim të plotë të kokës, 360 o. Në të ndodhen gjymtyrët
dhe flatrat. Kraharori përbëhet nga tri segmente që janë: parakraharori (prothorax),
meskraharori (mesothorax) dhe paskraharori (metathorax). Parakraharori është i vogël, pak
a shumë i larguar dhe i dallueshëm nga segmenti vijues i gjoksit. Meskraharori dhe
paskraharori janë shkrirë me njëri-tjetrin në një pjesë të vetme, shumë të harkuar, të
quajtur synthorax ose pterothorax (Figura 1.3) (Bej-Bienko, 1961; Misja, 2003).

Figura 1.3 Skicë e kraharorit të pilivesave (Skica E. Shkëmbi)

Çdo segment i kraharorit përbëhet nga katër skleritë, një shpinor, i quajtur edhe tergiti
(Tergum), një barkor ose sterniti (Sternum) dhe dy sklerite anësore ose pleurite (Pleuron).
Tergitet dhe sternitet janë të ngushta ndërsa pleuritet janë të gjera dhe me sutura të qarta,
të dallueshme që shpesh shërbejnë si tipare dalluese mes gjinive dhe llojeve. Çdo pleurit
është i përbërë prej tri pjesësh që janë: episternumi, epimerumi dhe infraepisternumi.
Respektivisht ato që i takojnë meskraharorit emërtohen si më poshtë: mezoepisternum,
mezoepimerum (em2) dhe mezoinfraepisternum (Figura 1.3) (Bej-Bienko, 1961; Misja,
2003; RES, 2012).
Pjesët, që i takojnë paskraharorit emërtohen respektivisht: metaepisternum (es3),
metaepimerum (em3) dhe metainfraepisternum. Sutura që formohet midis mezoepisternum
dhe mezoepimerum quhet sutura mezopleurale (ls1) ndërsa sutura korresponduese te
paskraharori quhet sutura metapleurale (ls2). Në kufirin e sipërm të mezoepisternumit
ndodhet brazda mediale (ose sutura e meskraharorit md, që tek shumë Anisoptera paraqitet
si një dhëmb). Midis parakraharorit dhe meskraharorit ndodhet pllaka mezostigmale.
Pleuritet e përparme zgjerohen nga përpara dhe nga sipër duke u bashkuar në vijën e mesit
të kraharorit dhe duke formuar atë që quhet pseudodorsum ose dorsum i kraharorit. Në
7
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këtë pjesë të kraharorit, midis suturës së meskraharorit dhe suturës supore shpesh ka
shirita me ngjyrë të quajtura shiritat parasuporë dhe suporë (Tillyard, 1917; Bej-Bienko,
1961; Misja, 2003; RES, 2012; Paparisto, 2015). Të gjithë këta elemente shërbejnë si
tipare për përcaktimin e gjinive dhe llojeve.
Pterotoraksi ka pësuar një lloj shtrembërimi në rrjedhën e evolucionit, pjesa barkore që
lidhet me këmbët është e shtyrë përpara, ndërsa pjesa kurrizore ku vendosen krahët është e
ngritur nga prapa (RES, 2012). Pjesa e dallueshme e kraharorit përpara krahëve është
formuar nga një zhvillim nga poshtë lart i episternumit të segmentit të dytë të kraharorit.
Në këtë mënyrë çifti i dytë dhe i tretë i këmbëve është i spostuar përpara, afër këmbëve të
përparme, dhe bashkë formojnë një lloj “shporte” të destinuar për të kapur dhe për të
shtrënguar gjahun në fluturim. Këmbët u lejojnë pilivesave që të fiksohen por nuk luajnë
asnjë rol në lëvizje apo në zhvendosjen e tyre (Tillyard, 1917; RES, 2012).
Flatrat. Një nga cilësitë dalluese të pilivesave është fluturimi dhe flatrat janë një nga
tiparet më të veçanta të tyre. Pilivesat kanë dy çifte flatrash të vendosura në meskraharor
dhe paskraharor. Të katër flatrat kanë përkulshmëri të madhe dhe lëvizin në mënyrë të
pavarur njëra nga tjetra gjë që u jep këtyre insekteve liri manovrimi (Tillyard, 1917).
Flatrat lëvizin lart dhe poshtë, por edhe mund të rrotullohen në aksin e tyre. Individët e
nënrendit Zygoptera kur janë në qetësi i mbajnë flatrat të palosura mbi pjesën kurrizore
(ose janë pjesërisht të hapura si te familja Lestidae). Tek nënrendi Anisoptera individët i
mbajnë flatrat të hapura horizontal dhe pingul me trupin (Figura 1.4) (Dijkstra, 2006,
vëzhgime personale në terren).

Figura 1.4 Pozicioni i flatrave në qetësi tek E. cyathigerum, nënrendi Zygoptera (majtas, foto L. Shuka) dhe
O. brunneum, nënrendi Anisoptera (djathtas, foto E. Shkëmbi)

Flatrat janë të tejdukshme, pjesërisht jo të tejdukshme, opake, të ngjyrosura plotësisht
(p.sh. Calopteryx virgo) apo të ngjyrosura pjesërisht (p.sh. Calopteryx splendens). Në disa
gjini dhe lloje flatrat kanë në bazën e tyre një njollë të verdhë (p.sh. Sympetrum flaveolum)
ose të zezë (p.sh. Libellula depressa). Flatrat mund të jenë të barabarta si tek nënrendi
Zygoptera (Figura 1.5) ose jo të barabarta si tek nënrendi Anisoptera (Tillyard, 1917;
Dijkstra, 2006; RES, 2012) (Figura 1.6). Ato janë të ndërtuara nga tubëza të quajtura
nervura ku kalojnë traketë, nervat dhe gjaku. Hapësirat ndërmjet nervurave quhen qeliza
dhe në to shtrihet një membranë e hollë dhe e tejdukshme. Ky ndërtim u jep mundësi
flatrave që të bëjnë dhjetra e qindra lëvizje në sekondë (Misja, 2003, Paparisto, 2015).
Nervurat janë të dendura dhe përbëjnë një nga elementët më të rëndësishëm në
përcaktimin e gjinive dhe llojeve të pilivesave. Flatrat e pilivesave kanë një sistem
nervurash kryesore gjatësore të lidhura me nervura të shkurtra, tërthore (Figura 1.5, 1.6).
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Figura 1.5 Skicë dhe foto e flatrave të nënrendit Zygoptera (në foto C. pulchellum, Fam. Coenagrionidae)
(skica dhe foto E. Shkëmbi)

Figura 1.6 Skicë dhe foto e flatrave të nënrendit Anisoptera (në foto A. mixta, Fam. Aeshnidae) (skica dhe
foto E. Shkëmbi)

Nervurat kryesore gjatësore janë të renditura si më poshtë (Tillyard, 1917; Bej-Bienko,
1961; Dijkstra, 2006; RES, 2012):
1. Nervura kostale-Costa (C) formon kufirin e përparmë të flatrës, nga baza e flatrës
deri te nyja-nodusi;
2. Nervura subkostale-Subcosta (Sc) që shtrihet nga baza e flatrës, shkon paralelisht
me nervurën Costa deri te nodusi (nyja-nervura tërthore) ku shkrihet me të, një
lidhje false kjo, e vendosur në një distancë të ndryshme (në gjini dhe lloje të
ndryshme) nga baza e flatrave;
3. Nervura rrezore, radiale-Radius (R) shtrihet nga baza e flatrave deri në majë, afër
së cilës lidhet me nervurën Costa+Subcosta përmes ndërfutjes së një qelize opake,
kitinore e quajtur pterostigma (Pt);
a. Nervura radiale R në fillim ndahet në dy degë, R1, Rs. Nga nervura Rs dalin
tri degë R2, R3, R4+5. Midis degëve të radiusit marrin fillesën disa nervura
gjatësore, shtojcë, dhe pikërisht nën R2 ndodhet IR2, nën R3 ndodhet IR3
me dy degë (e sipërme dhe e poshtme), dhe nën IR3 ndodhet sektori radial,
9
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Rspl. Tek disa Anisoptera të mëdhenj degëzimi IR3 ndahet në dy degë afër
nivelit të pterostigmës. Ky tipar shërben për dallimin e gjinisë Aeshna nga
gjinia Anax.
4. Nervura e mesme, mediale-Mediusi (M), nga baza e flatrës deri tek harku
bashkohet me Radiusin në një nervurë të vetme (R+M). Harku (Ar) quhet nervura e
plotë tërthore që shtrihet në bazën e flatrës midis nervurës R+M dhe nervurës
Kubitale që ndodhet poshtë saj. Këtu nis sektori radial dhe nervura mediale. Pjesa e
sipërme e Harkut formohet pikërisht nga një kthesë e fortë posteriore e nervurës
R+M. Pas kësaj kthese nervura mediale rinis rrugëtimin si një vijë e harkuar për të
përfunduar pak a shumë në mesin e poshtëm të flatrës. Nervura mediale M, e cila
del nga këndi i sipërm i katërkëndëshit ose trekëndëshit të flatrës (një qelizë
katërkëndore ose trekëndore që gjendet midis nervurës Mediale dhe Kubitale afër
bazës së flatrave, pas Harkut) vijon pas R4+5.
a. Nën nervurën mediale shpesh ndodhet nervura Mspl.
b. Degëzimi i poshtëm i nervurës Mediale (MP) mungon pothuajse në flatrat e
të gjitha llojeve të odonatave.
5. Nervura Cubitale-Cu, e cila nis në bazën e flatrave, arrin Harkun dhe bën një
kthesë të fortë për nga ana e poshtme e flatrës. Kjo nervurë del prej këndit të
poshtëm të katërkëndëshit ose trekëndëshit. Degëzimi i përparmë i nervurës
Kubitale CuA mungon në flatrat e të gjitha llojeve të odonatave.
a. Qeliza që ndodhet pas Harkut dhe që zgjatet deri në fillim të nervurës
Mediale emërtohet qeliza diskoidale.
i. Kjo qelizë tek nënrendi Zygoptera është në formë katërkëndëshi dhe
një qelizë e vetme (me përjashtim të familjes Calopterygidae ku ka
një sërë qelizash katërkëndore).
ii. Tek nënrendi Anisoptera qeliza diskoidale ndahet në dy qeliza
trekëndore, e poshtmja formon qelizën diskoidale dhe e sipërmja,
një qelizë të ngushtë që emërtohet supertrekëndëshi (ht).
6. Nervura Anale-A, vijon paralel me nervurën Kubitale nga baza e flatrave deri në
kufirin e poshtëm të tyre. Nervura anale ka disa degëzime.
Krahas nervurave gjatësore gjenden nervurat tërthore disa prej të cilave janë të
rëndësishme për identifikimin e gjinive dhe llojeve tek të dy nënrendet e odonatave (RES,
2012; Tillyard, 1917; Bej-Bienko, 1961; Dijkstra, 2006).
Përveç nyjes dhe harkut, nervura të tjera tërthore, të rëndësishme për përcaktimin e llojeve
janë nënnyja dhe nervura tërthore kubitale p.sh. në familjen Corduliidae. Midis nervurave
Costa dhe Radius ka një sërë nervurash tërthore, të shkurtra. Ato që ndodhen larg nga
nyja, për nga skaji i flatrave quhen nervurat pasnyjore-postnodale dhe ato që ndodhen nga
baza e krahëve deri tek nyja quhen paranyjore-Pn (Tillyard, 1917; Bej-Bienko, 1961;
Dijkstra, 2006; RES, 2012).
Në bazën e krahëve, tek individët e nënrendit Anisoptera ndodhet një membranë opake,
Membranula-m, ngjyra e së cilës ka rëndësi në përcaktimin e disa llojeve si p.sh. në
gjininë Orthetrum. Menjëherë pas saj, në krahët e pasëm të meshkujve gjendet një qelizë
trekëndore emërtuar trekëndëshi anal (At). Pas këtij trekëndëshi dhe poshtë qelizës
diskoidale, në krahët e pasëm të Anisopterëve të mëdhenj ndodhet një grup qelizash të
emërtuara fusha anale (An), tipar ky që shërben për përcaktimin e disa llojeve. Forma e
saj mund të jetë në formë çizme si tek familja Libellulidae ose në formë thesi si tek familja
Aeshnidae (Figura 1.7) (Tillyard, 1917; Bej- Bienko, 1961; Misja, 2003; Dijkstra, 2006).
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Figura 1.7 a. Membranula te O. brunneum (Fam. Libellulidae); b. Membranula dhe fusha anale te O.
cancellatum (Fam. Libellulidae); c. Membranula dhe fusha anale te A. affinis (Fam. Aeshnidae); d.
membranula dhe trekëndëshi anal te A. mixta (Fam. Aeshnidae) (Foto E. Shkëmbi)

Këmbët. Si tek të gjitha insektet, këmbët e pilivesave përbëhen nga këto pjesë: kokset,
trokanteri, femuri, tibia, tarset dhe në fund thonjtë. Kokset janë të shkurtra, me formë
konike, trokanterët janë të hollë. Femuri dhe tibia shpesh janë të ngjyrosura dhe të pajisura
me qime të vogla, elementë që ndryshojnë nga një lloj në tjetrin. Tibiet në gjatësi janë sa
femuri ose më të gjata se ai. Tek përfaqësuesit e familjes Platycnemididae tibiet janë të
shtypura si lopata, karakteristikë themelore kjo që e bën këtë familje të dallueshme nga të
tjerat (Figura 1.8). Tek meshkujt e familjes Corduliidae tibiet janë të pajisura me një
strukturë membranore në zonën e muskulit fleksor. Tri çiftet e këmbëve nyjëzohen në çdo
segment me trupin, në hapësirën mes pleuriteve dhe tergiteve (Tillyard, 1917; Misja, 2003;
RES, 2012; Paparisto, 2015).

Figura 1.8 Këmbët e P. pennipes, Familja Platycnemididae (Foto A. Paparisto)

Abdomeni dhe organet gjenitale. Tek pilivesat, abdomeni përbëhet nga 10 segmente, në
fund të të cilëve ka një ose dy shtojca anale. Në përgjithësi abdomeni është i hollë dhe i
gjatë, përgjithësisht paraqitet më i fuqishëm tek llojet e nënrendit Anisoptera sesa tek llojet
e nënrendit Zygoptera (Dijkstra, 2006; RES, 2012).
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 Abdomeni është i gjatë te familjet Calopterygidae, Cordulegastridae, Aeshnidae
dhe relativisht i shkurtër te familja Libellulidae. Ai zakonisht është cilindrik, por
në disa lloje është i shtypur fort në anën dorso-ventrale p.sh. tek Libellula
depressa. Në lloje të ndryshme ai ka ngjyra dhe forma të ndryshme. Shpesh ka
shkëlqim metalik, blu ose të gjelbër, si tek familja Calopterygidae, ngjyrë të kuqe
te disa lloje si Pyrrhosoma nymphula, Ceriagrion tenellum, Crocothemis
erythraea, ose me alternim brezash të zinj dhe të verdhë si p.sh. te Cordulegaster
bidentata (Figura 1.9). Në shumë lloje të nënrendit Anisoptera (bëjnë përjashtim
vetëm gjinia Anax dhe familja Libellulidae), në të dy anët e segmentit të dytë ka
zgjatime si veshë, tipar i cili përdoret në përcaktimin e këtyre llojeve. Këto
zgjatime e “drejtojnë” femrën gjatë koopulimit për të gjetur pozicionin e organeve
gjenitale (Dijkstra, 2006; RES, 2012).

Figura 1.9 Abdomeni te: a. C. bidentata, Fam. Cordulegastridae; b. C. splendens, Fam. Calopterygidae; c.
C. puella, Fam. Coenagrionidae; d. C. erythraea, Fam. Libellulidae; e. L. depressa, Fam. Libellulidae; f. O.
brunneum, Fam. Libellulidae (Foto E. Shkëmbi, A. Paparisto)
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Forma dhe madhësia e organeve gjenitale, si te meshkujt dhe te femrat janë tipare të
rëndësishme për përcaktimin e llojeve në gjini të ndryshme të dy nënrendeve të rendit
Odonata (Bej-Bienko, 1961; Dijkstra, 2006; Brooks & Cham, 2014). Në dallim nga
insektet e tjera meshkujt e pilivesave kanë dy organe gjenitale. Organi i parë ndodhet në
segmentin e 2-të të abdomenit dhe tjetri në fund të segmentit të 9. Forma e organeve
gjenitale te pilivesat përbën një nga elementet më kryesorë për përcaktimin e llojeve të
ndryshme, veçanërisht në familjen Libellulidae (Bej-Bienko, 1961; Dijkstra, 2006; Brooks
& Cham, 2014) (për figurat e organeve gjenitale referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).
Meshkujt e prodhojnë spermën në organet e segmentit të 9 dhe më pas e çojnë me anë të
përkuljes së abdomenit në penis i cili ndodhet te segmenti i 2-të. Organet gjenitale në
segmentin e 2-të ndodhen në një ‘gropë’ të thellë, në të cilën gjendet penisi i mbrojtur nga
një veshje dhe nga një ose dy çifte ‘ganxhash’. Këto të fundit ndihmojnë në kapjen fort të
organeve gjenitale të femrës (Tillyard, 1917; Bej-Bienko, 1961; RES, 2012).
Abdomeni te femrat është në përgjithësi më i shkurtër dhe më i gjerë, më shumë ose më
pak cilindrik në krahasim me abdomenin te meshkujt. Organet gjenitale të femrës ndodhen
në anën barkore, në segmentet 8 dhe 9 (Dijkstra, 2006). Shkalla e zhvillimit të
vezëvendosësit është e ndryshme në lloje të ndryshme. Femrat, tek të gjitha familjet e
nënrendit Zygoptera dhe tek familja më primitive e nënrendit Anisoptera, familja
Aeshnidae, janë të pajisura me vezëvendosës të fuqishëm (Dijkstra, 2006; RES, 2012).
Organi gjenital mbrohet nga valvola anësore, si sharrë, që ndihmojnë lëshimin e vezëve në
indet e bimëve. Në familjet e tjera të nënrendit Anisoptera ku mungon vezëvendosësi,
vezët thjesht nxirren dhe lëshohen në ujë. Llojet e familjes Cordulegastridae kanë një
vezëvendosës rudimentar. Për përcaktimin e llojeve ndonjëherë është e rëndësishme forma
e kapakëve të vezëvendosësit (Bej-Bienko, 1961; Dijkstra, 2006).
Në fund të segmentit të 10 tek të dyja sekset ekzistojnë shtojcat anale të cilat kanë forma të
ndryshme në lloje të ndryshme të pilivesave. Gjatësia dhe ngjyra e tyre merret parasysh në
përcaktimin e shumë llojeve të këtij rendi (Dijkstra, 2006). Tek llojet e nënrendit
Anisoptera, meshkujt kanë dy shtojca anale të sipërme dhe një të poshtme. Tek llojet e
nënrendit Zygoptera meshkujt kanë një çift shtojcash anale të sipërme dhe një çift
shtojcash të poshtme. Çifti i shtojcave të sipërme, homologe me ato tek Anisopterat
ndodhet poshtë anusit (Tillyard, 1917; RES, 2012). Të dyja shtojcat, të sipërme dhe të
poshtme, janë shumë të ndryshme në lloje të ndryshme dhe në këtë mënyrë janë mjaft të
rëndësishme për përcaktimin e shumë prej llojeve të rendit Odonata (Bej-Bienko, 1961).
Shtojcat anale përdoren nga mashkulli për të kapur femrën nga qafa ose nga koka gjatë
procesit të koopulimit. Femrat kanë vetëm një çift shtojcash anale superiore të cilat janë pa
funksion dhe pak a shumë janë shndërruar në organe rudimentare (Tillyard, 1917; BejBienko, 1961; Dijkstra, 2006; RES, 2012) (Për figurat e organeve gjenitale referoju Çelsit
të përcaktimit, Shtojca 2).
1.1.3.2 Karakteristika të mënyrës së jetesës dhe sjelljes
Fluturimi. Pilivesat janë insekte fluturuese mjaft të shpejta dhe të manovrueshme. Llojet e
nënrendit Anisoptera mund të fluturojnë përpara me shpejtësi më shumë se 100 gjatësi
trupi në sekondë dhe prapa më shumë se 3 gjatësi trupi në sekondë, ata mund të qëndrojnë
edhe pezull duke mbajtur trupin horizontalisht. Shpejtësia e tyre nuk i kalon 48 km/orë (sa
shpejtësia maksimale e shpendëve me përmasa të vogla) (Paulson, 2009). Llojet e familjes
Aeshnidae mund të fluturojnë me një shpejtësi rreth 36 km/orë ndërsa ato të nënrendit
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Zygoptera mund të fluturojnë me shpejtësi rreth 10 km/orë (Brooks & Cham, 2014).
Shpejtësia e madhe i detyrohet numrit të madh të muskujve të kapur nga njëra anë në
muret e kraharorit dhe nga ana tjetër në bazën e flatrave. Lidhja e flatrave me pjesët e
kraharorit bëhet me lidhje të lëvizshme e cila u jep mundësi pilivesave të rrotullojnë flatrat
gjatë fluturimit, të manovrojnë dhe të ndjekin prenë ose t’u shmangen grabitqarëve.
Pterostigma në majën e flatrave mendohet se vepron si kundërpeshë, si nxitëse e
përdredhjes së flatrave gjatë fluturimit dhe e qëndrueshmërisë së majës së tyre (Tillyard,
1917; RES, 2012).
Qëndrimi. Shumë prej llojeve qëndrojnë horizontalisht duke u mbajtur prej këmbëve
(Familja Gomphidae dhe gjinia Orthetrum) apo duke mbështetur abdomenin mbi substrat.
Ata mund ta ndryshojnë pozicionin kryesisht për rregullimin e temperaturës, mund të
lëvizin lehtësisht abdomenin lart ose poshtë për të qenë pingul me rrezet e diellit për t’u
ngrohur maksimalisht në mëngjes ose në mbrëmje ose qëndrojnë me abdomenin drejtuar
nga dielli për të minimizuar rrezatimin. Kjo është e zakonshme në vendet me klimë të
nxehtë. Një grup tjetër p.sh. llojet e gjinisë Sympetrum qëndrojnë në anë të substratit duke
u kapur fort me këmbët. Ky qëndrim lidhet edhe me mënyrën e të ushqyerit apo me
mënyrën si e kapin ushqimin (Tillyard, 1917; Brooks & Cham, 2014).
Pozicioni i mbajtjes së krahëve është i ndryshëm në gjini të ndryshme. Disa prej tyre kur
qëndrojnë mbi bimë i mbajnë krahët të hapur ose i mbajnë ngritur sidomos kur fryn erë.
Kjo mund të jetë një formë aerodinamike që i ndihmon për të qëndruar në bimë. Lloje të
tjerë i mbajnë krahët të mbyllur kur qëndrojnë mbi bimë dhe kjo ndoshta për të mos
harxhuar shumë energji gjatë qëndrimit (Corbet, 1962). Tek Zygopterët dallohen dy
qëndrime: me krahë të hapura, te gjinia Lestes dhe krahë të mbyllura tek familjet e tjera të
këtij nënrendi. Zygopterët me përmasa të mëdha, që e gjejnë ushqimin duke e kapur në
ajër, i mbajnë krahët të hapura, ndërsa llojet me përmasa të vogla si psh. gjinia
Coenagrion i mbajnë të mbyllura që të mos bien në sy. Disa lloje që jetojnë në pellgje i
mbajnë pjesërisht të hapura (Corbet, 1962).
Ushqimi dhe gjuetia. Pilivesat janë gjallesa grabitqare në të dyja fazat e zhvillimit,
larvare dhe adulte. Pre e tyre në përgjithësi janë invertebrorët, por kur larvat janë të mëdha
nuk përjashtohen edhe larvat e bretkosave apo peshqve të vegjël (Corbet & Brooks, 2008;
Dijkstra, 2006). Larvat e llojit Lestes sponsa ushqehen me krustace të vogla të ujërave të
ëmbla (Brooks & Cham, 2014). Shumë anisopterë kapin si pre insekte më të vegjël se
vetja, si miza, larvat e këpushave apo brumbuj. Disa lloje të familjes Gomphidae dhe llojet
e gjinisë Anax janë specializuar për të kapur pre me përmasa më të mëdha se vetja,
ndërkohë që llojet e gjinisë Anax janë të afta ta bëjnë këtë sapo dalin nga faza larvare
(Paulson, 2009).
Forma adulte ka mënyra sjellje ndaj të ushqyerit të ngjashme me sjelljet tek zogjtë. Disa
lëvizin para-prapa, duke gjuajtur dhe kapur insektet që janë në fluturim, ndërsa disa të
tjerë, të “maskuar” në habitatin e tyre, rrinë në pritje të presë (Dijkstra, 2006).
Individët e nënrendit Anisoptera e gjuajnë gjahun në fluturim duke e ndjekur me shikim, i
cili mundësohet nga rrotullimi 360o i kokës. Pilivesat e nënrendit Zygoptera qëndrojnë në
përgjithësi të kapur te bimët, e fiksojnë prenë dhe lëshohen në drejtim të saj me shumë
saktësi. Pasi e gjuajnë kthehen përsëri për ta konsumuar në vendin ku ishin më përpara
(Corbet, 1962; vëzhgime personale në terren). Pre e tyre mund të jenë edhe insektet që
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gjenden në bimët ku rrinë ata vetë, pa qenë e nevojshme për të lëvizur. Në disa gjini si
Aeshna, Gomphus dhe në disa raste edhe Cordulia çdo individ ka zonën e tij të gjuetisë
nga e cila përzihet çdo individ tjetër që kërkon të futet aty. Disa lloje Aeshna (p.sh. A.
viridis) që janë individë të natës gjuajnë pas perëndimit të diellit. Këto lloje rrinë në ajër
për shumë orë, fluturojnë me shpejtësi 1-4 m/s (me lëvizje para dhe prapa) dhe në
momentin e sulmit lëvizin me shpejtësi 10-14 m/s (Corbet, 1962; Brooks & Cham, 2014).
Migrimi. Vetëm llojet Anisoptera migrojnë (Rüppel, 1989) dhe 13 lloje të këtij nënrendi
janë quajtur lloje migratore (Russell et al., 1998; Dijkstra, 2006). Disa prej tyre, të cilat
ndodhen edhe në vendin tonë, janë lloje të familjes Aeshnidae: Aeshna afﬁnis Van der
Linden, 1820; Aeshna mixta Latreille, 1805; Anax ephippiger (Burmeister, 1839) dhe lloje
të familjes Libellulidae: Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) dhe Sympetrum
meridionale (Selys, 1841).
Llojet Sympetrum meridionale (Selys, 1841) dhe Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
bëjnë emigrime në grupe të mëdha duke fluturuar gjithmonë në drejtim të kundërt me erën,
në fusha, në male dhe në dete. Për këto migrime ende nuk është sqaruar arsyeja përse
bëhen.
Kohëzgjatja e qëndrimit të pilivesave në ajër lidhet me termorregullimin dhe ‘buxhetin’ e
energjisë meqenëse fluturimi është aktiviteti që kërkon sasinë më të madhe të energjisë së
shpenzuar prej tyre (Corbet, 1962; Norberg, 1995; Corbet & May, 2008). Ka një diferencë
të dukshme në kohën e qëndrimit në ajër midis fluturuesve tipikë të familjeve Aeshnidae,
Cordulegastridae, Corduliidae nga një anë dhe familjes Libellulidae nga ana tjetër (Corbet
& May, 2008). Ky ndryshim lidhet me morfologjinë e krahëve, sikurse sugjeron Johansson
et al. (2009), të cilat janë të specializuara sipas kërkesave të ndryshme në lloje të
ndryshme. Individët e familjes Libellulidae kur janë në gjueti, në më të shumtën e rasteve
ata janë në pritje për kapjen e gjahut dhe fluturimi për kapjen e tij zgjat vetëm 3 sekonda
(Corbet, 1999; vëzhgime personale në terren). Për të siguruar këtë shpejtësi dhe për ulur
koston e energjisë krahët e tyre janë të gjatë (pjesa distale e krahut është ajo që siguron
forcën e nevojshme) (Grabow & Rüppel, 1995). Krahët relativisht të gjatë dhe abdomeni i
shkurtër rritin shkathtësinë dhe manovrimin në kthesa (Wootton & Newman, 2008).
1.1.3.3 Biologjia
Odonatat janë insekte me metamorfozë jo të plotë (hemimetabol) (Corbet & Brooks,
2008). Zhvillimi i tyre kalon në tri faza: veza, larva ose nimfa dhe adulti ose imago. Midis
larvës dhe adultit mungon faza pupë. Larva sikurse adulti ka këmbë të segmentuara, sy të
përbërë (janë të pakta rendet e klasës Insecta ndër të cilët larvat kanë sy të përbërë)
(Williams et al., 1992) dhe aparat goje të tipit brejtës. Larva e odonatave ka rudimente të
flatrave ndërsa organet gjenitale zhvillohen ndërkohë që zhvillohet edhe vetë larva
(Tillyard, 1917; Misja, 2005).
Pothuajse në të gjitha llojet e këtij rendi, faza larvare zhvillohet në ujë dhe adulti në tokë
dhe në ajër (insekte merolimnike). Larva përpara se të metamorfizohet në fazën adulte
kryen nën ujë disa zhveshje që e lejojnë atë të rritet. Kur larva është plotësisht e rritur,
largohet nga uji, bën zhveshjen e fundit, shtrin krahët dhe abdomenin dhe kur këta janë
forcuar mjaftueshëm fluturon si një insekt i rritur. Karkasa e zhveshjes së fundit, quhet
ekzuvia. Ekzuviat gjenden në anë të trupave ujorë gjatë pranverës dhe në fillim të verës
(vëzhgim personal në terren). Ato shërbejnë si një dëshmi e plotësimit të ciklit jetësor nga
mjedisi ujë në tokë (Dijkstra, 2006).
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Odonatat në fazë adulte jetojnë nga disa javë në disa muaj. Adultët janë forma tokësore e
si të tillë mes tyre dhe fazave larvare ujore të këtij rendi nuk ka konkurencë as për burime
ushqimore as edhe për habitatin ku zhvillohen (Dijkstra, 2006; Brooks & Cham, 2014).
Pas periudhës së maturimit dhe përpara se të takojë femrën, mashkulli i odonatave kalon
spermatozoidët me një përkulje të abdomenit, nga organi gjenital parësor, që gjendet në
segmentin e 9 në anën barkore, në organin gjenital dytësor që ndodhet në fillimin e
abdomenit. Ky veprim bëhet pothuajse gjithmonë në fluturim (Tillyard, 1917; RES, 2012).
Rituali i çiftimit që ndodh në ajër është karakteristik për odonatat në përgjithësi dhe për
llojet e tyre në veçanti. Mashkulli dhe femra fluturojnë së bashku dhe fekondimi ndodh në
ajër. Në shumicën e familjeve, meshkujt e kapin femrën fort nga qafa (ose nga koka tek
familjet Aeshnidae dhe Gomphidae) me shtojcat anale të abdomenit dhe qëndrojnë bashkë
për një kohë të caktuar (Tillyard, 1917; Brooks & Cham, 2014). Në këtë moment femra
për të marrë spermën përkul trupin derisa ekstremi i abdomenit të saj arrin organin
riprodhues të mashkullit (segmentet 8 dhe 9 të femrës bashkohen me segmentet 2 dhe 3 të
mashkullit). Insektet e çiftuara mund të fluturojnë lart e poshtë së bashku përpara
depozitimit të vezëve. Akti i koopulimit tek disa lloje mund të ndodhë edhe në qetësi në
bimët që ndodhen përreth habitatit ujor (RES, 2012). Pas çiftëzimit shihen shpesh çifte
pilivesash të fluturojnë në varg, me mashkullin që rimorkion femrën. Lëshimi i vezëve
mund të bëhet në çift ose vetëm nga femra pasi e ka larguar mashkullin. Individët e
familjes Coenagrionidae, disa individë të gjinisë Anax dhe familjes Libellulidae lëvizin në
çift për depozitimin e vezëve ndërsa tek Zygopterët, femra i depoziton vezët ndërkohë që
mashkulli vazhdon ta mbajë ende të kapur nga qafa (Brooks & Cham, 2014; vëzhgime
personale në terren).
Lëshimi i vezëve. Femrat e nënrendit Zygoptera dhe të familjes Aeshnidae i vendosin
vezët individualisht (një nga një) në pjesën nënujore të bimëve drunore ose barishtore.
Këto femra shpeshherë janë të shoqëruara nga meshkujt në procesin e depozitimit të
vezëve. Femrat zhytin barkun e tyre në ujë deri sa të gjejnë bimët e përshtatshme për
depozitimin e vezëve (Figura 1.10) (Tillyard, 1917).
Vezët e pilivesave, në varësi të mjedisit ku vendosen janë në dy forma: të gjata në rastet
kur vendosen në brendësi të indeve bimore dhe sferike në të gjithë rastet kur ato lëshohen
direkt në ujë (Brooks & Cham, 2014).
Femrat e familjes Corduliidae dhe gjinive Libellula e Sympetrum i lëshojnë vezët direkt në
ujë, të mbështjella me një masë xhelatinore, e cila i mbron vezët nga grabitqarët, nga
kushtet ekstreme të motit dhe i ndihmon ato të fiksohen në bimë. Mbështjella i mbron
vezët edhe nga zhytja në ujë (Brooks & Cham, 2014). Femrat të llojeve të tjera i
shpërndajnë vezët e tyre në fluturim përgjatë sipërfaqes së ujit duke zhytur ritmikisht
ekstremin e barkut në ujë. Disa lloje si Libellula quadrimaculata lëshojnë një numër të
vogël vezësh duke fluturuar mbi ujë, lloje të tjera si Somatochlora metallica i lëshojnë
vezët në mjedise moçalore pasi godasin disa herë me fundin e barkut shtresën e llumit për
të arritur ujin dhe për të lëshuar vezët në të (vëzhgim personal në terren). Femrat e gjinisë
Lestes i vendosin vezët në kërcellin e bimëve që ndodhen mbi nivelin e ujit si kallamishte,
xunkth, shelg, ndërsa ato të gjinisë Aeshna më shpesh i vendosin vezët në objekte që
notojnë në ujë ose edhe në myshkun që mund të gjendet përreth habitateve ujore. Në
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gjininë Cordulegaster femrat i vendosin vezët në baltë ose në rërë, në përrenj ku ka bimësi
të zhvilluar që krijon një mjedis me shumë hije (Brooks & Cham, 2014).

Figura 1.10 S. fonscolombii, çift, në momentin e lëshimit të vezëve, moçalishte pranë Universitetit Epoka
(Foto E. Shkëmbi)

Nga veza zhvillohet së pari pronimfa e mbështjellë me një membranë të hollë. Nimfa
zakonisht del pas 2-5 javësh, por kjo varet nga lloji i odonatës, temperatura e ujit dhe
rezervat ushqimore. Nëse temperatura rritet, koha e zhvillimit të vezëve shkurtohet,
sidomos në mjedise me ujëra të përkohshëm ku zhvillimi larvar duhet të përfundojë
përpara tharjes së mjedisit. Zakonisht temperaturat optimale janë 15o C-20o C, por kjo
varet kryesisht nga lloji (Brooks & Cham, 2014).
Larvat e pilivesave janë pothuajse tërësisht bentike në mjedisin ujor. Gjatë rritjes që zgjat
nga pak javë deri në 7 vjet, larva bën 10-20 zhveshje. Pjesa më e madhe e larvave tek
Zygopterët e plotësojnë ciklin jetësor brenda 1 viti, ndërsa tek Anisopterët cikli jetësor
zgjat nga 1 deri në 5 vjet, por mund të jetë dhe më shumë (Tillyard, 1917; Corbet, 1999).
Pasi ka arritur rritjen e plotë, nimfa e lë mjedisin ujor, kapet pas kallamishteve apo
kërcenjve të bimëve pranë ujit dhe bën transformimin e fundit në fazën imago. Llojet me
përmasa më të mëdha e realizojnë transformimin për 3-4 orë ndërsa ato më përmasa më të
vogla në një kohë më të shkurtër. Procesi i zhveshjes së fundit është i ndarë në disa faza,
secila prej tyre e ndjekur nga një hapësirë e shkurtër kohore që shërben si një periudhë
pushimi, mbledhje forcash dhe përgatitje për fazën pasardhëse. Në fillim shfaqet koka dhe
kraharori dhe më pas flatrat dhe trupi që marrin formën e tyre përfundimtare. Ky
transformim ndodh shpesh në mëngjes herët, pa zbardhur ende dita. Pasi janë tharë dhe
ngrohur mirë në rrezet e diellit, adultët nisen në fluturim (Brooks & Cham, 2014).
Një pjesë e nimfave që do bëhen imago mund të mos arrijnë të përfundojnë procesin e
transformimit për shkak se bien pre e shpendëve apo për shkak të kushteve atmosferike
(erës dhe shiut). Megjithatë shumica janë të suksesshëm dhe sapo dalin synojnë të çiftohen
për të siguruar vazhdimësinë e llojit (Corbet, 1962; Brooks & Cham, 2014).
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Adultët kanë jetëgjatësi të shkurtër, zakonisht nga 6 javë deri në 2 muaj, periudhë gjatë së
cilës ata duhet të takohen me seksin e kundërt. Kjo realizohet zakonisht përmes
sinkronizimit të popullatës për momentin e daljes nga faza larvare dhe kalimin në fazën
adulte në fluturim në të njëjtën kohë. E keqja në këtë rast është që një numër i madh
individësh në të njëjtin habitat mund të tërheqin vëmendjen e grabitqarëve. Një mënyrë
tjetër për të siguruar çiftimin dhe riprodhimin është mungesa e sinkronizimit përmes
zgjatjes së fazës larvare për një pjesë të popullatës duke sigururar kalimin në fazë adulte
me skalione. Kjo strategji i siguron popullatës individë adultë në fluturim gjatë gjithë
verës, por që janë më të paktë në numër për t’u çiftëzuar (Corbet, 1962; Brooks & Cham,
2014).
1.1.3.4 Rëndësia
Pilivesat nuk janë të dëmshme për njeriun, përkundrazi duke u ushqyer me insekte
dëmtuese ato bëhen mjaft të dobishëm për të. Gjatë ciklit të tyre jetësor, larvat përdorin
habitatin ujor ndërsa adultët për t’u maturuar, për t’u ushqyer dhe për t’u çiftëzuar,
përdorin zonat litorale, ripariane dhe tokësore, kësisoj ato bëhen hallkë lidhëse e
rëndësishme e zinxhirëve ushqimorë në këto mjedise (Corbet, 1999).
Larvat e pilivesave janë ushqim i rëndësishëm për peshqit dhe amfibët ndërsa adultët janë
ushqim për zogjtë, lakuriqët, hardhucat dhe merimangat. Vetë pilivesat janë insekte
mishngrënëse si në fazën larvare dhe në fazën adulte. Larvat e odonatave ushqehen me
lloje të ndryshme invertebrorësh ujorë, por dhe me vertebrorë si larva bretkosash apo dhe
peshq të vegjël. Në ligatina ku mungojnë peshqit ato përfaqësojnë një grup shumë të
rëndësishëm grabitqarësh. Odonatat ndihmojnë në strukturën e komunitetit të habitateve
ku ndodhen (Dijkstra, 2006; RES, 2012; Brooks & Cham., 2014). Larvat e pilivesave janë
kontrollorë biologjikë, natyrorë të larvave të mushkonjave duke mbajtur kështu kontrollin
mbi sëmundjet epidemike si malaria (Mitra, 2002).
Pilivesat janë një tregues i mirë për cilësinë e ujërave të ëmbël (Corbet, 1999) dhe
kushteve mjedisore në habitatet ujore (Stewart & Samways, 1998). Larvat e tyre
parapëlqejnë të jetojnë në mjedise ujore të oksigjenuara dhe jo të ndotura pasi ndryshimet
në sasinë e oksigjenit të tretur në ujë, në një temperaturë dhe trysni të caktuar ndikojnë në
sjelljen, metabolizmin dhe mbijetesën e tyre (Corbet, 1999). Ato përdoren shpesh për të
vlerësuar shëndetin biologjik të habitateve ujore dhe për të diktuar nivelet e metaleve të
rënda si mërkuri (Brown, 1991; Corbet, 1993; Stewart & Samways, 1998).
Ndryshe nga grupet e tjera, odonatat në fazën vezë dhe larvare varen vetëm nga cilësia e
ujit kësisoj mund të shërbejnë si indikatorë të efekteve të ndryshimeve klimatike globale.
Ndjeshmëria ndaj cilësisë së strukturës së habitatit, jetesa e tyre në dy mjedise i bën
odonatat një grup të përshtatshëm për vlerësimin e ndryshimeve të mjedisit në kuptimin
afatshkurtër dhe afatgjatë (Clausnitzer et al., 2004).
Vitet e fundit janë raportuar zgjerime të kufijve të arealit të përhapjes për shumë lloje
odonatash. Mes tyre është evidentuar se llojet mesdhetare po shkojnë drejt Evropës
Qendrore dhe asaj Veriore. Shembulli më i mirë i zgjerimit të arealit të përhapjes është
lloji C. erythraea, i cili është bërë subjekt i një analize të thellë dhe të hollësishme të dy
prej studiuesve më të rëndësishëm të këtij grupi Boudot & Kalkman (Boudot & Kalkman,
2015).
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1.2 Të dhëna të përgjithshme për zonën e studimit
1.2.1 Pozicioni gjeografik dhe relievi i Shqipërisë
Shqipëria shtrihet në Evropën Juglindore, në jugperëndim të Gadishullit Ballkanik. Ajo
gjendet mes koordinatave gjeografike: nga 42o 39’ 2.71” në 39o 38’ 45.77” gjerësi
gjeografike veriore dhe nga 19o 16’ 41.73” në 21o 4’ 8.51” gjatësi gjeografike lindore, në
një largësi pothuajse të barabartë nga Ekuatori dhe nga Poli i Veriut. Në veri kufizohet me
Malin e Zi, në verilindje me Republikën e Kosovës, në lindje me Republikën e
Maqedonisë të Veriut dhe juglindje me Greqinë (Qiriazi, 2001 & e përditësuar nga autori).
Republika e Shqipërisë gjendet në lindje të detit Adriatik dhe detit Jon, ajo ka një
sipërfaqe territoriale prej 28748 km2 dhe një vijë bregdetare prej 476 km (Qiriazi, 2001).
Shqipëria karakterizohet nga një reliev me forma të larmishme të shtrira si në drejtim
horizontal dhe në atë vertikal. Fushat, kodrat, malet dhe luginat e vendit tonë kanë veçori
morfologjike të ndryshme. Kodrat dhe malet janë të organizuara herë në formën e vargjeve
e herë në atë të grumbujve kodrinorë apo të malësive, por në shumë raste takohen edhe si
kodra apo male të veçuara. Po ashtu dhe fushat dhe luginat, karakterizohen nga larmia si
në mënyrën e orientimit, në format e tyre, strukturë dhe madhësi (Kabo, 1990; Qiriazi,
2001).
Ndikimi i pozitës gjeografike reflektohet në regjimin hidrologjik, në veçoritë e mbulesës
së tokave si dhe në tiparet e florës dhe faunës. Relievi i vendit tonë është i kushtëzuar nga
Alpet Veriore dhe vargmalet në lindje të vendit nga të cilët burojnë një sërë lumenjsh
malorë, të rrëmbyeshëm (me prurje në varësi të stinës) dhe të palundrueshëm (përveç
Bunës), të cilët janë modeluesit kryesorë të tij (Qiriazi, 2001).
1.2.2 Kushtet klimatike
Nga pikëpamja gjeografike, e ndodhur në brezin e rrudhosur alpin, Shqipëria bën pjesë në
trevën alpine mesdhetare dhe në brezin e klimës subtropikale mesdhetare, e cila dallohet
për karakterin e theksuar stinor të regjimit të rrezatimit diellor dhe të qarkullimit
atmosferik. Dimri është i butë dhe i lagësht, vera është e nxehtë dhe e thatë. Shqipëria ka 4
zona klimatike kryesore: zona mesdhetare fushore, kodrinore, paramalore dhe malore dhe
13 nënzona, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në larminë biologjike të vendit tonë
(Isiderov, 1954; Peja, 1995; Qiriazi, 2001).
Klima mesdhetare në zonën bregdetare shfaqet me tiparet e saj të theksuara, ndërsa në
brendësi, si rrjedhim i zvogëlimit të ndikimit zbutës të detit, por edhe të faktorëve të tjerë,
klima merr disa dukuri të reja, karakteristike për zonat malore dhe për klimën kontinentale
(ndonëse këto mbeten të dorës së dytë sepse mbizotërojnë tiparet mesdhetare) (Qiriazi,
2001). Klima e vendit tonë ndryshon në varësi të rrymave, ajo është kontinentale në dimër
dhe ekuatoriale në verë. Sasia mesatare e reshjeve është 1282 mm, Shkodra është qyteti
me më shumë reshje, mesatarisht 2065 mm reshje në vit dhe Korça është qyteti me më pak
reshje, mesatarisht 789 mm reshje në vit. Temperatura mesatare vjetore është 11.83oC,
temperatura mesatare vjetore më e lartë është arritur në Sarandë 17.6oC dhe më e ulët në
Korçë, 10.5oC (Qiriazi, 2001).
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1.2.3 Hidrologjia
Kushtet e përshtatshme fiziko-gjeografike të vendit, copëtimi i madh i relievit, reshjet e
shumta dhe regjimi i tyre mesdhetar kanë ndikuar në krijimin e një rrjeti lumenjsh me
gjatësi të përgjithshme rreth 49027 km. Në vendin tonë nga pikëpamja hidrologjike
mbizotërojnë lumenjtë malorë relativisht të shkurtër, gërryes dhe të rrëmbyeshëm në
pjesën lindore të vendit dhe lumenj me shtrat të gjerë dhe të lakuar në Ultësirën
Perëndimore. Veçori e lumenjve tanë është ndryshimi i menjëhershëm dhe i papritur i tyre
në raport me reshjet (Kabo, 1990; Qiriazi, 2001).
Vendi ynë ka një numër të madh liqenesh mes së cilëve me një rol të rëndësishëm në
përcaktimin e kushteve klimatike të vendit janë liqeni i Ohrit, i Prespës dhe liqeni i
Shkodrës (Kabo, 1990; Qiriazi, 2001). Po ashtu në Shqipëri gjenden edhe një sërë liqenesh
akullnajore si ato të: Sylbicës, Lurës, Balgjajt, Valamarës, Martaneshit, ShebenikJabllanicës etj., si dhe liqene karstike si për shembull liqenet e Dumresë (mbi 80 liqene).
Përveç liqeneve natyrore sot në vendin tonë ka edhe disa qindra liqene artificialë, të cilët i
janë shtuar mjedisit gjeografik natyror dhe që luajnë një rol të rëndësishëm në
karakteristikat e klimës së vendit tonë (Qiriazi, 2001).
Shqipëria në Ultësirën e saj Perëndimore ka edhe një sërë lagunash bregdetare të shtrira
nga veriu në jug mes të cilave mund të përmendim atë të Vilurit, Patokut, Karavastasë,
Divjakës, Nartës dhe Butrintit (Qiriazi, 2001).
1.2.4 Përshkrim i përgjithshëm mbi florën, bimësinë dhe tipet e habitateve
Bimësia ose vegjetacioni i një territori përbën hallkën parë të zinxhirëve ushqimorë dhe
njëkohësisht bazën e jetës për shumicën e gjallesave shtazore për shkak se është faktori
kryesor habitat formues (Hofmann & Mason, 2005; Ausden, 2007).
1.2.4.1 Flora dhe bimësia
Shqipëria si vend ballkanik konsiderohet si një ndër vendet me pasuri dhe larmi të lartë
biologjike. Ajo shquhet për larminë dhe pasurinë faunistike dhe floristike duke u renditur
krahas vendeve të tjera mesdhetare si Turqia, Greqia dhe Italia (Rakaj et al., 2013; Shuka
& Malo, 2018). Larmia e lartë biologjike e Shqipërisë e ka bazën në pozicionin e saj
gjeografik, në historinë paleogjeomorfologjike të truallit, si dhe në klimën dhe
hidrografinë e saj (Kabo, 1990; Teqja et al., 2017; Barina et al., 2018).
Flora e vendit tonë ka lidhje të ngushtë floristike me shumë vende evropiane, ku elementi
florik Mesdhetar është dominues, krahas atij Evropiano-qendror (Meyer, 2011; Barina et
al., 2018). Një rol të veçantë në pasurinë floristike të vendit tonë luajnë tipet e ndryshme të
vegjetacionit ose bimësisë.
Në shtrirjen e saj horizontale bimësia e vendit tonë ndjek linjën e rajoneve biogjeografike
me dominim të elementit mesdhetar ndaj atij alpin. Ndërsa po të nisemi nga pikëpamja e
shtrirjes vertikale, bimësia e vendit tonë klasifikohet në 6 zona vegjetative të përcaktuara
fillimisht nga Markgraf (1932) dhe më pas nga Mitrushi (1955).
Markgraf (1932) është i pari botanist që skicoi hartën e përhapjes së bimësisë në vendin
tonë duke e ndarë Shqipërinë në 6 zona vegjetative dhe konkretisht: zona e Rrobullit dhe e
Ahut, Alpet Veriore Shqiptare; zona e Halorëve, Shqipëria Veriore; zona e Ahut,
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Shqipëria Qendrore; zona e Dushkut dhe Makies, Ultësira Perëndimore; zona e Makies
dhe Halorëve, Shqipëria Jug-Perëndimore dhe zona e Halorëve, Korçë-Leskovik.

Figura 1.11 Harta e paraqitjes së rajoneve biogjeografike në Evropë dhe Shqipëri (EEA, 2016)

Më pas, Mitrushi (1955), duke u mbështetur edhe në hartën klimatike të vendit tonë të
sapo hartuar nga Isiderov (1954), skicoi hartën Fitoklimatike të Shqipërisë duke e ndarë
vegjetacionin e vendit ashtu si edhe Markgraf në 6 zona dhe konkretisht: zona e Kullotave
Alpine Mesoevropiane, zona e Kullotave Alpine Mesdhetare, zona e Ahut, zona e
Bredhave Mesdhetare, zona e Dushqeve dhe zona e Shkurreve Mesdhetare e ndarë në 2
nënzona, shkurretat Mesdhetare Gjethembajtëse dhe Gjetherënëse (Figura 2.23, Kreu II).
Të dyja hartat janë shumë të përafërta me njëra tjetrën me ndryshimin se Markgraf (1932)
i jep më tepër rëndësi vegjetacionit të pyjeve të Ahut dhe pyjeve Halorë të gjinisë Pinus,
kurse Mitrushi (1955) i jep më tepër prioritet kullotave Alpine dhe pyjeve të bredhave
mesdhetarë.
1.2.4.2 Habitatet
Për të siguruar, mbrojtur dhe përmirësuar cilësinë e mjedisit, përfshirë ruajtjen e
habitateve natyrore si dhe të florës dhe faunës së tyre, si objektiva të qenësishëm për
komunitetin, Komisioni Evropian aprovoi Direktivën e Habitateve 92/43/EEC (EEC,
1992), e cila pas amendimeve të herë pas hershme u përforcua me ngritjen e rrjetit
ekologjik NATURA 2000, e cila përcakton tipet e habitateve me interes për komunitetin
(NATURA 2000, 2013).
Pavarësisht se Shqipëria mendohet të ketë një larmi të lartë tipesh habitatesh natyrore,
gjysëm natyrore ose urbane e artificiale (Ruci et al., 2001; Zeneli et al., 2014), deri tani
nuk ekziston një listë e plotë e tipeve të habitateve natyrore ose habitateve të tjera si ato
gjysëm natyrore dhe artificiale, përjashtuar një vështrimi të përgjithshëm mbi tipet e
habitateve (Xhulaj & Shuka, 2007) dhe disa botimeve të pakta për mjedise specifike si
ligatinat (Mima et al., 2003) dhe rezervuaret artificiale (Rigo et al., 2018) në rastin e
mjediseve ujore artificiale.
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Ngritja e rrjetit ekologjik NATURA 2000 shërben si një instrument, i cili synon të sigurojë
një mbrojtje të favorshme të habitateve natyrore dhe prioritare duke siguruar gjithashtu
edhe një mbrojtje të përforcuar të llojeve të faunës dhe florës së egër me interes komunitar
(NATURA 2000, 2013).
 Habitatet natyrore
Për identifikimin e habitateve natyrore sipas interpretimit të tyre në manualin përkatës
(NATURA 2000, 2013) merren në konsideratë tri faktorë thelbësorë, të cilët paraqiten të
renditur si më poshtë vijon:
Faktori i parë ekologjik i rëndësishëm për identifikimin e tipit të habitateve është ai
abiotik, i cili merr në konsideratë veçoritë gjeomorfologjike, fizike dhe kimike të truallit si
p.sh. kullota në mjedise gëlqerore, silicore, serpentinore ose ujëra të qëndrueshëm të
rrjedhshëm oligotrofikë me Chara sp., apo ujëra të qëndrueshëm oligo-mezotrofike etj.
Faktori i dytë ekologjik i rëndësishëm në identifikimin e një tipi habitati është ai biotik.
Në këtë fakor përfshihen:
 Llojet e bimëve treguese
 Bimësia dominuese
në një mjedis natyror. Këto elementë biotikë përfaqësojnë faktorin e dytë kryesor sepse ato
përbëjnë hallkën bazë të zinxhirit ushqimor në një ekosistem.
Faktori i tretë i rëndësishëm janë zonat e bimësisë, rajoni biogjeografik ku ndodhet
mjedisi, habitati ose vendgrumbullimi, si dhe tipi i klimës në të cilën shtrihet
vendgrumbullimi (p.sh. nën kodin 93 janë përfshirë Pyje sklerofile Mesdhetare).
Pavarësisht se Shqipëria si vend jashtë Bashkimit Evropian, nuk i ka të përcaktuara tipet e
habitateve natyrore sipas NATURA 2000, duke qenë një vend kandidat për në Bashkimin
Evropian, ka filluar procesin e identifikimit të tyre, sidomos në drejtim të ruajtjes së
biodiversitetit (Pacifici et al., 2018).
Jashtë habitateve, sipas NATURA 2000, më parë, në shkallë kombëtare është punuar për
identifikimin e habitateve me sistemet e klasifikimit sipas CORINE Biotope, rrjeti
EMERALD, EUNIS etj. (Xhulaj & Shuka, 2007; Mahmutaj, 2015).
 Habitatet jo natyrore
Kategorizimi i habitateve jo natyrore, si ato urbane dhe artificiale (ku përfshihen habitatet
bujqësore, lerat dhe rezervuaret) është vlerësuar në bazë të parimeve mbi Kategoritë e
Përgjithshme të Habiateve (KPH), të përshkruara në metodikën e përpunuar sipas Bunce et
al., (2011). Kategorizimi i Përgjithshëm i Habitateve (KPH), si dhe identifikimi i llojeve të
KPH-ve, mbështetet në tri faktorë mbi të cilët realizohet vlerësimi i biodiversitetit ose i
llojeve të tyre në veçanti, si:
 niveli i substratit që është i krahasueshëm me nivelin e peizazhit
 niveli i habitatit ku llojet e ndryshme të habitateve formojnë peizazhe
 niveli i bimësisë ku tipe të ndryshme të vegjetacionit përbëjnë habitatin
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1.2.4.3 Të dhëna të përgjithshme mbi habitatet ku takohen përfaqësuesit e rendit
Odonata
Mjediset që karakterizohen nga larmi habitatesh dhe nga alternimi i habitateve ujore dhe
atyre tokësore paraqiten si mjedise të rëndësishme për zhvillimin e odonatave dhe larminë
e tyre (Brooks & Cham, 2014).
Popullimi i një mjedisi nga odonatat lidhet ngushtësisht me përshtatshmërinë e tyre ndaj
tipit të habitatit. Kërkesa më e rëndësishme për odonatat është padyshim prania e ujit,
mjedisi ku ato zhvillohen në fazë larvare, por jo çdo mjedis ujor është një kusht i
mjaftueshëm, pasi një pellg mund të jetë i përshtatshëm për larvat, por nëse pylli pranë tij
nuk është mjedis i favorshëm për adultin ai mund të mos popullohet prej këtyre insekteve
(Dijkstra, 2006).
Mjediset ose habitatet ujore zenë një vend të rëndësishëm në ciklin jetësor të odonatave
sepse ato i vendosin vezët e tyre në substrate të forta si gurë, shkëmbinj, në bimët ujore
notuese brenda ujit ose në periferi të tij (de Barruel & West, 2003; Fulan et al., 2011;
Stoks & Cordoba-Aguilar, 2012; Van Dijk et al., 2013; Mazzacano et al., 2014; Janssen et
al., 2016; Villalobos-Jimenes et al., 2016). Habitatet ujore më të përshtatshme për
vendosjen e vezëve të odonatave janë ujërat e ëmbël të qëndrueshëm ose të rrjedhshëm
dhe sidomos ato me përmbajtje të lartë DO ose BOD-i (Hofmann & Mason, 2005; Stoks &
Cordoba-Aguilar, 2012) (një liqen i varfër në oksigjen, i eutrofizuar, mund të jetë i
përshtatshëm për një lloj specifik, por në përgjithësi në këtë lloj habitati nuk vërehet larmi
llojesh të këtij rendi (Dijkstra, 2006)).
Edhe lumenjtë fushorë, me rrjedhje të ngadaltë, janë një habitat mjaft interesant dhe i
përshtatshëm për zhvillimin e pilivesave pasi aty jetojnë edhe një numër i madh llojesh të
tjera, të cilat mund të shërbejnë si ushqim për to (Brooks & Cham, 2014).
Pellgjet dhe moçalet gjithashtu përfaqësojnë një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin e
larvave të pilivesave, të cilat janë zakonisht grabitqarët e hallkës së fundit në zinxhirin
ushqimor të këtyre mjediseve. Ujërat në këto mjedise janë mjaft acide për peshqit, kështu
larvat e pilivesave kanë më pak armiq natyrorë. Ujërat e cekëta të pellgjeve ngrohen shpejt
dhe meqenëse dielli nuk pengohet nga pemët e pakta në këto mjedise, zhvillimi i vezës
dhe i larvës bëhet në një kohë më të shkurtër (Dijkstra, 2006).
Nga literatura shihet se shumë lloje të rendit odonata kanë kërkesa shumë specifike për
habitatet në të cilat rriten, për shembull në rastin e llojeve Gomphus vulgatissimus dhe
Libellula fulva shtrati me llum i një lumi me rrjedhje të qetë përbën një habitat ideal për
larvat e tyre (Brooks & Cham, 2014).
Shumë lloje në fazën adulte tërhiqen nga bimësia e zhvilluar në anë të lumit dhe në
mjedisin përreth, kështu për shembull në rastin e Gomphus vulgatissimus drurët e pyllit
pranë lumenjve sigurojnë një mjedis ushqyes dhe mbështetës për këtë lloj edhe për lloje të
tjera, si Calopteryx splendens apo Platycnemis pennipes për të cilat bimësia përreth
mjedisit ujor paraqet rëndësi të dorës së parë për zhvillimin e fazës adulte (Brooks &
Cham, 2014) (Figura 1.12).
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Figura 1.12 Volorekë, habitat me P. pennipes dhe Murriqan, habitat me O. brunneum (Foto E. Shkëmbi)

Më poshtë jepen elementet që përcaktojnë popullimin e një habitati nga pilivesat në fazën
larvare. Ato janë renditur sipas rëndësisë që kanë për vendosjen e pilivesave në to
(Dijkstra, 2006).
1. Lëvizja e ujit: i rrjedhshëm apo jo i rrjedhshëm.
 Shumica e llojeve të odonatave në fazë larvare preferojnë ujëra të
rrjedhshëm ose të qetë. Lëvizja e ujit ndikon në përqendrimin e oksigjenit
të tretur në ujë dhe në strukturën e substratit të tij. Pothuajse të gjitha llojet
në familjet Platycnemididae dhe Gomphidae janë të lidhura ngushtë me
ujërat e rrjedhshëm, ndërsa familjet Coenagrionidae dhe Libellulidae janë
të lidhura ngushtë me ujërat e ndenjur (Dijkstra, 2006; Brooks & Cham,
2014).
2. Qëndrueshmëria e ujit: i përkohshëm apo i përhershëm.
 Shumë lloje odonatash në fazën larvare nuk janë tolerante ndaj tharjes së
ujërave ose ndaj luhatjeve të temperaturës (e cila ndikon në ndryshimin e
nivelit të ujit). Ka dhe lloje të tjerë, si p.sh. gjinia Lestes dhe Sympetrum,
vezët dhe larvat e të cilave janë rezistente ndaj thatësirës. Ato janë
përshtatur ndaj rritjes së shpejtë të temperaturës së ujit duke e përfunduar
zhvillimin e tyre larvar në një kohë më të shkurtër (Dijkstra, 2006; Brooks
& Cham, 2014).
3. Bimësia ujore: prania e bimëve të zhytura në ujë, që “notojnë” në sipërfaqe të tij
apo që zhvillohen në breg.
 Bimësia siguron një tërësi habitatesh për pilivesat si në fazën larvare dhe
atë adulte për të qëndruar mbi to ose për të lëshuar vezët. Herë pas here në
habitate të ndryshme vërehen shoqërime të pilivesave me bimë të caktuara
(Dijkstra, 2006; Brooks & Cham, 2014).
4. Përbërja kimike e ujit: oksigjeni, përcjellshmëria dhe pH.
 Këto karakteristika janë të lidhura ngushtë me jetën dhe të ushqyerit e
gjallesave ujore në përgjithësi dhe të odonatave në fazën larvare në veçanti.
Të dhënat e literaturës tregojnë se në liqene eutrofike dhe me pH acid
(kushte ekstreme për të jetuar) zhvillohen vetëm një numër i vogël llojesh
të rendit Odonata, ndërkohë që kushtet e ndërmjetme mund të jenë të
përshtatshme për një diversitet më të madh llojor.
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Sigurisht që të gjithë këta faktorë dhe variablat e ndryshëm që ata përfshijnë janë të lidhur
ngushtësisht me njëri-tjetrin sikundër janë të lidhura edhe reagimet në faza të ndryshme të
zhvillimit larvar të odonatave ndaj tyre (Dijkstra, 2006; Brooks & Cham, 2014; Corbet &
Brooks, 2008).
Pavarësisht sa më sipër, shumë autorë të tjerë theksojnë rëndësinë që kanë edhe bimët
përreth habitateve ujore dhe në distancë prej tyre për fazat jetësore të odonatave, si vende
të rëndësishme të të ushqyerit me insekte të tjera (Mazzacano et al., 2014; Janssen et al.,
2016).
1.3 Statusi i ruajtjes së Odonatave
Në kushtet e ndryshimeve të mëdha klimatike dhe të mjedisit, si dhe në kushtet e
domosdoshmërisë për ruajtjen e llojeve (EEC, 1992; Clausnitzer et al., 2009; Kalkman,
2010; Teqja et al., 2017; EEA, 2016; 2017), vlerësimi i statusit të rrezikimit të llojeve
bimore dhe shtazore është domosdoshmëri, në mënyrë që të hartohen praktikat më të mira
menaxhuese dhe konservuese për secilin lloj të vlerësuar si të rrezikuar (Sutherland,
2000).
Sot në shkallë botërore vërehet nevoja për të mbrojtur si llojet ashtu dhe habitatet e tyre.
Sipas Corbet (1999) nëse një lloj rrezikon të zhduket masat e para mbrojtëse duhet të
ndërmerren për habitatin ku ai zhvillohet pasi asnjë lloj nuk mund të “durojë” gjatë në një
mjedis të papërshtatshëm për të jetuar (Corbet, 1999).
Në nivel Botëror Konventa Ramsar (1971) është dokumenti i parë me rëndësi globale që
trajton domosdoshmërinë e mbrojtjes së habitateve. Ajo pasohet nga Konventa e Bernës
(1979), një instrument tjetër ligjor ndërkombëtar që merr në mbrojtje florën dhe faunën e
egër si dhe habitatet e tyre natyrore, në veçanti habitatet natyrore të rrezikuara dhe llojet e
rrezikuara (Boudot & Kalkman, 2015). Më 1992 Bashkimi Evropian e përfshiu Konventën
e Bernës në Direktivën e Habitateve, e cila hyri në fuqi më 1994 dhe sot zbatohet në të
gjitha vendet e Bashkimit Evropian (De Knijf et al., 2015). Direktiva me katër Anekset e
saj (I-IV) përmes legjislacionit siguron mbrojtjen e natyrës në përgjithësi dhe të odonatave
në veçanti (Boudot & Kalkman, 2015).
I pari që tërhoqi vëmendjen e komunitetit shkencor në Evropë ndaj mbrojtjes së
përfaqësuesve të rendit Odonata nga rrezikimi është Dumont (1971). Ai analizoi në
botimin e tij të vitit 1971 gjendjen e përhapjes dhe rrezikimit për 6 lloje të rendit Odonata
duke propozuar marrjen në mbrojtje për herë të parë të odonatave (Dumont, 1971).
Si pasojë e këtyre zhvillimeve shkencore sot shumëllojshmëria e botës së gjallë analizohet
jo vetëm për përbërjen llojore, por edhe për statusin që secili prej llojeve ka nga niveli
global deri në nivel kombëtar (Boudot & Kalkman, 2015). Punimet shkencore që
analizojnë statusin e rrezikimit i referohen një dokumenti zyrtar të pranuar botërisht
IUCN, i cili paraqet bazën teorike dhe metodologjinë për të analizuar statusin e llojeve
sipas grupeve dhe kategorive sistematike (IUCN, 2017).
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Kriteret e IUCN për vlerësimin e kategorive të rrezikimit të llojeve janë pranuar në nivel
botëror, pavarësisht kësaj në varësi të nivelit të analizës (në nivel botëror, rajonal apo
kombëtar) mbi llojet e botës së gjallë, i njëjti lloj mund të klasifikohet me statuse të
ndryshme (p.sh. LC në nivel botëror dhe CR për një rajon të caktuar dhe anasjelltas)
(IUCN, 2017).
Në tabelën 1.1 jepen të përmbledhura kategoritë e Listës së Kuqe bazuar në faqen zyrtare
të IUCN (IUCN, kutia 2.1, versioni 13, Mars 2017). Sipas IUCN-së, në grupin e llojeve të
rrezikuara përfshihen kategoritë CR, EN dhe VU, kurse kategoritë DD, NT dhe LC, nuk
përfshihen në kategoritë e rrezikuara, por ato janë pararendëse të këtij grupimi (IUCN,
2017). Në shtojcën 4 të këtij studimi jepen të detajuara kriteret për të vlerësuar nëse një
takson bën pjesë në një nga kategoritë e rrezikimit.
Tabela 1.1 Kategoritë e Listës së Kuqe sipas IUCN
Kategoria

Përcaktimi

EX

I zhdukur

EW

I zhdukur në gjendje të egër

CR

I rrezikuar në mënyrë kritike

EN

I rrezikuar

VU

I përkeqësuar

NT

Pranë kërcënimit

LC

Pak i rrezikuar

DD

Të dhëna të pamjaftueshme

NE

Jo i vlerësuar
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Kreu II
METODOLOGJIA E PUNIMIT DHE MATERIALI
2.1 Ekspeditat e realizuara dhe stacionet e grumbullimit
Bazuar në të dhënat teorike mbi biologjinë, ciklin jetësor, karakteristikat e habitateve në të
cilat gjenden përfaqësuesit e rendit Odonata në fazën adulte, për realizimin e këtij studimi
me shtrirje kohore 5-vjeçare (2013-2018) u organizuan në total rreth 120 ditë ekspedita në
terren (gjatë së cilave është evidentuar material faktik i grumbulluar dhe i përcaktuar prej
nesh) (shiko Tabela 2, Shtojca 1) të shpërndara gjatë gjithë periudhës së studimit, në rreth
120 stacione (shiko Tabela 3, Shtojca 1), në rreth 170 pika koordinative grumbullimi dhe
rreth 30 ditë ekspedita monitoruese gjatë së cilave nuk është evidentuar dhe koleksionuar
material biologjik.
Ekspeditat e realizuara dhe stacionet e grumbullimit të marra në analizë përfshinë në
mënyrë domethënëse të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë (RSH), duke u shtrirë
nga veriu (Sylbicë dhe Tamarë) në jug (Lumi i Pavllës, Sarandë), nga lindja (Liqeni i
Prespës) në perëndim (Pishë Poro dhe Karaburun), nga bregu i detit deri në lartësinë 2200
m në Sylbicë dhe 2300 m në Malin e Gjallicës (Harta e paraqitur në Figurën 2.1 tregon
shtigjet në të cilat ndodhen stacionet e paraqitura në Tabelën 3, shtojca 1; në shtojcën 7
ndodhet harta e stacioneve të kampionimit). Në tabelën 2.1 stacionet janë paraqitur të
grupuar sipas lartësive, në klastera (0-500; 500-1000; 1000-1500; 1500-2000; mbi 2000 m
mbi nivelin e detit). Theksojmë se gjatë këtij studimi jemi përpjekur të rikthehemi në
stacionet e grumbullimit si gjatë viteve po ashtu edhe në periudha të ndryshme të vitit
(shënim i autorit).

Figura 2.1 Shtigjet ku gjenden stacionet e grumbullimit
sipas vijave që kanë ndjekur ekspeditat në terren të
paraqitura në këtë hartë me vijë të plotë të zezë.
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Tabela 2.1 Stacionet ku kemi grumbulluar material biologjik gjatë këtij studimi
Stacioni

Koordinatat e pikës së
grumbullimit

Koordinatat e pikës së
grumbullimit

Lartësia

Kavajë

N41o 10’46.3”; E19o32’18.7”

10-30

Këneta e Kukësit

N42° 15' 92''; E20° 24' 247''

150

Kodrat

N40 ’05.5’’; E 20 ’43.1’’

400

Kop.Botanik

N41o17.28.1’/ E19o44.51.2’

N 40° 40' 0.7''; E 20° 49' 45.1''

870

Kosovë e Vogël

N40o 15’25.8”; E20o 00’19.5”

230

Krrabë

Ardenicë

N40o 48’56.8”; E19o36’32.1”

Bajzë

N42 16 35.7”; E19 26 00.6”

Balldren

N41 ’45.9’’ E19 ’1.10’’

Beçisht

N40o18’8.58’’ E 20o2’47.6’’

Belorta
Bënçë

o

’

’

o

o47

o38

’36.3

35-45
60

Stacioni

Stacioni

Koordinatat e pikës së
grumbullimit

Lartësia

Nartë

N40o30’58.3’’; E
19o25’04.8’’

5

Orikum

N40° 19' 43''; E19° 28' 05''

5

300

Paskuqan

N41 21 36.4”;
E19o47’30.0”

100

200

Patok

N41o36’39.3”; E19o35’56.5”

0-5

N40° 53' 47.0"; E19° 47' 16.8''

200

Përroi
Velabisht

N40° 42'2.59''; E19° 56'
8.98''

300

N41°13'31.7" E19°56'00.7"

360

Petran

N40o12’31.2’’ E
20o25’07.8’’

290

o37

o47

’

340

’

o

Blinisht

N41 52

300

Krujë

N41 30 36.3”; E19 46’44.1”

650

Pezë

N41°15'58.3" E19°41'28.2"

Boboshticë

N40o33'15.7'’/ E20o45'49.1’'

900

Krumë

N42° 12' 34.7364''; E20° 24'
23.5692''

550

Pishë Poro

N40°39'46.64";
E19°19'53.96"

Bogë

N42o 23’ 53.0”; E19o38’48.4”

1100

Kune Vain

N41o45’21.5”; E19o38’5.28”

0-10

Poçem

N40o30’16.0" E19o43’58.0"

Bunë

N42 03 16.8”; E19 29 16.3”

8

Kuta

N40 22 52.4”; E19 53’59.0”

140

Pocestë

N40° 41' 05.4"; E20° 43'
04.7''

880

Buqezë

N 41o2’59.3’’ E 20o37’44.9’’

770

Lari

N41°58'55.86";E20°14'32.06"

1100

Priskë

N41°25'00.8" E19°51'27.1"

360

Cangonj

N 40 33’15.7’’ E20 45’49.1’’

900

Lekaj

N41°6'45.5" E19°36'28.9"

25

Pylli i Sodës

N40 '52'’/ E19 '53’'

Çarshova

N40o 07’06.2’’ E 20o32’30.2’’

340

Lerë Uji/Mali
Tomorrit

N40°39'55.3" ;E20°10'15.1"

1670

Qafa e Qarrit

40°30'13.08"N /
20°41'6.30"E

930

Dajt

N41°21'00.9" E19°55'18.9"

1000

Lerë Uji, Llogora

N40° 13' 0.6''; E19° 36' 21.6''

1750

Qafë Prush

N42° 18' 5.89'' ; E20° 22'
55.1''

800

Dardhë

N40o30’59.4’’; E 20o49’42.0’’

1150

Liqenas

N40o47’15.3’’; E 20o54’24.2’’

870

Qerret i
Vogël

N42° 4' 53.3''; E19° 48'
9.51''

450

Darëzezë e
Re

N40°43'8.31" E19°22'35.3"

5-10

Liqeni artificial

N41°18'24.4" E19°49'49.3"

200

Korçë, qytet

N40° 37' 24.7''; E20° 47'
06.0''

850

Derviçan

N40° 2' 6.92''; E20° 10' 55.7''

230

Liqeni Fushë
Studë

N41° 19' 854''; E20° 24' 401''

Radë

N41° 24' 28.2"; E19° 35'
58.7''

0-5

Divjakë

N40o 59’33.5”; E19o31’89.8”

5-10

Liqeni i Almurës

N39°44'49.12"; E19°59'51.01"

Radomirë

N41°49'6.51" E20°29'2.54"

Rahovicë

N42 25 36.8”;
E19o31’45.1”

Rehovë

N 40o20’00.8’’; E
20o42’276.4’’

1850

Rubik,
Kryezez

N41 46 27.9”; E19 44’40.2”

140

115

Shëngjin

N41o48’51.5”; E19o35’37.0”

20

ShënkollGajush

N41 41’54.2’’ E
19o39’42.3’’

Shirokë

N42o 03’ 29.5”;
E19o27’44.6”

o

o

”; E19 38’27.5”

Lartësia

o

’

o

o

’

o

Dragobi

N42° 26' 6.9'' ; E19° 58' 50.3''

Dragot

N40o 17’18.2’’ E 20o04’07.9’’

Drenovë

N40o34’58.4’’ E20o47’19.3’’

Durrës

N41o18.59.1’/ E19o27.10.1’

1000
160
940
5-20

Eçmenik

N40° 38' 58''; E20° 54' 46''

850

Fortuz

N41o18.10.2’/ E19o48.14.1’

80

Frakull
Madhe

N40 39 48.4”; E19 29’12.2”

Gajd

N40o50’34"/ E19o48’49"

Gjeç Fushë

N41o.24’27.7"/ E19o42’17.3"

Gjinar

N41 1'13.6"/ E20 '49.3’

Gjiri i Lalzit

N41°20'34.1"E19°29'56.4"

Grabova

N40o 17’ 07”; E20o14’20”

Gradisht

N40o53’20.7’’; E 19o35’9.85’’

Grilë

N42 07 49.3”; E19

Ibë

N41o13’31.7’’; E 19o56’00.7’’

300

Iliras

N40o22’52.4’’ E 19o53’59’’

Kaçinar
Kalaja
Kalaja e
Krujës

o
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Lumi i Pavllës
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10
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N40o11’54.8’’ E 19o34’50.3’’
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E19o41’11.1”
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Mali Gjalliëcs

N42°1'10.7" E20°27'39.7"

2200

Tushemisht

N40° 53' 54.7"; E20° 42'
37.1''
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300

Mali i Zebës

N41° 55' 46.6'' E20° 14' 4.27''

15001650

Vau i Dejës

N42° 00' 20.3"; E19° 37'
20.1''

35

N40o24’45.8’’ E 19o28’52.5’’
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N40o42’27.9’’; E 20o41’53.1’’
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30
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o

o

o
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’

’
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o
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’
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Karavasta

N40o 59’13.9”; E19o30’13.1”

5-10

Muzinë

N39o54’53.4’’ E 20o11’31.2’’

390

Zogaj

N42o 04’17.0”;
E19o23’59.2”

18

Kashtbardhë

N40o53’55.3’’; E19o44’32.5’’

30-50

Zvezdë

N40o 43’ 51.3”; E20o51’49.0”

850

Zvërnec

N40o30’58.3’’; E
19o25’04.8’’

11

Gjatë periudhës së studimit për të evidentuar në kohë reale fillimin e periudhës së
fluturimit dhe përfundimin e tij, kemi mbajtur në monitorim gjatë periudhës Dhjetor-Mars,
katër lokalitete: Tiranën, Shkodrën, Vlorën dhe Korçën. Tre të parat u përzgjodhën si
lokalitete që shtrihen në Ultësirën Perëndimore, me temperatura mesatare vjetore të larta
ndërsa Korça si lokalitet me temperaturën mesatare vjetore më të ulët (Qiriazi, 2001).
Mes stacioneve të grumbullimit përmendim ato që gjenden në zonat përreth shtratit të
lumenjve të: Valbonës, Cemit, Drinit, Bunës, Matit, Vjosës, Shkumbinit, Erzenit, lumit të
Tiranës, Semanit, Devollit, Osumit, Drinos, Drilon e Pavlla (Figurat 2.2-2.5).

Figura 2.2 Lumi Vjosa, Tepelenë (majtas) (Foto L. Shuka) dhe Mat (djathtas) (Foto S. Shkëmbi)

Figura 2.3 Lumi Drin (majtas) dhe Lumi Valbonë (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)
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Figura 2.4 Lumi Cem (majtas) dhe Drilon (djathtas) (Foto A. Paparisto)

Figura 2.5 Lumi Tiranës (majtas) dhe Liqeni i Almurës (djathtas) (Foto L. Shuka)

Objekt i ekspeditave tona kanë qenë edhe liqenet, të cilat ashtu si dhe lumenjtë favorizojnë
ekzistencën e një mikroklime të përshtatshme për përfaqësuesit e rendit Odonata (Dijkstra,
2006; Brooks & Cham, 2014). Stacionet pranë zonave liqenore me shtrirje nga veriu në
jug dhe nga lindja në perëndim përfshijnë zonat përreth liqeneve natyrore të: Shkodrës,
Ohrit, Prespës, Viroit, Dumresë (Belshit), Sylbicës dhe Shebenikut. Po ashtu stacione
grumbullimi kanë qenë edhe zonat rreth liqeneve artificialë si ai i Komanit, Vaut të Dejës,
Paskuqanit dhe Tiranës (Figura 2.5-2.9).

Figura 2.6 Liqeni Draganit (majtas) dhe liqeni Sali Xhyra (djathtas), Shebenik (Foto L. Shuka)

Figura 2.7 Liqeni i Paskuqanit (majtas) dhe Liqeni i Merhojes, Belsh (djathtas) (Foto A. Paparisto)
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Figura 2.8 Zaroshkë, Liqeni i Prespës (majtas) dhe Liqeni Viroit (djathtas) (Foto S. Shkëmbi)

Figura 2.9 Liqeni Sylbicë, Tropojë (majtas) (foto L.Shuka) dhe Liqeni i Shkodrës (djathtas) (Foto S.
Shkëmbi)

Zonat bregdetare dhe lagunore si dhe mjediset pranë tyre përbëjnë një tjetër habitat të
“preferuar” të odonatave (Dijkstra, 2006; Brooks & Cham, 2014), për këtë arsye në këtë
studim janë përfshirë stacione grumbullimi që u përkasin edhe këtyre habitateve. Ato
përfshijnë stacionet me shtrirje nga veriu në jug përkatësisht: Velipojë, Shëngjin, Durrës,
Kavajë, Vlorë, Borsh, Sarandë si dhe habitatet lagunore Kune Vain, Patok, Divjakë,
Karavasta, Nartë, Zvërnec (Figura 2.10).

Figura 2.10 Kune Vain (majtas) dhe Divjakë (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

Në çdo lokalitet dhe stacion grumbullimi ku janë evidentuar rezervuare të krijuara nga
njeriu, kanale vaditëse apo mjedise me ujëra të përkohshëm, të cilët janë të përshtatshëm
për zhvillimin e vezëve dhe larvave të disa gjinive si Lestes dhe Sympetrum (Dijkstra,
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2006; Brooks & Cham, 2014) janë grumbulluar prej nesh odonata në fazën adulte (Figura
2.11-2.16).

Figura 2.11 Moçalishte pranë Universitetit Epoka (majtas) dhe Rezervuari i Qafë Prushit (djathtas) (Foto A.
Paparisto)

Figura 2.12 Rezervuari në Prrenjas dhe përroi Velabisht në Berat (Foto E. Shkëmbi)

Figura 2.13 Kanal në anë të rrugës, Librazhd (majtas) dhe pellg uji në Mesopotam (djathtas) (Foto N.
Shkëmbi)
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Figura 2.14 Pellg uji, Këlcyrë (majtas) dhe përrua në Radomirë (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

Figura 2.15 Qafa e Muzinës (majtas) dhe Luz i Madh, Kavajë (djathtas) (Foto A. Paparisto)

Figura 2.16 Përrua në Radomirë dhe pranë një përroi në ishull Lezhë (Foto S. Shkëmbi)

Për çdo stacion kemi përcaktuar lokalitetin, koordinatat (GPS Garmin etrex), lartësinë mbi
nivelin e detit, bimësinë, llojin dhe tipin e trupit ujor (Tabela 2.2, paraqet në mënyrë
metodike organizimin e informacionit për secilin stacion). Këto të dhëna të grumbulluara
në terren, për secilin prej individëve të koleksionuar, janë paraqitur në Tabelën 1, Shtojca
1.
Tabela 2.2 Tabela metodike e të dhënave të marra në terren
Stacioni

Lokaliteti

Koordinatat

Lartësia

Mjedisi

Bimësia

Liqenas

Pustec

N 40o47’15.3”
E 20o54’24.2”

800 m

liqen

Phragmites sp.
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2.2 Metodika e grumbullimit, përpunimit dhe përcaktimit të materialit
2.2.1 Metodika e grumbullimit të materialit në terren
Grumbullimi në terren i individëve adultë të rendit Odonata është realizuar përmes rrjetave
entomologjike ajrore me kosh beze ose najloni, me diametër 30 cm dhe gjatësi 70-80 cm
dhe gjatësi të bishtit prej druri ose metali prej 100 cm (Figura 2.17) (Paparisto & Misja,
2005). Gjatësia e koshit prej cohe lejon rrjetën të paloset gjatë rrotullimit duke penguar
daljen e individëve të kapur. Bishti prej druri të fortë, jo i përkulshëm, lehtëson procesin e
manovrimit të rrjetës duke rritur shanset e grumbullimit (Brooks & Cham, 2014). Ngjyra e
rrjetës së përdorur prej nesh ka qenë e bardhë, e zezë dhe jeshile. Rrjeta e bardhë është
rrjeta e zakonshme entomologjike ajrore ndërsa rrjetat me ngjyra u përdorën bazuar në
eksperiencën e entomologëve italianë, të cilët në analizën e Odontofaunës së Italisë
theksojnë se odonatat koleksionohen më lehtë nëse koshi i rrjetës entomologjike ka ngjyrë
të errët (jeshile, gështenjë ose e zezë) (Conci & Nielsen, 1956).
Llojet e nënrendit Zygoptera fluturojnë më ngadalë dhe nuk largohen shumë nga vendi ku
ata qëndrojnë (Corbet, 1962). Llojet e këtij nënrendi janë koleksionuar si gjatë fluturimit
me rrjetë entomologjike, kur kanë qenë në prehje ashtu dhe gjatë procesit të koopulimit
(kjo e fundit metodikë e zbatuar kryesisht për koleksionimin e përfaqësuesve të gjinive
Ischnura, Coenagrion, Enallagma, Platycnemis).
Përfaqësuesit e nënrendit Anisoptera, janë fluturues shumë të mirë, koleksionimi i tyre
është më i vështirë dhe parimisht realizohet me anë të rrjetës entomologjike ajrore duke
përdorur strategji të ndryshme në përputhje me biologjinë dhe karakteristikat e fluturimit
deri në nivel lloji (Corbet, 1962). Për llojet e familjes Libellulidae, gjinitë Libellula,
Orthetrum, Trithemis dhe Selysiothemis, të cilat qëndrojnë më gjatë në bimë, fluturojnë
dhe kthehen përsëri në të njëjtin vend (Corbet, 1962), gjatë koleksionimit është qëndruar
palëvizur afër vendqëndrimit deri në momentin e kapjes së individit. Përfaqësuesit e
gjinive Sympetrum dhe Orthetrum të kësaj familje janë koleksionuar më lehtë gjatë
procesit të koopulimit. Përfaqësuesit e familjeve Aeshnidae, Cordulegastridae, Corduliidae
janë koleksionuar në fluturim dhe gjatë qëndrimit të tyre në bimë (shënime të autorit).
2.2.1.1 Ruajtja e materialit të grumbulluar në terren deri në përcaktim
Individët e grumbulluar janë ruajtur në shishe me eter (për të ruajtur më mirë ngjyrat e
gjalla deri në trajtimin e tyre në laborator) ose në zarfa entomologjikë, me krahët të
palosur lart (RES, 2012). Çdo individ i koleksionuar është bashkëshoqëruar me etiketën
përkatëse ku përfshihen të dhënat: vend grumbullimi (stacioni, lokaliteti, koordinatat),
data/muaji/viti dhe ora e kapjes, lartësia mbi nivelin e detit. Në një bllok për çdo stacion
dhe datë koleksionimi janë mbajtur shënime si: të dhëna për mjedisin e koleksionimit (si
p.sh. tipi i trupit ujor; i rrjedhshëm/ose jo; thellësia e ujit; të dhëna fiziko-kimike; shkallën
e ndërhyrjes së njeriut në mjedis (sipas rastit)), të dhëna mbi bimësinë. Për secilin prej
indididëve të koleksionuar janë mbajtur shënime edhe mbi sjelljen e tij në mjedisin natyror
si dhe mbi ngjyrimin apo karakteristika të veçanta morfologjike (shënim i autorit) (Figura
2.17).
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Figura 2.17 Mjetet e punës dhe shënime gjatë punës në terren (Foto A. Paparisto dhe E. Shkëmbi)

2.2.2 Metodika e përpunimit të materialit të grumbulluar
Materiali i grumbulluar në terren u ruajt gjatë kohës së studimit në gjendje të thatë pranë
Laboratorit të Zoologjisë, Departamenti i Biologjisë, FSHN. Para fillimit të procesit të
përcaktimit të individëve materiali është trajtuar duke ndjekur këtë procedurë: individët e
koleksionuar në terren janë zbutur në një eksikator qelqi të zakonshëm me diametër 40 cm
rezervuari i të cilit u mbush me ujë në temperaturën 1000C. Materiali biologjik u vendos
në eksikator (shoqëruar me etiketat përkatëse) mbi pllakën prej porcelani mbi të cilën ishte
vendosur fillimisht një letër thithëse e zakonshme. Eksikatori u mbyll me kapak, buzët e të
cilit u lyen me vazelinë për të siguruar hapjen pas përfundimit të zbutjes. Materiali qëndroi
në eksikator në gjendje vakumi për 24 orë. Pas zbutjes individët i janë nënshtruar
procedurës së ngritjes (Paparisto & Misja, 2005; RES, 2012) (Figura 2.18).

Figura 2.18 Gjatë punës në laborator: a. Vendosja në eksikator; b. Ngritja në fletë bukëpeshku (Foto A.
Paparisto)
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Për ngritjen e materialit biologjik secili individid pasi u zbut u vendos mbi tavolinën
entomologjike të formuar nga një sipërfaqe bukëpeshku me kanale me gjerësi nga 3-7 mm
dhe thellësi nga 2-7 mm. Trupi i insektit fiksohet mbi tavolinën entomologjike me anë të
një gjilpëre entomologjike 001-010 (në varësi të përmasave të individid), e cila ngulet në
mes të kraharorit (Figura 2.18). Në këtë procedurë duhen përdorur gjilpëra entomologjike
pasi gjilpërat e zakonshme janë të trasha dhe ndryshken lehtë (RES, 2012).
Insekti vendoset në gjatësinë kokë bark brenda kanalit dhe me ndihmën e një pincete
metalike të zakonshme me gjatësi 7-15 cm hapen krahët anash. Krahët e pasëm fiksohen të
parat, nervura Costale vendoset drejt, pingul me trupin ndërsa krahët e përparmë mund të
vendosen në çfarëdo këndi me krahët e pasëm (zakonisht në kënd 45 o). Hapja e krahëve
duhet të bëhet me kujdes për të shfaqur sa më mirë karakteristikat e tyre, të cilat shërbejnë
për përcaktimin e çdo lloji (Paparisto & Misja, 2005; RES, 2012). Me anë të dy shiritave
prej letre dhe me gjilpëra të zakonshme me kokë që vendosen në kufijtë e këtyre shiritave,
ruhet pozicioni (sa më afër pozicionit natyror gjatë fluturimit; (Misja, Paparisto,
komunikim personal)) që i jepet insektit gjatë përpunimit të tij (Figura 2.18).
Zbutja në eksikator nuk ka qenë e nevojshme vetëm në rastet kur ngritja është bërë pak orë
pas kapjes, kohë kur ekzoskeleti e ruan elasticitetin e tij (Misja, Paparisto, komunikim
personal).
Materiali i ngritur thahet në temperaturën e dhomës (18-230C, shënim i autorit) për rreth 34 javë. Kjo procedurë është e nevojshme për të evituar dëmtimin e materialit nga myku
(Misja, Paparisto, komunikim personal). Pas tharjes, individët janë vendosur në kuti
entomologjike me përmasa 70 me 60 cm dhe thellësi 10 cm, të shtruara në bazë me një
shtresë bukëpeshku me trashësi 1 cm të mbuluar me letër të bardhe 80 gr (Q. Lataj,
komunikim personal). Midis individëve është lënë një hapësirë e mjaftueshme në varësi të
përmasave që shkon nga 1-2 cm (shënim i autorit). Individët janë vendosur në kuti sipas
rendit/familjes dhe gjinisë që i përkasin. Çdo individ shoqërohet me etiketën përkatëse që
përmban emrin shkencor, vendin, datën e koleksionimit dhe emrin e përcaktuesit. Çdo kuti
entomologjike me material biologjik shoqërohet me numrin rendor përkatës dhe
përcaktuesit. Për të ruajtur koleksionin nga tenja u përdor bar mole, i cili u vendos në anë
të çdo kutie (Figura 2.19) (Paparisto & Misja, 2005; RES, 2012).

Figura 2.19 Gjatë punës në laborator për përgatitjen e kutive entomologjike (Foto A. Paparisto, Q. Lataj)
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Figura 2.20 Gjatë punës në laborator: a, b. Përcaktimi i llojeve në stereomikroskopin GSZ 2, SLG
Chemnitz; c. Shënime gjatë punës; d. Etiketa shoqëruese për çdo individ; e. Pamje e marrë përmes
stereomikroskopit; f. Stereomikroskopi ZUZI Seria 240; g. Disa nga çelsat e përcaktimit të përdorur gjatë
përcaktimit të llojeve (Foto Q. Lataj, A. Paparisto, E. Shkëmbi)

Për secilin prej individëve të ngritur janë bërë matjet morfologjike të: gjatësisë totale të
trupit, të abdomenit dhe të krahëve. Për realizimin e këtyre matjeve është përdorur letër e
milimetruar; rezultatet janë përdorur për të llogaritur vlerat mesatare të këtyre gjatësive
për secilin lloj (Figura 2.17).
2.2.3 Metodika e përcaktimit të materialit të grumbulluar
Materiali biologjik i përpunuar sipas hapave të shpjeguara më lart, është përcaktuar deri në
nivel lloji. Në disa raste kemi përcaktuar edhe nënlloje, por në këtë punim rezultatet do t’i
paraqitim në nivel lloji (shënim i autorit).
Për nomenklaturën, sinoniminë dhe renditjen filogjenetike të llojeve u përdorën 8 Çelsa
profesionalë përcaktimi në nivel lloji të rendit Odonata për Evropën dhe Botën: Dijkstra
(2006); Brooks & Cham (2014); Chinery (2004); Aguesse (1968); Bej-Bienko (1961);
DJN Libellenschlüssel (1979); http://www.linnea.it/odonata-libellule-damigelle/ (Dijkstra,
2006; Brooks & Cham, 2014; Chinery, 2004; Aguesse, 1968; Bej-Bienko, 1964; DJN
Libellenschlüssel, 1979), të cilët i përkasin një shtrirje kohore nga viti 1961-2014, si dhe
dokumenti zyrtar Evropian mbi odontofaunën e Evropës: “Atlasi për pilivesat e Evropës”
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(Boudot & Kalkman, 2015) dhe faqet zyrtare të përditësuara të IUCN (The International
Union for Conservation of Nature)
https://www.iucn.org/content/european-red-list-dragonflies, dhe World List of Odonata, e
vlefshme në www.pugetsound.edu.
Për përcaktimin e tipareve kemi përdorur stereomikroskopin GSZ 2, SLG Chemnitz dhe
ZUZI Seria 240, Model 50240003, (Laboratori i Zoologjisë, Departamenti i Biologjisë,
FSHN) (Figura 2.20).
Përcaktimi i individëve nga nivel nënrendi deri në nivel lloji bazohet në tiparet specifike të
dy nënrendeve, Zygoptera dhe Anisoptera. Fillimisht për secilin individ përcaktohen me sy
të lirë tiparet si flatrat (të njëjta apo të ndryshme mes tyre), forma e kokës dhe vendosja e
syve në të. Bazuar në këto tipare përcaktojmë nënrendin dhe shpesh edhe familjen. Më pas
në stereomikroskop vëzhgohen tiparet që ndihmojnë për përcaktimin saktë të familjes,
gjinisë dhe llojit ku bën pjesë individi. Këto tipare janë:
 forma e kokës
 mënyra e vendosjes së syve në kokë
 njollat në oksipital
 forma e flatrave
 modeli i shtrirjes së nervurave gjatësore dhe tërthore në flatra
 forma, gjatësia dhe ngjyra e pterostigmës
 forma e katërkëndëshit dhe fushës anale
 ngjyrimet e kraharorit dhe shiritat në anën dorsale dhe laterale të tij
 ngjyrimet e abdomenit
 ngjyrimet e këmbëve
 forma e organeve gjenitale dhe shtojcave anale tek femra dhe mashkulli.
(Dijkstra, 2006; Brooks & Cham, 2014; Chinery, 2004; Aguesse, 1968; Bej-Bienko, 1964;
DJN Libellenschlüssel, 1979).
Këto tipare kanë shërbyer edhe si bazë për hartimin e çelsit të përcaktimit të llojeve të
rendit Odonata për vendin tonë.
Në disa raste për të bërë një përcaktim të saktë të llojit na është nevojitur të përgatisim
edhe preparate mikroskopike të organeve gjenitale të meshkujve dhe femrave. Për
përgatitjen e preparateve mikroskopike të tyre është ndjekur kjo procedurë: nga individi në
studim shkëputet fundi i abdomenit; materiali biologjik i diferencuar vlohet për disa
minuta në tretësirë 10% NaOH në një gotë kimike; pas kësaj materiali vendoset në një
lamë dhe me anë të dy gjilpërave entomologjike veçohen me lehtësi organet gjenitale nga
mbulesat kitinore dhe indet e buta. Organet gjenitale të veçuara sipas kësaj procedure
montohen mbi lamë, fiksohen me Balsam Kanadez dhe mbulohen me lamelë, për ruajtje
dhe vëzhgime të mëtejshme (Misja, komunikim personal 2018) (Figura 2.21).
Preparatet mikroskopike të përgatitura si më lart na kanë ndihmuar për të konfirmuar
përcaktimin e saktë mes llojeve sidomos në rastin e gjinive Lestes, Orthetrum dhe
Sympetrum (Figura 2.21).
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Figura 2.21 Preparate me organet gjenitale, gj. Ischnura dhe gj. Orthetrum dhe S. meridionale (Foto E.
Shkëmbi)

Emërtimi shkencor i secilit prej llojeve është bashkëshoqëruar me emërtimin në gjuhën
shqipe bazuar në propozimin e Dijkstra (2006) se emri i zakonshëm është një mjet për t’i
popullarizuar pilivesat dhe si i tillë ai duhet të jetë përshkrues dhe lehtësisht i përdorshëm.
Emërtimi shqip për çdo lloj në këtë punim, në mungesë të një emërtimi ekzistues popullor
ose të zakonshëm, është vendosur prej nesh bazuar në tiparet dhe karakteristikat e llojit
(Dijkstra, 2006; Degabriele, 2013).
2.2.3.1 Metodika e paraqitjes së të dhënave
Të dhënat e këtij studimi janë organizuar dhe paraqitur në formën e një tabele
përmbledhëse të ndërtuar nga 16 kolona në të cilat janë hedhur të dhënat e personalizuara
për secilin nga individët e koleksionuar nga studimi ynë si dhe ata të raportuar nga
studiues të tjerë.
Kolona e parë përmban ndarjen sipas nënrendeve (N/R). Kolona e dytë tregon ndarjen
sipas familjeve (Fam.), e treta ndarjen sipas gjinive (Gj.) dhe në kolonën e katërt jepet
emërtimi shkencor i llojit (Emri i llojit). Nga kolona e pestë deri në kolonën e 16, për
secilin prej individëve të raportuar në këtë studim përmbledhës mbi rendin Odonata jepen
në rradhë nga e majta në të djathtë përkatësisht: vendgjetjet të organizuara në 3 kolona
(5,6,7) të pozicionuara në renditjen lokaliteti (Lok.), stacioni (St.), koordinatat (Koor.);
përcaktuesit (Përc.); numri i individëve të grumbulluar (Sasia); data e koleksionimit
(M/D/V); lartësia mbi nivelin e detit (L., në metra), përshkrimi i habitatit si natyror,
artificial apo urban (N/A/U), tipi i habitatit (Tp. Hab.), zona biogjeografike (Zn. B.gj.),
zona vegjetative (Zn. Vegj.), si dhe nëse zona e grumbullimit është brenda zonave të
mbrojtura ose jo (ZM Po/Jo) (Shtojca 1, Tabela 1). Më poshtë në Tabelën 2.3 jepet një
paraqitje metodike e ndërtimit të Tabelës 1 që shoqëron këtë punim në Shtojcën 1.
Tabela 2.3 Tabelë metodike e paraqitjes së të dhënave për secilin individ (Autori)
N/R

Fam

Gj.

Emri i
llojit

Lok.

St.

Koor.

Përc.

Sasia

M/D/
V

L.

N/A
/U

Tp.
Hab.

Zn.
B.gj.

Zn.
Vegj

ZM
Po/Jo

2.3 Metodika e ndërtimit të hartave gjeohapësinore të përhapjes së llojeve
Për këtë studim janë krijuar, Harta TIP që paraqesin përhapjen për 70 llojet e rendit
Odonata për Shqipërinë (Tabela 1, Shtojca 1). Këto harta kanë pasur për referencë hartën e
Shqipërisë në shkallë 1:50000 (me model referencues terren si dhe koordinata) (Figura
2.22).
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Përhapja e çdo lloji në territorin e vendit tonë është dhënë nëpërmjet hartave përkatëse të
gjeo-referencuara. Gjeo-referencimi nënkupton që pas çdo simboli (i vendosur në një hartë
relievi), fshihen koordinatat e vendgrumbullimit si dhe emri gjeografik i tij; të dhëna, të
cilat bëhen aktive vetëm në rastin kur hyn në bazën e të dhënave të llojeve dhe përhapjes
së tyre.
Krahas informacionit të fshehur që përmban një simbol me anë të të cilit shprehet përhapja
e një lloji të caktuar, vendosja e tyre në një hartë relievi na mundëson ne gjithashtu që
nëpërmjet tij ose edhe çdo përdoruesi amator, studiuesi apo edhe punonjësve të agjencive
të mjedisit në bashki apo institucione shtetërore si AKZM ose ARM, të orientohen lehtë se
në çfarë zone gjeografike të territorit apo rajonin biogjeografik të vendit tonë ku ndodhet
lloji përkatës (Figura 2.23).
Stacionet në harta përkojnë me koordinatat e tyre të sakta gjeografike të përcaktuara në
vend gjatë grumbullimit të materialit me GPS dhe për llojet e koleksionuara nga autorë të
tjerë janë përdorur koordinatat e referuara prej tyre ose në mungesë të tyre (kur prej
literaturës jepet vetëm stacioni i grumbullimit me emërtim) janë vendosur koordinatat e
qendrës administrative të pikës së grumbullimit sipas Google Earth.
Programi i përdorur për ndërlidhjen e hartës me koordinatat është Programi profesional
Adobe Illustrator, i cili ka si funksion themelor përdorimin e vektorëve, program ky i
përdorur për të gjitha tipologjitë e hartave. Në program është vendosur si Background apo
Layer bazë Harta e Shqipërisë (1:50000) dhe më pas është punuar me Layera të ndryshme.
Për secilin lloj në hartë është përdorur një simbol përkatës, i cili është pozicionuar në
hartën e Shqipërisë sipas koordinatave të stacionin ku lloji është evidentuar gjatë këtij
studimi ose dhe nga studiues të tjerë. Këto koordinata janë verifikuar dhe krahasuar në
sistemet Gis dhe Google map (shënim i autorit).
Si simbole janë përdorur katrorët dhe rrathët me brinjë/diametër 4mm. Për të diferencuar
sa më shumë simbole, për secilin prej tyre janë përdorur 2 ngjyra e bardha dhe e zeza
(Figura 2.22), të cilat janë organizuar në 2 zona atë qendrore dhe periferike (kombinim me
qendër të errët dhe periferi të bardhë ose e kundërta), në formën e dy rrathëve apo
katrorëve bashkëqendrorë dhe katror me rreth në qendër. Në secilën prej hartave të
përgatitura janë vendosur nga 1-6 lloje në varësi të shkallës së përhapjes së tyre në
territorin e RSH (Figura 2.22).
Për ndarjen administrative brenda hartave është përdorur gjuha e Hartave Tip pikëhapësirë gri, për ndarjen nga qyteti në qytet ngjyra e zezë tekst type dhe për pikën e
caktuar text ngjyrë e murrme me simbolin përkatës (Figura 2.22).
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Figura 2.22 Model i hartës së përhapjes së llojeve (Autori)

2.4 Metodika e vlerësimit të disa faktorëve ekologjikë
Një ndër objektivat e këtij studimi krahas koleksionimit të individëve të rritur ishte edhe
vlerësimi i disa faktorëve ekologjikë në mjediset ku pilivesat plotësojnë ciklin e tyre
jetësor. Për realizimin e këtij objektivi është ndjekur metodika si më poshtë vijon.
Gjatë grumbullimit të materialit biologjik, për çdo stacion u krye një vlerësimin paraprak, i
drejtpërdrejtë në terren, mbi mjedisin tokësor dhe trupave ujorë, i cili u pasqyrua në
formën e shënimeve përcaktuese nëse mjedisi ku gjendej stacioni ishte: mjedis natyror
(habitat natyror, shënuar me shkurtimin “N” (Bunce et al., 2011; Ausden (2007), kategori
ku u përfshinë të gjitha mjediset, të cilat nuk kanë ndërhyrje nga ana e njeriut, ose mjediset
ku ndërhyrja e njeriut nuk i ndryshon parametrat natyrorë të tyre (Bunce et al., 2011);
mjedis urban (zona të banuara, shënuar me shkurtimin “U”); mjedis artificial, shënuar
me shkurtimin “A” (p.sh., kanale kulluese, liqene të formuar nga diga hidrocentralesh,
rezervuare ose lera uji); mjedis natyror/urban (shënuar shkurtimisht “N/U”) dhe
natyror/artificial (shënuar “N/A”). Nëse gjatë ekspeditave kemi vërejtur se në mjediset
ujore të përhershme ka patur ndryshim të trupit ujor, ku nënkuptohen diga vijuese, të cilat
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nuk e kanë ndryshuar karakterin natyror të tipit të habitatit, këto habitate pavarësisht se
janë shënuar N/A janë konsideruar nga ana jonë si habitate natyrore, p.sh. Liqeni i Viroit.
Kategorizimi i habitateve jo natyrore, si ato urbane dhe artificiale është vlerësuar në bazë
të parimeve mbi Kategoritë e Përgjithshme të Habiateve (KPH) Kreu I (Bunce et al.,
2011).
Mjediset urbane përfshijnë në përgjithësi zonat brenda qyteteve të Tiranës, Kavajës ose
Korçës, ashtu edhe zonat periferike të qyteteve të Durrësit, Shëngjinit, Vlorës dhe
Sarandës (në të cilat ndërtimet urbane tashmë i kanë shtrirë këto qytete shumë pranë vijës
bregdetare).
Mjediset, kryesisht në zona të banuara pranë disa liqeneve, zonave bregdetare ose afër
lagunave, si p.sh në Zogaj, Shirokë, Velipojë, Shëngjin, Gjiri i Lalzit, Tushemisht ose
Volorekë janë konsideruar si mjedise natyrore por me një ndikim urban ose mjedise
Natyrore/Urbane, referuar si “N/U”.
Habitatet e ujërave të rrjedhshëm të Syrit të Kaltër dhe Viroit i kemi konsideruar si një
mjedis natyror megjithëse në to ekzistojnë diga devijuese të ujit apo ka ndërhyrje urbane.
Po kështu, janë konsideruar si mjedise me natyralitet të lartë ato mjedise ku shkalla e
natyralizimit të tyre është e lartë (si p.sh. Liqeni (Rezervuari) i Fushë Studës, i cili ndodhet
larg qendrave të banuara, midis mjediseve natyrore). Këto mjedise janë konsideruar si
mjedise Natyrore/Artificiale ose referuar si N/A.
Në studimin tonë kanë qenë objekt edhe shumë mikromjedise, të cilat përfaqësohen nga
pellgje uji të ëmbël, të vegjël deri disa dhjetra ose qindra m2, shpesh me ujëra të
përkohshëm. Mjedise të tilla, të gjendura shpesh herë pranë zonave të banuara, ne i kemi
eksploruar në disa stacione mes së cilave po veçojmë Iliras (Tepelenë), Këlcyrë, Tiranë
pranë Universitetit Epoka etj. (Figurat 2.11; 2.13; 2.14). Evidentimi i këtyre mjediseve
gjatë ekspeditave në terren tregon se ndikimi njerëzor në to është shumë i ulët prandaj ne i
kemi klasifikuar ato si mjedise natyrore nën kodin e habitatit 3170, sipas Natyra 2000,
emërtuar: “*Pellgje ujorë të përkohshëm Mesdhetarë”. Ky tip habitati është listuar si
prioritar në Evropë (NATURA 2000, 2013) dhe njëkohësisht si tip i rrezikuar habitati për
Evropën (Jannsen et al., 2016).
Mjediset artificiale (kanale kulluese dhe ujitëse), ku është koleksionuar material biologjik
gjatë këtij studimi, janë përfshirë në tipin e habitateve me kodin 6430 (“Shoqërime
hidrofilike të buzë ujërave të llojeve barishtore të larta të ultësirave dhe zonave malore
deri në nivelet alpine”), për shkak se këto tipe habitatesh janë jashtë rrjetit të NATURA
2000, i cili merr në konsideratë vetëm habitatet natyrore dhe ende nuk ekziston një kod për
identifikimin e habitateve bujqësore.
Këto të dhëna mbi llojin e mjedisit si natyror/ urban/ artificial mund të gjenden në
Tabelën 1, Shtojca 1, kolona 12.
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2.4.1 Metodika e vlerësimit të habitateve tokësore
Identifikimi i tipeve të habitateve natyrore është realizuar sipas interpretimit të tyre në
manualin përkatës (NATURA 2000, 2013).
Metodologjikisht është ndjekur strategjia e mëposhtme:
Për secilën pikë grumbullimi janë regjistruar në terren: llojet e bimëve të
pranishme (hollësisht ato janë përfshirë në Kreun III);
Është regjistruar bimësia dominuese në habitatet ujore dhe tokësore ose përreth
tyre (këto të dhëna janë të pasqyruara në Tabelën 1, Shtojca 1 si dhe në Kreun III);
zona e bimësisë dhe rajoni biogjeografik ku ndodhet vendgrumbullimi janë
përcaktuar përmes hartave krahasuese (shiko më poshtë).
Për të siguruar përcaktimin sa më të saktë të tipit të habitatit, në këtë studim ne kemi
bashkë-vendosur në vijë llogjike për secilin stacion hartën klimatike të Isiderov (1954) me
hartën fitoklimatike të Mitrushi-t (1955) dhe hartën e përgatitura nga ne për vendgjetjen e
llojeve nga ky studim (Figura 2.23).
Po kështu, në një bashkim tjetër hartash janë vendosur harta e Zonave të Mbrojtura, ajo e
vendgjetjeve dhe harta e zonave vegjetative të Markgraf (1932) e modifikuar nga Shuka &
Malo (2018)2 (shih Figurën 2.24). Ky klaster hartash, na mundëson dhe lehtëson
përcaktimin e rajonit biogjeografik, përfshirjen e vendgrumbullimit brenda ose jashtë ZMve si dhe tipin e habitatit ku është grumbulluar lloji, sipas NATURA 2000 (2013)3 .

2

Hartat e zonave vegjetative nga Markgraf (1932) është modifikuar nga Shuka & Malo (2018) për të shtuar
dhe specifikuar linjën ndarëse midis 2-rajoneve biogjegrafike që ndodhen në Shqipëri, atij Alpin dhe
Mesdhetar në bazë të të dhënave të reja mbi florën dhe bimësinë e Shqipërisë (Buzo, 1991; Barina et al.,
2018; Shuka & Malo, 2018).
3
Theksojmë se përcaktimi i tipit të habitateve sipas NATURA 2000 në bazë të këtyre hartave, mund të
realizohet edhe nga specialistë të tjerë, jo botanistë.
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Në identifikimin e tipit të habitatit sipas NATURA 2000 (2013), ne kemi zbatuar skemën
metodologjike hierarkike të ndarjeve të mëdha dhe nëndarjeve për të arritur deri në tipin e
habitatit në të cilën ndodhet vendgrumbullimi ynë. Ndarjet e mëdha dhe nëndarjet e tjera,
të cilat na tregojnë tipin e habitatit, janë të thjeshtëzuara si më poshtë (Kutia 2.1; shembulli
është ndalur vetëm në një paraqitje metodologjike të shkurtuar të kodifikimit të habitatit si
në rastin e disa habitateve ujore dhe për disa habitate tokësore).
Kutia 2.1 Shembull përcaktimi i tipit të habitatit sipas NATURA 2000
Përcaktimi i Tipit të Habitateve Ujore
Kodi 1. Habitate bregdetare dhe halofitike
1150 * Laguna bregdetare
Kodi 31. Tipi i habitateve
31 Ujëra të palëvizshme
3140 Habitate ujërash të forta oligo-mesotrofike të karakterizuara nga
vegjetacioni benthik i Chara spp.
Kodi 32. Ujëra të rrjedhshme–seksionet e rrjedhjeve të ujërave me dinamikë natyrore ose
gjysëmnatyrore (me shtretër të vegjël, mesatar apo të mëdhenj) ku cilësia e ujërave tregon një
përkeqësim jo të rëndësishëm
3240 Lumenj alpinë dhe vegjetacioni i tyre drunor me Salix elaeagnos
Përcaktimi i Tipit të Habitateve Tokësore
Kodi 6. Formacione natyrore dhe gjysëmnatyrore të kullotave
62 Kullota të thata gjysëmnatyrore dhe faqe shkurrore
6210 Kullota të thata gjysëmnatyrore dhe faqe shkurrore mbi substrate
gëlqerore (Festuco-Brometalia)
Kodi 9. Pyje
93 Pyje sklerofile Mesdhetare
92D0 Galeri apo breza shkurrore ripariane Jugore (Nerio-Tamaricetea
dhe Securinegion tinctoriae)
95 Pyje halorësh malorë Mesdhetarë dhe të Makaronezisë
9530 * Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të dominuar nga pisha e zezë
endemike (Pinus nigra)

Në kutinë 2.1 me termin “KODI” tregohet lloji i habitatit (p.sh. në emërtimin “Kodi 6.”
shifra “6” tregon: “Formacione natyrore dhe gjysëmnatyrore të kullotave”); në vazhdim
kodifikimi ndjek llogjikën e klasifikimit të habitateve sipas tipareve karakterizuese të tyre,
të cilat paraqiten në mënyrë simbolike me shifrat pasuese (p.sh. “62 Kullota të thata
gjysëmnatyrore dhe faqe shkurrore”: “6”-Kodi dhe “2” karakterizon me tipare më të
hollësishme ndarjen e parë); nën këtë nëndarje llogjika vazhdon me shtim shifrash ku
secila simbolizon një kllaster tiparesh, të cilat ndihmojnë klasifikimin më të hollësishëm
brenda tipit të habitatit (p.sh. “6210 Kullota të thata gjysëmnatyrore dhe faqe shkurrore
mbi substrate gëlqerore (Festuco-Brometalia)”, këtu numri “10” e cilëson më mirë
habitatin në karakteristikat e tij të personifikuara (shënim i autorit)) .
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Kutia 2.2 Zbatim shembull i metodikës për kodifikimin e një prej stacioneve të studimit tonë
Stacioni i koleksionimit “Qafa e Qarrit”
Në bazë të kordinatave na çon në zonën vegjetative nr. 6/Zona e Halorëve (Korçë-Leskovik) sipas
Markgraf (1932) dhe në një zonë dushkaje sipas Mitrushit (1955), zona karakterizohet nga një
klimë tranzitore sipas Isiderov (1954).
Nga shënimet tona në terren identifikojmë që koleksionimi është bërë në një përrua (mjedis
natyror “N”), të rrethuar nga pisha e zezë dhe bimë barishtore si Brachypodium sylvaticum, dhe
Carex sp. Midis drurëve të pishës së zezë janë identifikuar edhe dy lloje dushqesh Quercus spp.
Ky lloj habitati, sipas NATURA 2000 është koduar me kodin “9530*”4 dhe emërtuar: “Pyje
halorësh (Sub) Mesdhetarë të dominuar nga pisha e zezë endemike (Pinus nigra)”.

Për secilin prej individëve të koleksionuar prej nesh në Tabelën 1, Shtojca 1 jepet kodi i
habitatit sipas NATURA 2000 dhe emërtimet e tyre jepen në Shtojcën 3.
2.4.2 Ndarja e rajoneve biogjeografike, e zonave të bimësisë dhe rrjeti i zonave të
mbrojtura në vendin tonë
Për identifikimin sa më lehtë nëse vendgjetja e llojit bie në një zonë të mbrojtur apo jashtë
saj nga ky studim është përgatitur një kllaster hartash që lidh hartën e përgatitur nga ky
studim mbi vendgjetjet e llojeve me hartën e Shqipërisë ku pasqyrohet rrjeti i zonave të
mbrojtura (sipas AKZM, 2018) dhe hartën e ndarjes së rajoneve biogjeografike dhe
zonave të bimësisë sipas Markgraf (1932), modifikuar nga Shuka & Malo (2018) (Figura
2.24).

4

Bazuar në NATURA 2000 (2013), simboli “*”, që shoqëron kodin e habitatit tregon se ky habitat paraqet
interes ruajtjeje për komunitetin Evropian sepse është i klasifikuar si habitat prioritar ose me yll.
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2.4.3 Metodika e vlerësimit të cilësisë së habitateve ujore/ përcaktimi i parametrave
fiziko-kimikë
Gjatë fazës së grumbullimit të materialit, për vlerësimin e cilësisë së habitateve ujore ku
odonatat kalojnë fazën e zhvillimit të vezëve, të larvave (Hofmann & Mason, 2005),
(pavarësisht se këto faza të ciklit jetësor të tyre nuk janë objekt i këtij studimi), dhe fazën
adulte në disa prej mjediseve ujore rreth të cilëve është koleksionuar material biologjik
kemi kryer matje të parametrave fiziko-kimikë si: temperatura, përcjellshmëria
(konduktiviteti) në μS/cm, pH, kripshmëria dhe oksigjeni i tretur (DO) në mg/l. Këto
parametra u përcaktuan me ndihmën e aparatit WTW Multiline 4 dhe pH/Cond 340i/SET
(Wissenschaftlich –Technische Werkstatten, Germany) (Figura 2.25) (shënim i autorit).

Figura 2.25 Treguesit e përdorur për të vlerësuar cilësinë fiziko-kimike të ujit (Foto A. Paparisto)

Matjet janë kryer në thellësinë 10-30 cm, në habitate ujore natyrore të ëmbla ose pak të
kripura, të palëvizshme dhe ujëra të rrjedhshme, në habitate me gjendje të ndryshme
trofike (si liqene, këneta dhe laguna, lumenj, përrenj ose vija natyrore uji, në burime
natyrore etj.), duke u mbështetur në metodikat e përdorura edhe nga autorë të tjerë si
Çullaj et al. (2005); Fulan et al. (2011) dhe Fulan et al. (2013). Po kështu matjet janë
realizuar edhe në habitate artificiale ose urbane si kanale kulluese të tokave bujqësore në
Vlorë, Fier, Kavajë dhe Maliq; në rezervuare artificiale si Liqeni i Fushë Studës dhe ai i
Viroit; në lera uji si në Llogora dhe Tomorr ose pellgje ujore në mjedise urbane si në
Tiranë, në Kopshtin Botanik dhe pranë Universitetit Epoka si dhe në Korçë.
Tabela 2.4 Paraqitje metodike e të dhënave mbi parametrat fiziko-kimikë të trupave ujorë të përfshira në
Tabelën 3.17 Kreu III
Stacioni

Data

Konduktiviteti
µS/cm

pH

Temp.
0
C

DO
mg/l

Kripsh.

Nr. i
Llojeve

Liqeni/Shkodër

Në tabelën 2.4 nuk është pasqyruar autori që ka realizuar matjen ose të dhëna të tjera si:
koordinatat, lartësia etj., sepse këto të dhëna mund të gjenden të plota në Tabelën 1,
Shtojca 1.
Për të kuptuar nëse cilësia e habitateve ujorë në mjediset në të cilët kemi koleksionuar
ndikon ose jo në shumëllojshmërinë e llojeve të rendit Odonata në mjedisin përreth kemi
përdorur analizë statistikore (është kryer cluster analyse ose analiza e grupit që bazohet në
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lidhjen mes parametrave, koeficient variacioni dhe korrelacion), e cila është kryer me anë
të softit MINITAB 17.
2.5 Metodika e vlerësimit të statusit të rrezikimit të llojeve të rendit Odonata për
Shqipërinë
Përcaktimi i statusit të rrezikimit të llojeve të rendit Odonata është realizuar në përputhje
me rregullat e IUCN-së. Vlerësimi i është përmbajtur me korrektësi të gjithë treguesve të
domosdoshëm për këtë procedurë (IUCN, 2017).
Gjatë ekspeditave grumbulluese në terren është bërë kujdes që krahas matjeve të disa
treguesve të cilësisë së ujërave, të mbahen shënime edhe mbi sjelljet e individëve;
madhësinë e popullatës; bimësinë; llojet e bimëve më të vizituara nga odonatat; etj.
Në listën e llojeve për të cilët është kryer procedura e vlerësimit, janë përzgjedhur (nga
lista shqiptare e përditësuar e rendit Odonata të përgatitur nga ky studim) (vendimmarrje e
lirë e autorit) vetëm llojet që përfshihen të paktën në një nga dokumentet e mëposhtme:
Lista e Kuqe e Faunës të Shqipërisë (Misja, 2005; MoE, 2013); Lista e Kuqe e Odonatave
të Evropës (EU, 2010); Lista e Kuqe e Odonatave të Bashkimit Evropian (EU27); Lista e
Kuqe të Odonatave të Mesdheut (Boudot et al. 2009); Lista e llojeve të rendit Odonata
sipas IUCN-së, (2017) si dhe llojet që kanë një përhapje të kufizuar, me një numër të
kufizuar vendgjetjesh bazuar në të dhënat e analizuara nga ky studim (Tabela 1, Shtojca
1). Në kuadër të këtij punimi, llojet me përhapje të gjerë (në shumë lokalitete) në vendin
tonë dhe njëkohësisht me përhapje të gjerë edhe në Evropë nuk u morrën në analizë për të
përcaktuar statusin e tyre të rrezikimit (shënim i autorit).
Treguesit e vlerësuar nga ana jonë për përcaktimin e statusit të rrezikimit sipas rregullave
të IUCN-së (IUCN, 2017) janë listuar më poshtë:
 statusi aktual i ruajtjes për zonën në studim (statusi aktual për Shqipërinë (Misja,
2005; MoE, 2013))
 statusi aktual i ruajtjes sipas IUCN-së (IUCN, 2017)
 përfshirja e llojit në konventa (ndërkombëtare ose Evropiane)
 numri i stacioneve
 numri i stacioneve në zona të mbrojtura ose jo
 madhësia e popullatës
 madhësia e projektuar e popullatës (nëse popullata parashikohet të rritet ose
reduktohet)
 rajoni biogjeografik
 efektet e mundshme të ndikimit të klimës (EEA, 2017; Teqja et al., 2017)
 tipi i habitatit të rritjes (NATURA 2000, 2013)
 shkalla e rrezikimit të habitatit (Jansen et al., 2016)
 numri i lokaliteteve brenda ose jashtë zonave të mbrojtura
 Areali i Mbulimit të Llojit (AOO/km2)
 Areali i Shtrirjes të Llojit (EOO/km2)
Të dhënat për treguesit sasiorë janë organizuar në formën e një tabele përmbledhëse të
paraqitur në Kreun III, përmbajtja e të cilës është paraqitur skematikisht në Tabelën 2.5.
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Tabela 2.5 Përmbajtja e tabelës me treguesit e vlerësimit të statusit sipas kritereve të IUCN-së, e paraqitur
në Kreun III
Lloji

Statusi
aktual i
Ruajtjes
në
Shqipëri
(2013)

Efektet e
mundshme
të ndikimit
të klimës

Statusi
aktual i
Ruajtjes
sipas
IUCNsë

Tipi i
habitatit
të rritjes
NAT/2000

Përfsh.
llojit
konv.

Shkalla e
rrezikimit
të habitatit

Nr.
St.

Nr.
St.
ZM

Madh.
Popu.

Lloji
brenda/jashtë
ZM

Madh.
Projek.
Popu.

AOO/
km2

Rajoni
biogjeografik

EOO/
km2

Vlerësimi
i Statusit
të ruajtjes
sipas
IUCN-së

Përcaktimi i arealit të mbulimit në km2 (AOO) dhe arealit të shtrirjes (EOO), u mundësua
nga përdorimi i programit GeoCat (Geospatial Conservation Assessment Tool), përgatitur
dhe ndërtuar nga IUCN dhe Kew Gardens në Londër (http://geocat.kew.org/). Përllogaritja
e këtyre dy parametrave bazohet në ndarjen virtuale të territorit nga programi në kuadrate
me sipërfaqe minimale 2x2 km2. Programi mundëson krijimin e hartave hapsinore të AOO
dhe EOO në km2 bazuar në të dhënat e administruara mbi secilin lloj, të vlerësuara nga ana
e jonë. Për të gjitha llojet e këtij rendi të koleksionuara në 1 ose 2 lokalitete, nuk është
bërë vlerësim kompjuterik i AOO-së dhe EOO-së, sepse për këtë vlerësim duhen
minimalisht tre lokalitete ose pika koordinative me largësi mbi 2 km larg njëra-tjetrës
(IUCN, 2017).
Hartat e ndërtuara (Figura 2.26, Shtojca 5), janë ruajtur edhe në formatin gjeoreferencial
KML, ku ato mund të ruhen dhe plotësohen në kohë të ndryshme edhe me të dhëna ose
lokalitete të tjera të reja, edhe pas studimit.
Në Tabelën 3.18, Kreu III janë dhënë rezultatet e kësaj analize që përkojnë me vlerësimin
e statusit të rrezikimit (shih edhe Kreu I, Tabela 1.1).
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2.6 Metodika e ndërtimit të bazës së të dhënave për rendin Odonata në Shqipëri
Ruajtja dhe monitorimi i të dhënave është një nga hapat e parë që duhet bërë në ruajtjen e
biodiversitetit. Ndërtimi, funksionimi dhe përdorimi i një databazë për odonatat u bë një
nga objektivat e këtij punimi. Hartimi i databazës u bë me ndihmën e departamentit të
Informatikës, UT, nga studentja e MSHI, Adelajda Baçi, nën kujdesin e mentores,
Profesor i Asociuar Ana Ktona. Duke patur si vizion ndërtimin e një sistemi në ndihmë të
ruajtjes së biodiversitetit u krijua një sistem prototip për Odonatat. Arkitektura Model
View Controller (Modeli, Paraqitja, Kontrolluesi) u përdor në ndërtimin e sistemit. Tri
janë përbërësit kryesorë të sistemit:
 modeli, komponenti që kujdeset për të dhënat dhe strukturën e tyre;
 paraqitja, komponenti që kujdeset për shfaqjen e informacionit;
 kontrolluesi që kujdeset kryesisht për veprimet me databazën krijo-lexo-përditësofshi (Figura 2.27).
Tabela kryesore në qendër të sistemit është “Specia” (aktualisht e populluar me të dhëna
për “specien” Odonata). Çdo veprim në sistem lidhet me këtë tabelë. Adresa është e
shkrirë në tri tabela: Shtet-Qytet-Vendndodhje ku si ID të jashtme tabela Specie merr ID e
tabelës Vendndodhje. Po këtë ID e merr edhe tabela Koleksionues (Finder). Tabelat
domain, mbretëri, phylum, klasë, rend, nënrend, familje dhe gjini paraqesin detajet e
“species” Odonata.

Figura 2.27 Diagrama e marrëdhënieve të entiteteve të krijuar në sistemin prototip për Odonatat
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2.7 Metodika e përgatitjes së përfundimeve dhe rekomandimeve të punimit
Për përgatitjen e përfundimeve dhe rekomandimeve të këtij punimi kemi ndjekur llogjikën
e sintezës së rezultateve të paraqitur skematikisht në Figurën 2.28.

Figura 2.28 Paraqitje skematike e linjës llogjike të realizimit të qëllimit dhe objektivave kryesore të
studimit.

Sikundër mund të identifikohet edhe nga kjo skemë llogjike, të dhënat sistematike dhe ato
mbi ekologjinë e habitatit ku odonatat plotësojnë ciklin e tyre jetësor, na kanë ndihmuar të
arrijmë në përfundime mbi statusin e tyre të rrezikimit. Përcaktimi i statusit të rrezikimit
në të njëjtën kohë na ka udhëhequr drejt përgatitjes së rekomandimeve dhe propozimeve
për mbrojtjen e llojeve në habitatin e tyre natyror, duke u mbështetur në propozimet për
përfshirjen e llojeve të rrezikuara nga vlerësimi ynë, në listën e kuqe të florës dhe faunës
sonë nga ana e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.
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KREU III
REZULTATET DHE DISKUTIMI I TYRE
3.1 Kontributet e studimit
Ky studim i shtrirë në periudhën 2013-2018, pas rreth 120 ditë ekspedita që prekën të
gjithë territorin e vendit ka siguruar një koleksion prej rreth 1700 individë të rendit
Odonata.
3.1.1 Kontribute të reja të studimit
Në përfundim të këtij punimi referohen nga ne për Shqipërinë 63 lloje të rendit Odonata
që u përkasin 2 nënrendeve, 9 familjeve dhe 27 gjinive.
Në këtë punim referohen për herë të parë nga ne 5 lloje të reja për odonatofaunën e
Shqipërisë.
Pas këtij studimi balanca totale e llojeve për rendin Odonata ndryshon nga 65 lloje të
njohura dhe të referuara për Shqipërinë deri në vitin 2013 në 70 lloje (70 lloje = 65 lloje të
njohura+5 lloje të reja) (theksojmë se në kuadrin e këtij kërkimi nga llojet e raportuara për
Shqipërinë deri në vitin 2013 nuk janë hasur prej nesh 7 lloje).
Në këtë punim gjithashtu paraqitet për herë të parë për Shqipërinë edhe 1 gjini e re,
rezultat i cili e çon numrin e gjinive të njohura për këtë rend nga 26 gjini në 27.
5 llojet e reja të rendit Odonata, të cilat prezantohen për herë të parë nga ky punim janë:
1. Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
2. Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
3. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
4. Sympetrum sinaiticum (Dumont, 1977)
5. Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)

Në një analizë më të hollësishme:
Nënrendit Zygoptera për Shqipërinë i shtohen 3 lloje të reja: C. xanthostoma, Fam.
Calopterygidae; C. hastulatum dhe C. mercuriale, Fam. Coenagrionidae.
Nënrendit Anisoptera i shtohet 1 gjini e re, gjinia Trithemis dhe 2 lloje të reja në Fam.
Libellulidae: T. annulata dhe S. sinaiticum.
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Ndër 5 llojet e reja, 3 lloje C. xanthostoma, C. hastulatum dhe S. sinaiticum janë
koleksionuar vetëm në një stacion ndërsa llojet C. mercuriale dhe T. annulata e kanë
zgjeruar habitatin e tyre gjatë periudhës 2-3 vjeçare të koleksionimit të tyre (Tabela 1,
Shtojca 1).
C. hastulatum- koleksionuar në Liqenin e Draganit (Zonë e
Mbrojtur)
C. xanthostoma- koleksionuar në Pyllin e Sodës (Zonë Jo e
Mbrojtur)
S. sinaiticum- koleksionuar në Moravë (Zonë Jo e Mbrojtur)

Rezultatet e këtij punimi provojnë zgjerimin e vendgjetjeve për Shqipërinë pothuajse për
të gjitha llojet e rendit Odonata të njohura për vendin tonë dhe në veçanti ato ndihmojnë
në zgjerimin e arealit të përhapjes në hartën e Shqipërisë për 7 llojet e listuara në vazhdim:
S. nigra, S. vulgatum, S. fonscolombii, S. flaveolum, O. cancellatum, O. coerulescens dhe
O. albistylum (Për më tepër informacion mbi stacionet e koleksionimit të këtyre llojeve
referoju Tabelës 1, Shtojca 1).
Në Tabelën 3.1 si kontribut i këtij punimi paraqitet lista e përditësuar e llojeve të rendit
Odonata për Shqipërinë, sipas nënrendeve, familjeve dhe gjinive. Gjithashtu për secilin
lloj është paraqitur emërtimi shkencor dhe emërtimi në shqip (sipas Dijkstra (2006)
emërtimi jo shkencor i llojeve është një mjet për t’i popullarizuar pilivesat dhe si i tillë ai
duhet të jetë përshkrues dhe lehtësisht i përdorshëm (shënim i autorit)).
Emërtimi në shqip që shoqëron në këtë punim emrin shkencor të çdo lloji, në mungesë të
një emërtimi ekzistues popullor ose të zakonshëm, është vendosur prej nesh si kontribut i
këtij punimi bazuar në tiparet dhe karakteristikat e llojit (Dijkstra, 2006; Degabriele,
2013).
Tabela 3.1 Llojet e rendit Odonata për Shqipërinë 5
Nënrendi

Familja

Gjinia

Lloji

Emërtimi shqip

Zygoptera

Calopterygidae

Calopteryx

Calopteryx virgo

Vajza e bukur fluturuese

Zygoptera

Calopterygidae

Calopteryx

Calopteryx splendens

Zygoptera

Calopterygidae

Calopteryx

Zygoptera

Lestidae

Sympecma

Calopteryx
xanthostoma
Sympecma fusca

Vajzë fluturuesja me
shirita
Pilivesa e perëndimit

Zygoptera

Lestidae

Lestes

Lestes barbarus

Vajza e smeraldë jugore

Zygoptera

Lestidae

Lestes

Lestes virens

Krahëhapura e smeraldë

Zygoptera

Lestidae

Lestes

Lestes dryas

Krahëhapura e fortë

Zygoptera

Lestidae

Lestes

Lestes sponsa

Krahëhapura e
zakonshme

5

Pilivesa dimërore

Me ngjyrë vjolë janë paraqitur në këtë tabelë llojet e rendit Odonata, të cilat janë koleksionuar e përcaktuar
nga studiues të tjerë, por që nuk janë identifikuar nga ana jonë gjatë këtij studimi.
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Zygoptera

Lestidae

Lestes

Lestes macrostigma

Krahëhapura zeshkane

Zygoptera

Lestidae

Chalcolestes

Chalcolestes viridis

Krahëhapura e shelgut

Zygoptera

Lestidae

Chalcolestes

Chalcolestes parvidens

Krahëhapura lindore

Zygoptera

Platycnemididae

Platycnemis

Platycnemis pennipes

Këmbëpuplorja blu

Zygoptera

Platycnemididae

Platycnemis

Platycnemis latipes

Këmbëpuplorja e bardhë

Zygoptera

Coenagrionidae

Pyrrhosoma

Pyrrhosoma nymphula

Pilivesa e kuqe e madhe

Zygoptera

Coenagrionidae

Pyrrhosoma

Pilivesa mbretëreshë

Zygoptera

Coenagrionidae

Ischnura

Pyrrhosoma
elisabethae
Ischnura elegans

Zygoptera

Coenagrionidae

Ischnura

Ischnura pumilio

Bishtbluja e rrallë

Zygoptera

Coenagrionidae

Coenagrion

Coenagrion ornatum

Pilivesa e zbukuruar

Zygoptera

Coenagrionidae

Coenagrion

Coenagrion puella

Pilivesa e kaltër

Zygoptera

Coenagrionidae

Coenagrion

Coenagrion pulchellum

Pilivesa e ndryshueshme

Zygoptera

Coenagrionidae

Coenagrion

Coenagrion scitulum

Pilivesa elegante

Zygoptera

Coenagrionidae

Coenagrion

Coenagrion mercuriale

Pilivesa jugore

Zygoptera

Coenagrionidae

Coenagrion

Coenagrion hastulatum

Bluja kokështizë

Zygoptera

Coenagrionidae

Coenagrion

Coenagrion johanssoni

Bluja polare

Zygoptera

Coenagrionidae

Ceriagrion

Ceriagrion tenellum

Zygoptera

Coenagrionidae

Enallagma

Enallagma cyathigerum

Pilivesa kuqalashe e
vogël
Bluja e zakonshme

Zygoptera

Coenagrionidae

Erythromma

Erythromma viridulum

Zygoptera

Coenagrionidae

Erythromma

Erythromma lindenii

Pilivesa e vogël me sy të
kuqe
Pilivesa sy blu

Zygoptera

Coenagrionidae

Erythromma

Erythromma najas

Sykuqja

Anisoptera

Aeshnidae

Aeshna

Aeshna affinis

Shëtitësja sy blu

Anisoptera

Aeshnidae

Aeshna

Aeshna cyanea

Shëtitësja blu

Anisoptera

Aeshnidae

Aeshna

Aeshna isoceles

Shëtitësja sygjelbër

Anisoptera

Aeshnidae

Aeshna

Aeshna mixta

Migruesja

Anisoptera

Aeshnidae

Anax

Anax ephippiger

Perandori endacak

Anisoptera

Aeshnidae

Anax

Anax imperator

Perandori blu

Anisoptera

Aeshnidae

Anax

Anax parthenope

Perandori i vogël

Anisoptera

Aeshnidae

Brachytron

Brachytron pratense

Shëtitësja me flokë

Anisoptera

Aeshnidae

Caliaeschna

Lugati i lindjes

Anisoptera

Gomphidae

Gomphus

Caliaeschna
microstigma
Gomphus flavipes

Anisoptera

Gomphidae

Gomphus

Gomphus schneiderii

Bishtkopaçja turke

Anisoptera

Gomphidae

Gomphus

Anisoptera

Gomphidae

Lindenia

Gomphus
vulgatissimus
Lindenia tetraphylla

Bishtkopaçja e
zakonshme
Pilivesa bishtshpatë

Anisoptera

Gomphidae

Onychogomphus

Bishtdara e vogël

Anisoptera

Cordulegastridae

Cordulegaster

Anisoptera

Cordulegastridae

Cordulegaster

Onychogomphus
forcipatus
Cordulegaster
bidentata
Cordulegaster boltonii

Anisoptera

Cordulegastridae

Cordulegaster

Cordulegaster heros

Unazëarta e Ballkanit
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Anisoptera

Corduliidae

Cordulia

Cordulia aenea

Smeraldi me push

Anisoptera

Corduliidae

Somatochlora

Smeraldi me njolla

Anisoptera

Corduliidae

Somatochlora

Anisoptera

Corduliidae

Somatochlora

Somatochlora
flavomaculata
Somatochlora
meridionalis
Somatochlora metallica

Anisoptera

Libellulidae

Crocothemis

Crocothemis erythraea

Shigjeta e kuqe

Anisoptera

Libellulidae

Libellula

Libellula depressa

Gjahtarja trupgjerë

Anisoptera

Libellulidae

Libellula

Libellula fulva

Gjahtarja blu

Anisoptera

Libellulidae

Libellula

Gjahtarja me katër njolla

Anisoptera

Libellulidae

Orthetrum

Libellula
quadrimaculata
Orthetrum albistylum

Anisoptera

Libellulidae

Orthetrum

Orthetrum brunneum

Rrëshkitësi jugor

Anisoptera

Libellulidae

Orthetrum

Orthetrum cancellatum

Rrëshkitësi bishtzi

Anisoptera

Libellulidae

Orthetrum

Orthetrum coerulescens

Rrëshkitësi imcak

Anisoptera

Libellulidae

Selysiothemis

Selysiothemis nigra

Shigjeta e zezë

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Sympetrum danae

Hedhësi ziosh

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Hedhësi me njolla

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Sympetrum
depressiusculum
Sympetrum flaveolum

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Hedhësi fytyrë kuq

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Sympetrum
fonscolombii
Sympetrum meridionale

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Sympetrum sanguineum

Hedhësi i kuqërremtë

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Sympetrum sinaiticum

Hedhësi i shkretëtirës

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Sympetrum striolatum

Hedhësi i zakonshëm

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Sympetrum tibiale

Hedhësi lindor

Anisoptera

Libellulidae

Sympetrum

Sympetrum vulgatum

Hedhësi endacak

Anisoptera

Libellulidae

Trithemis

Trithemis annulata

Krahërëna violë

Smeraldi i Ballkanit
Smeraldi i shndritshëm

Rrëshkitësi bishtbardhë

Hedhësi krahëverdhë

Hedhësi jugor

3.1.2 Analiza e rishikuar e përbërjes llojore për Shqipërinë
Nga analiza e numrit të plotë të llojeve të rendit Odonata për Shqipërinë (70 lloje),
nënrendi Zygoptera përfaqësohet me 4 familje, 11 gjini dhe 29 lloje ndërsa nënrendi
Anisoptera përfaqësohet me 5 familje, 16 gjini dhe 41 lloje (Tabela 3.2).
Tabela 3.2 Shpërndarja e familjeve, gjinive dhe llojeve mes dy nënrendeve të rendit Odonata
Nënrendi

Nr. Total i
familjeve

Nr. Total i
gjinive

Nr. Total i
llojeve

Zygoptera

4

11

29

Anisoptera

5

16

41

Familjet e nënrendit Anisoptera përbëjnë 55.55 % të numrit total të familjeve të këtij rendi
për Shqipërinë, ndërsa familjet e nënrendit Zygoptera përbëjnë 44.44% të tyre.
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Në analizën në nivel gjinie evidentohet se përqindjen më të lartë e kanë gjinitë e nënrendit
Anisoptera me 59.25% të ndjekura nga gjinitë e nënrendit Zygoptera me 40.74%.
Llojet e nënrendit Anisoptera përbëjnë 58.57 % të numrit total të llojeve të këtij rendi
ndërsa ato të nënrendit Zygoptera përbëjnë 41.41% (Figura 3.1)

Figura 3.1 Shpërndarja e familjeve, gjinive dhe llojeve mes dy nënrendeve të rendit Odonata

Nënrendi Zygoptera në Shqipëri
Familjet me të cilat përfaqësohet nënrendi Zygoptera në Shqipëri janë: Calopterygidae,
Coenagrionidae, Lestidae dhe Platycnemididae.
Familja me numrin më të madh të gjinive dhe llojeve është familja Coenagrionidae, me 6
gjini, 16 lloje ndërsa familja më pak e përfaqësuar është Platycnemididae me 1 gjini dhe 2
lloje (Tabela 3.3).
Gjinia më e përfaqësuar është gjinia Coenagrion me 7 lloje ndërsa gjinitë që përfaqësohen
vetëm me 1 lloj janë gjinitë Sympecma dhe Ceriagrion.
Tabela 3.3 Shpërndarja e gjinive dhe llojeve mes familjeve të nënrendit Zygoptera
Familjet

Nr. Total i
gjinive

Nr. Total i
llojeve

Calopterygidae

1

3

Coenagrionidae

6

16

Lestidae

3

8

Platycnemididae

1

2
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Figura 3.2 Shpërndarja e gjinive dhe llojeve mes familjeve të nënrendit Zygoptera

Brenda familjeve të nënrendit Zygoptera, Fam. Coenagrionidae përfaqëson 54.54% të
numrit total të gjinive të nënrendit dhe 55.17% të llojeve të këtij nënrendi.
Familjet më pak të përfaqësuara në nivel gjinie janë familjet Calopterygidae dhe
Platycnemididae, secila me nga 1 gjini, që përbëjnë 9.09% të numrit total të gjinive të
nënrendit.
Në nivel lloji Fam. Platycnemididae është më pak e përfaqësuar, 2 llojet e kësaj familje
përbëjnë vetëm 6.89% të llojeve të nënrendit Zygoptera.
Nënrendi Anisoptera në Shqipëri
Nënrendi Anisoptera në Shqipëri përfaqësohet nga familjet: Aeshnidae, Cordulegastridae,
Corduliidae, Gomphidae dhe Libellulidae.
Familja me numrin më të madh të gjinive dhe llojeve është familja Libellulidae, me 6 gjini
dhe 20 lloje ndërsa familja më pak e përfaqësuar është Cordulegastridae me 1 gjini dhe 3
lloje (Tabela 3.4).
Gjinia më e përfaqësuar është gjinia Sympetrum me 10 lloje ndërsa gjinitë që përfaqësohen
vetëm me 1 lloj janë gjinitë: Brachytron, Caliaeschna, Lindenia, Onychogomphus,
Cordulia, Crocothemis, Selysiothemis dhe Trithemis.
Tabela 3.4 Shpërndarja e gjinive dhe llojeve mes familjeve të nënrendit Anisoptera
Familjet

Nr. Total i
gjinive

Nr. Total i
llojeve

Aeshnidae

4

9

Cordulegastridae

1

3

Corduliidae

2

4

Gomphidae

3

5

Libellulidae

6

20
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Figura 3.3 Shpërndarja e gjinive dhe llojeve mes familjeve të nënrendit Anisoptera

Gjinitë e familjes Libellulidae përbëjnë 37.50% të numrit total të gjinive të nënrendit
Anisoptera, ndërsa familja Cordulegastridae, e përfaqësuar me një gjini përbën vetëm
6.25% të numrit total të gjinive të këtij nënrendi.
Ky përfaqësim ruhet edhe në numrin e llojeve brenda secilës familje. Kështu, llojet e
familjes Libellulidae përbëjnë 48.78% të numrit total të llojeve të nënrendit Anisoptera
ndërsa 3 llojet e familjes Cordulegastridae përbëjnë vetëm 7.31% të llojeve të këtij
nënrendi.
3.2 Të dhëna historike të deritanishme mbi studimet e Odonatofaunës së Shqipërisë
Deri në vitin 2013 kur filloi ndërmarrja e këtij studimi që përfshiu të gjithë territorin e
Republikës së Shqipërisë për një periudhë 5 vjeçare, kishte vetëm 13 botime shkencore
mbi pilivesat e Shqipërisë, 7 prej të cilave janë botime të rezultateve shkencore të më
shumë se 70 viteve më parë (1850-1942) (Selys, 1850; Campion, 1919; Pongracz, 1923;
Puschnig, 1926; Fudakowski, 1930; Navas, 1932; Capra, 1945) dhe të dhënat që japin janë
të diskutueshme si për nga ndryshimet e kufijve historikë të Shqipërisë po ashtu edhe nga
këndvështrimi sistematik bazuar në ndryshimet taksonomike që ka pësuar grupi si edhe në
përmirësimin e teknologjisë e dijes së përdorur për përcaktimin e llojeve (Murányi, 2010).
Nga 1850-1993 për Shqipërinë referohen nga studiues të huaj 38 lloje (dhe nënlloje) të
dhëna më poshtë sipas autorëve dhe viteve të botimit.
Studimi i parë i botuar për rendin Odonata nga Baron Edmond de Selys-Longchamps në
vitin 1850 referon 7 llojet e para të rendit Odonata për vendin tonë L. virens, C. scitulum,
P. pennipes, I. elegans, A. mixta, C. bidentata dhe L. fulva që u përkasin 7 gjinive, 6
familjeve, 2 nënrendeve (Selys, 1850).
1919 Campion, referon 1 lloj të ri për Shqipërinë L. macrostigma, që i përket gjinisë
Lestes, familjes Lestidae, nënrendit Zygoptera (Campion, 1919).
1923 Pongracz referon 11 lloje të rendit Odonata për Shqipërinë mes së cilave 6 lloje
referohen në kufijtë e sotëm të Shqipërisë (C. virgo, C. splendens, P. pennipes, O.
brunneum, O. coerulescens, C. bidentata) ndërsa 5 lloje referohen në Pejë-Kosovë (L.
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barbarus, L. dryas, C. pulchellum, I. pumilio, P. nymphula). Llojet e referuara për
Shqipërinë u përkasin 4 gjinive, 4 familjeve dhe 2 nënrendeve (Pongracz, 1923).
Puschnig në vitin 1926 referon 22 lloje për Shqipërinë, C. virgo, C. splendens, L.
barbarus, P. pennipes, P. nymphula, I. elegans, C. ornatum, C. puella, C. tenellum, C.
microstigma, A. affinis, G. schneiderii, O. forcipatus, L. tetraphylla, C. bidentata, S.
metallica, L. depressa, O. brunneum, O. coerulescens, S. fonscolombii, S. meridionale, S.
striolatum (të cilat u përkasin 17 gjinive, 9 familjeve, 2 nënrendeve) nga të cilat 15 lloje,
C. ornatum, C. puella, C. tenellum, C. microstigma, A. affinis, G. schneiderii, O.
forcipatus, L. tetraphylla, S. metallica, L. depressa, S. fonscolombii, S. meridionale, S.
striolatum, L. barbarus, P. nymphula referohen për herë të parë (në kufijtë e sotëm të
Shqipërisë) (Puschnig, 1926).
Në vitin 1930 Fudakowski referon 16 lloje (të cilat u përkasin 11 gjinive, 7 familjeve, 2
nënrendeve), C. virgo, C. splendens, L. barbarus, L. virens, C. viridis, P. pennipes, C.
pulchellum, I. pumilio, A. affinis, O. forcipatus, O. brunneum, O. coerulescens, C.
erythraea, S. fonscolombii, S. meridionale, S. sanguineum, nga të cilat 5 lloje L. viridis, S.
sanguineum, C. erythraea, C. pulchellum dhe I. pumilio referohen për herë të parë (në
kufijtë e sotëm të Shqipërisë) (Fudakowski, 1930).
Navas në vitin 1932 referon 3 lloje (të cilat u përkasin 3 gjinive, 2 familjeve, 2
nënrendeve), S. fusca, L. sponsa, B. pratense, të cilat janë lloje të reja për Shqipërinë
(Navas, 1932).
1945, Capra, referon për Shqipërinë 7 lloje (të referuara më parë), C. virgo, L. barbarus, I.
elegans, O. brunneum, S. meridionale, S. sanguineum dhe S. striolatum (A. mixta referohet
për Shqipërinë në Ulqin), të cilat u përkasin 5 gjinive, 4 familjeve, 2 nënrendeve (Capra,
1945).
1966, Ekspedita e Institutit Gjerman të Entomologjisë (DEI, 1961) liston për Shqipërinë
17 lloje (të cilat u përkasin 15 gjinive, 8 familjeve, 2 nënrendeve), C. virgo, S. fusca, L.
sponsa, C. viridis, P. pennipes, P. nymphula, I. pumilio, C. puella, C. microstigma, A.
ephippiger, G. vulgatissimus, O. forcipatus, C. bidentata, O. brunneum, O. coerulescens
dhe S. flaveolum dhe S. striolatum nga të cilat 3 lloje A. ephipigger, G. vulgatissimus dhe
S. flaveolum referohen për herë të parë (Bilek, 1966).
Në periudhën 1993-2015, listës prej 38 lloje (dhe nënlloje) i shtohen 20 lloje të reja të cilat
u përkasin 12 gjinive, 5 familjeve, 2 nënrendeve. Kontributet e studiuesve, llojet e
referuara dhe llojet e reja të shtuara në odonatofaunën e Shqipërisë nga gjithsecili jepen
më poshtë:
1993, Henry J. Dumont referon 40 lloje dhe nënlloje (38 lloje dhe 2 nënlloje), të cilat u
përkasin 20 gjinive, 9 familjeve, 2 nënrendeve nga të cilat 14 (13 lloje dhe 1 nënlloj)
referohen si lloje të reja për Shqipërinë (E. lindenii, E. viridulum, E. cyathigerum, P.
elisabethae, A. cyanea, A. isoceles, A. imperator, A. parthenope, C. aenea, L.
quadrimaculata, O. albistylum, O. cancellatum, S. vulgatum dhe nënlloji I. e. ebneri)
(Dumont, 1993). Dy llojet A. imperator dhe O. albistylum edhe pse jepen si lloje të reja
për Shqipërinë ato janë referuar më përpara nga Ruka (1971) (Ruka, 1971).
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Vincent J. Kalkman në vitin 2000 referon 24 lloje për rendin Odonata në Shqipëri, C.
virgo, L. barbarus, C. viridis, L. virens, L. macrostigma, P. pennipes, E. viridulum, I.
elegans, E. lindenii, A. imperator, A. parthenope, A. isoceles, A. affinis, C. microstigma, L.
fulva, O. coerulescens, O. brunneum, O. cancellatum, O. albistylum, C. erythraea, S.
meridionale, S. striolatum, S. sanguineum dhe G. vulgatissimus/ schneideri nga të cilat
asnjë nuk është lloj i ri për odonatofaunën e vendit tonë (Kalkman, 2000), 2007, David
Murányi referon 34 lloje për rendin Odonata në Shqipëri C. virgo, L. barbarus, S. fusca,
P. pennipes, P. elisabethae, E. viridulum, C. ornatum, C. puella, C. pulchellum, E.
lindenii, E. cyathigerum, I. elegans, I. pumilio, A. mixta, A. affinis, A. cyanea, A.
parthenope, C. microstigma, G. vulgatissimus, O. forcipatus, C. heros, C. bidentata, C.
aenea, S. meridionalis, L. quadrimaculata, L. depressa, O. coerulescens, O. brunneum, O.
cancellatum, S. striolatum, S. meridionale, S. fonscolombii, S. depressiusculum dhe S.
danae (të cilat u përkasin 20 gjinive, 9 familjeve, 2 nënrendeve) nga të cilat 2 janë lloje të
reja, S. meridionalis, S. depressiusculum ndërsa S. flavomaculata u përcaktua nga analiza e
koleksionit të odonatave për Shqipërinë që ndodhet në Muzeun Historik Natyror të
Londrës (Murányi, 2007). Lloji S. flavomaculata i referuar në këtë punim si lloj i ri për
vendin tonë është përcaktuar më herët nga Ruka (1971) (Ruka, 1971).
David Murányi dhe Tibor Kovács në vitin 2013 referojnë 37 lloje, C. splendens, C. virgo,
L. dryas, C. parvidens, P. pennipes, P. elisabethae, P. nymphula, E. viridulum, C.
ornatum, C. puella, E. cyathigerum, I. elegans, I. pumilio, A. isoceles, A. cyanea, A.
imperator, A. parthenope, C. microstigma, G. schneiderii/vulgatissimus, G. schneiderii,
O. forcipatus, L. tetraphylla, C. bidentata, C. aenea, S. meridionalis, L. quadrimaculata,
L. depressa, L. fulva, O. coerulescens, O. brunneum, O. albistylum, C. erythraea, S.
striolatum, S. meridionale, S. flaveolum, S. sanguineum dhe S. nigra (të cilat u përkasin 23
gjinive, 9 familjeve, 2 nënrendeve) nga të cilat S. nigra është lloj i ri për vendin (Murányi
& Kovács, 2013).
Geert De Knijf në vitin 2015 referon 13 lloje për Shqipërinë, C. virgo, E. cyathigerum, I.
elegans, A. imperator, A. parthenope, C. bidentata, C. heros, S. metallica, L. depressa, O.
coerulescens, O. brunneum, O. cancellatum, S. fonscolombii (të cilat u përkasin 9 gjinive,
6 familjeve, 2 nënrendeve) nga të cilat C. heros, S. metallica referohen lloje të reja nga
autori. Nga analiza e publikimeve për odonatat e Shqipërisë vërejmë se këto lloje janë
referuar më parë përkatësisht nga Murányi (2007) dhe Ruka (1971) (De Knijf, 2015).
Në tabelën 3.5 paraqiten autorët e huaj, numri i llojeve që ka përcaktuar secili dhe numri i
llojeve të reja që kanë shtuar në listën e llojeve të rendit Odonata në Shqipëri.
Tabela 3.5 Tabelë përmbledhëse e kontributeve të autorëve të huaj për pilivesat e Shqipërisë6
Autorët
Selys (1850)
Campion (1919)
Pongracz (1923)
Puschnig (1926)
Fudakowski (1930)
Navas (1932)
Capra (1945)
Bilek (DEI) (1966)

Nr. total i llojeve të
përcaktuara
7
1
6
22
16
3
7
17

6

Nr. i llojeve të
reja
7
1
4
15
5
3
0
3

Shifrat në tabelën 3.5 mbi numrin e llojeve të përcaktuara nga autorë të ndryshëm përkojnë me referimet në
botimet e tyre pavarësisht nga përplasja me mosreferimin e Ruka (1971) apo mes tyre.
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40
24
34
37
13

Dumont (1993)
Kalkman (2000)
Murányi (2007)
Murányi (2013)
Geert De Knijf (2015)

147
0
3
1
2

Studimet e shtrira gjatë 3 shekujve të fundit tregojnë se kontributi i të gjithë studiuesve të
huaj ka qenë i rëndësishëm për njohjen e odonatofaunës së Shqipërisë, me një kontribut
njohës për rreth 75% të llojeve që ne njohim sot mbi këtë grup të rëndësishëm të klasës
Insecta.
Mes studiuesve të huaj që kanë dhënë një kontribut më të madh në njohjen e
odonatofaunës veçojmë Puschnig (1926) me 15 lloje të reja dhe Dumont (1993) me 14
lloje të reja. Përmbledhjet më të rëndësishme historike nga autorë të huaj u takojnë: Selys
(1850) me 7 llojet e para, më pas Puschnig (1926) me 22 lloje të përmbledhura të këtij
rendi, Dumont (1993) me 40 lloje të njohura deri atëherë nga odonatofauna e Shqipërisë
dhe së fundi Murányi, me 53 lloje të referura për Shqipërinë deri në vitin 2013 (Selys,
1850; Puschnig, 1926; Dumont, 1993; Murányi, 2007). Dumont dhe Kalkman, në Atlasin
për Odonatat e Evropës në vitin 2015, përmbledhin 57 lloje të pranuara dhe të rishikuara të
këtij rendi për Shqipërinë duke vendosur kështu një tjetër të dhënë të rëndësishme
shkencore referuese për rendin.
Pikënisje për studimet shqiptare mbi odonatofaunën përbën Ruka (1971) me punimin e tij
të diplomës ku referon 29 lloje, C. virgo, C. splendens, L. barbarus, L. dryas, L.
macrostigma, P. pennipes, P. latipes, P. nymphula, I. elegans, C. tenellum, C. johanssoni,
C. microstigma, A. ephipigger, A. imperator, G. vulgatissimus, G. flavipes, O. forcipatus,
C. bidentata, S. metallica, S. flavomaculata, L. depressa, O. brunneum, O. coerulescens,
O. albistylum, C. erythraea, S. flaveolum, S. vulgatum, S. tibiale, S. sanguineum (të cilat u
përkasin 17 gjinive, 9 familjeve, 2 nënrendeve) nga të cilat 8 llojet, P. latipes, C.
johanssoni, A. imperator, G. flavipes, S. flavomaculata, O. albistylum, S. vulgatum, S.
tibiale referohen për herë të parë për vendin tonë (Ruka, 1971).
Studiues të tjerë vendas kanë dhënë një kontribut të vlefshëm në odonatofaunën e vendit
tonë edhe pse studimi i këtij rendi shpesh ka qenë pjesë e një fushe më të gjerë studimi
prej tyre. Në vitet 2006-2014 janë 5 publikime mbi faunën e Liqenit të Viroit nga L.
Hasani dhe M. Alikaj dhe 3 artikuj për Ultësirën Perëndimore nga Eltjon Halimi. Të dhëna
të plota për çdo autor jepen në Tabelën 1, Shtojca 1, ku paraqiten llojet e përcaktuara nga
gjithsecili, zona e grumbullimit dhe data e koleksionimit për çdo lloj.
Nga analiza e studimeve të mësipërme u vu re se ato shtrihen gjatë një periudhe kohore më
shumë se 160 vjeçare. Këto studime përfshijnë pika kampionimi me shtrirje në të gjithë
Shqipërinë, por më së shumti janë eksploruar bregdeti, ujërat e rrjedhshëm dhe disa liqene
malore. Ekspedita gjithpërfshirëse kanë ndërmarrë entomologët gjermanë, Dumont,
Murányi dhe Ruka ndërkohë që studiuesit e tjerë kanë zhvilluar ekspedita në zona të
caktuara, në bregdet apo në veri të vendit.

7

Dumont përfshin në këtë numër edhe 2 nënlloje.
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3.3 Saktësim i disa të dhënave historike
Nga analiza e literaturës së publikuar në vite (1850-2015) dhe nga rezultatet e punës sonë
5-vjeçare, 2013-2018, sot për Shqipërinë referohen 70 lloje dhe dy nënlloje të Rendit
Odonata. Më poshtë po japim disa komente për të saktësuar disa prej të dhënave historike
të referuara në vite nga autorë të ndryshëm dhe nga ne lidhur me këtë rend.


Lloji Platycnemis insularis i përcaktuar për vendin tonë në vitin 1971 është nënlloj
i P. pennipes, emërtuar si Platycnemis pennipes insularis Selys, 1865 nga Cowley
1940.



Lloji O. anceps (Schneider) i referuar nga Dumont et al. (1993) është nënlloj i O.
coerulescens (Fabricius, 1798) (Dijkstra, 2006).



Cordulegaster annulatus (Latreille, 1805) është përcaktuar për Shqipërinë nga
Hasani et al. (2007) dhe Alikaj et al. (2010). Referuar literaturës
(https://www.gbif.org/species/8073394) dhe Atlasit për pilivesat e Evropës, C.
annulatus është sinonim i C. boltonii (Donovan, 1807). Në këtë punim, në tabelën
e llojeve të referuara për Shqipërinë (Tabela 1, Shtojca 1) ky lloj është paraqitur
me emërtimin C. boltonii (annulatus). Për arsye studimore u kërkuan të
ripërcaktohen individët e këtij lloji por materiali nuk është ruajtur për rikonfirmim.



Sympetrum danae është publikuar nga Murányi (2007) por nuk përfshihet në
Atlasin për pilivesat e Evropës, 2015. David Murányi e referon këtë lloj në
Mamurras, Vlorë dhe Liqeni i Shkodrës. Pavarësisht materialit që kemi
grumbulluar në këto zona ne nuk e kemi kapur këtë lloj (Murányi, 2007).



Sympetrum tibiale (Ris, 1897), është përcaktuar nga Ruka dhe nga ne me anë të
çelësit të përcaktimit rus (Bej-Bienko, 1961). Ky lloj gjendet në listën botërore të
odonatave, bashkë me dy sinonime, Diplax tibialis Ris, 1897 dhe Sympetrum bergi
Grigoriev, 1905 (Schorr & Paulson, 2016). Ndërkohë S. tibiale nuk bën pjesë në
listën e llojeve për Evropën të publikuara në Atlasin e pilivesave të Evropës
(Boudot & Kalkman, 2015). Sipas Dumont et al. (2018) mungesa e të dhënave për
këtë lloj lidhet me publikimet vetëm në gjuhën ruse dhe me vështirësinë e
biologëve rusë për të komunikuar me kolegët në perëndim. Dumont duke pohuar
praninë e këtij lloji në perëndim të Detit Kaspik dhe në pjesën jugore të Rusisë
pranon që S. tibiale është lloj i ri për Evropën (Dumont et al., 2018).



Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894) është përcaktuar për Shqipërinë në
1971 me sinonimin C. concinneum (Ruka, 1971). Referuar emërtimit në Atlasin
për Odonatat e Evropës, në Tabelën 1, Shtojca 1 ky lloj është paraqitur me
emërtimin C. johanssoni (Boudot & Kalkman, 2015).



Individët e përcaktuar nga ne si Erythromma najas dhe Cordulegaster boltonii
(Shkëmbi et al., 2015) u rianalizuan duke përdorur çelsin e përcaktimit Dijkstra,
2006 si edhe stereomikroskopin ZUZI Seria 240 dhe u riemërtuan përkatësisht si E.
viridulum (Charpentier, 1840) dhe C. bidentata Selys, 1843.



Llojet Lestes dryas, Lestes macrostigma dhe Pyrrhosoma elisabethae përmenden
në Atlasin e Evropës si pjesë e odonatofaunës së Shqipërisë. Pavarësisht
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ekspeditave që kemi zhvilluar në këto vende, në periudhën e tyre të fluturimit, ne
nuk i kemi hasur deri më tani. Gjithsesi janë pjesë e këtij Atlasi pasi të tjerë autorë
kanë dëshmuar praninë e tyre në territorin shqiptar (Tabela 1, Shtojca 1) (Boudot
& Kalkman, 2015).
3.4 Analiza e përbërjes llojore të Rendit Odonata
3.4.1 Nënrendi Zygoptera
Nënrendi Zygoptera në botë përfaqësohet me 27 familje, me 309 gjini dhe rreth 3000 lloje,
shumica e të cilëve gjenden në tropik. Në Evropë gjenden vetëm 5 familje, të cilat
përfshijnë 13 gjini me 52 lloje (Boudot & Kalkman, 2015).
Në Shqipëri, në fillimin e këtij studimi njiheshin 4 familje, 11 gjini dhe 26 lloje (Bilek,
1966; Dumont et al., 1993; Halimi et al., 2011; Muranyi, 2013; DeKnijf, 2015).
Gjatë këtij studimi janë grumbulluar në të gjithë vendin rreth 1000 individë të këtij
nënrendi. Këta individë, të përcaktuar sipas çelsave të përcaktimit Dijkstra (2006),
Aguesse (1968) dhe Bej-Bienko (1961), u përkasin 4 familjeve, 11 gjinive dhe 24 llojeve,
nga të cilët C. xanthostoma, C.hastulatum dhe C. mercuriale janë lloje të reja për
Shqipërinë.
Gjithashtu konfirmojmë praninë e C. scitulum të referuar vetëm nga Selys (1850).
Pas këtij studimi numri i llojeve dhe gjinive shkon në 4 familje, 11 gjini dhe 29 lloje
(Tabela 3.6).
Më poshtë paraqiten gjetjet e këtij studimi të organizuara sipas familjeve dhe gjinive. Për
çdo lloj jepen vendgjetjet prej nesh dhe nga autorë të tjerë, të dhëna të përgjithshme mbi
tiparet, habitatet dhe kategoritë e rrezikimit.
Tabela 3.6 Përmbledhje e të dhënave për nënrendin Zygoptera para dhe në përfundim të këtij studimi
Nënrendi Zygoptera

Referuar deri në vitin 2015

Referuar nga ky
studim

Familje

4

4

Gjini

11

11

Lloje

26

29

Familja Calopterygidae
Familja Calopterygidae sot në botë numëron 21 gjini dhe 185 lloje; për Evropën nga kjo
familje raportohet 1 gjini, gj. Calopteryx me 4 lloje (Boudot & Kalkman, 2015), për
Shqipërinë kjo familje numëron 1 gjini dhe 3 lloje (të prezantuara në vijim) ose 75% të
numrit total të llojeve Evropiane. I vetmi lloj i kësaj familje i raportuar për Evropën e që
nuk është referuar për Shqipërinë është C. haemorrhoidalis. Ai gjendet nga gadishulli
Iberik deri në Itali, por nuk raportohet në vendet në kufi me Shqipërinë. Në Itali është
gjetur një formë hibride mes këtij lloji dhe C. splendens (lloj që gjendet në vendin tonë)
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(Carballa et al., 2014). Duke parë arealin e shpërndarjes së këtij lloji në Evropë mund të
themi se ekziston mundësia që ky lloj të përhapet edhe në vendin tonë.
Llojet e kësaj familje të përcaktuara prej nesh karakterizohen nga përmasa të mëdha dhe
ngjyrim metalik të trupit, të gjelbërt në blu. Karakteristikë e evidentuar e meshkujve të
kësaj familje janë krahët me ngjyrim të theksuar blu të errët. Të gjithë individët e studiuar
prej nesh dalloheshin nga këmbë të gjata, të zeza dhe me gjembëza të forta në sipërfaqen

anësore të tyre.
Gjatë vrojtimeve në terren është evidentuar se llojet e kësaj familje qëndrojnë në bimë me
krahët e shtrirë mbi abdomen. Gjatë fluturimit shpesh pilivesat e kësaj familje duket sikur
ngjajnë me fluturimin e fluturave, karakteristikë jo e zakonshme kjo për fluturimin e
odonatave (vëzhgime personale).
Në Tabelën 4, Shtojca 1 janë dhënë të përmbledhura për çdo lloj numri i individëve të
koleksionuar gjatë ekspeditave të realizuara për këtë studim.

Figura 3.4 Paraqitja grafike e raporteve sasiore të llojeve dhe gjinive për familjen Calopterygidae; n/rendi
Zygoptera

Në Tabelën 1, Shtojca 1 dhe Figurën 3.4 tregohet përbërja e kësaj familje dhe raportet
sasiore mes gjinisë dhe llojeve të saj në krahasim me n/rendin, të cilit i përket. Gjinia e
vetme e kësaj familje e raportuar për Shqipërinë përbën 9% të numrit total të gjinive të
n/rendit Zygoptera; numri i llojeve përbëjnë rreth 10% të llojeve të këtij nënrendi.
Më poshtë paraqitet analiza e përbërjes llojore sipas gjinive për familjen Calopterygidae
për Shqipërinë ku përfshihen të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të dhëna të referuara
nga literatura që daton nga viti 1850-2013 (Kreu I).
Gjinia Calopteryx Leach, 1815
Krahëshkruarat
Gjinia Calopteryx numëron 3 lloje për Shqipërinë. Kjo gjini, referuar tipareve të përdorura
nga ne për përcaktim dhe vrojtimeve gjatë punës në laborator, shfaqet si një gjini shumë
homogjene. Nga vrojtimet në terren përfaqësuesit e saj janë evidentuar si fluturues të
dobët; pozicioni i trupit të tyre në qetësi është evidentuar se karakterizohet nga abdomeni i
ngritur lart dhe krahët të palosur; ata janë gjetur prej nesh pranë ujërave të rrjedhshëm dhe
të ndenjur. Këto të dhëna të grumbulluara prej nesh në terren përkojnë edhe me
përshkrimet e Aguesse (1968).
1. Calopteryx splendens (Harris, 1782)
 Emërtimi në shqip: Vajzë fluturuesja me shirita
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 Koleksionuar:10 femra, 17 meshkuj, vëzhguar 1 mashkull
 Përhapja: C. splendens është e përhapur në pjesën më të madhe të vendeve të
Evropës (Boudot & Kalkman, 2015).
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013: Pongracz: Kulla e Lumës; Puschnig:
Kulla Lumës; Fudakowsci: Lushnjë; Pekisht; Ruka: Bënçë; Kulla e Lumës; Ramhas;
Luzat; Dumont: Pogradec; Zvezdë; Këlcyrë; Liqeni Viroit; Borsh; Dibër; Bulqizë;
Tragjas; Hasani & Alikaj: Liqeni Viroit; Halimi & Paparisto: Divjakë; Patok; Kavajë;
Murányi: Shkodër; Lezhë; Librazhd.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Kopshti Botanik; Liqeni artificial i Tiranës; Durrës;
Boboshticë; Zvezdë; Rehovë; Vlorë; Blinisht; Shishtavec; Patok; Troshan; Shirokë; Liqeni
Viroit; Liqeni Seferanit, Belsh; Divjakë; Kavajë; Dragot; Syri i Kaltër (Harta 1; Tabela 1,
Shtojca 1).

Figura 3.5 C. splendens, femra (majtas) dhe mashkulli (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale e trupit 47 mm; abdomeni 40 mm; flatrat e pasme 34 mm.
Gjatë ekspeditave tona individët e llojit C. splendens i kemi gjetur në kanale në të cilat ka
patur bimësi, përrenj, lumenj me rrjedhje të ngadaltë dhe liqene. Bimësia karakteristike e
evidentuar prej nesh rreth mjediseve ujore ku është gjetur ky lloj dominohej nga Typha,
Ranunculus aquaticus, myshqe, fiere etj.
C. splendens e kemi koleksionuar në periudhën Maj-Gusht, që përkon me periudhën e
fluturimit të dhënë edhe nga literatura. Ky lloj është koleksionuar nga lartësia 20 m mbi
nivelin e detit deri në lartësinë 1350 m në Shishtavec. C. splendens referohet nga Dumont
(1993) edhe në lartësinë 1800 m, në Allaman, ndërkohë që ky lloj sipas literaturës gjendet
në vende me lartësi të kufizuar nën 1200 m (Dumont, 1993; Boudot & Kalkman, 2015).
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi shkencor të Statusit të C. splendens për Shqipërinë. Nga studimi ynë, në bazë të
rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për C. splendens është vlerësuar LC.
2. Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
 Emërtimi në shqip: pilivesa e shkëlqyer, vajza e bukur fluturuese
 Koleksionuar: 16 femra, 21 meshkuj, 1 ekzuvia
 Përhapja: Gjendet pothuajse në të gjithë Evropën dhe në të gjithë territorin e
Shqipërisë (Muranyi, 2007)
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013: Pongracz: Tropojë; Pushnig: Bicaj;
Fudakowsci: Lushnjë; Pekisht; Capra: Koplik; DEI: Borsh; Bizë, Shëngjergj; Poliçan;
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Ruka: Ballenjë; Sevaster; Bizë; Ibë; Bënç; Luzat; Dumont: Pishkash; Zvezdë; Helmës;
Syri i Kaltër; Mesopotam; Dibër; Bulqizë; Liqeni Shkodër; Orikum; Hasani & Alikaj:
Liqeni Viroit; Halimi & Paparisto: Patok; Kavajë; Divjakë; Shëngjin; Kalkman: Velipojë;
Shkodër; Tiranë; Korçë; Delvinë; Fier; Lezhë; Kavajë Shëngjin; Murányi: Tiranë;
Elbasan; Berat; Korçë; Ersekë; Delvinë; DeKnijf: Lumi Mat.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Ibë; Lumi Mat; Liqeni Seferanit; Uji i
Ftohtë; Kalaja, Vlorë; Syri i Kaltër; Çarshovë; Kuta; Qafa Muzinës; Rehovë; Voskopojë;
Pocestë; Patok; Shëngjin; Kaçinar (Harta 1; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.6 Syri i Kaltër, habitat me C. virgo, maj 2018 (Foto L. Shuka)

Figura 3.7 Femra e C. virgo, Dajt, qershor 2018 (Foto A. Paparisto)

Figura 3.8 Femra e C. virgo (lart) dhe C. splendens (poshtë), Syri i Kaltër, Maj 2018 (Foto A. Paparisto)
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Nga matjet e realizuara në laborator vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 46 mm, abdomeni 37 mm, flatrat e pasme 34 mm.
Individët e llojit C. virgo ndryshe nga llojet e tjera të kësaj gjinie, i kemi koleksionuar më
shumë në pjesën e rrjedhjes së vrullshme të lumenjve dhe përrenjve të mëdhenj, por edhe
në përrenj dhe pellgje të cekët, të rrethuar zakonisht me pemë që varen mbi ujë si p.sh. në
fund të Qafës së Muzinës, në Syrin e Kaltër, në lumenj si Mati, nga niveli i detit deri në
lartësinë 1100 m në Voskopojë, ndërsa ky lloj nga Dumont referohet e koleksionuar edhe
në lartësinë 1800 m, në Allaman (Dumont, 1993).
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Prill-Gusht, periudhë që përkon me periudhën e
fluturimit (Maj-Gusht) të dhënë edhe në literaturë.
Këtë lloj e kemi gjetur të shoqëruar në terren me Typha sp.; Ranunculus aquaticus; Salix
alba; makie.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të Statusit të rrezikimit të C. virgo për Shqipërinë. Nga
studimi ynë është vlerësuar se nuk ka faktorë që mund të paraqitin rrezik zhdukje për këtë
lloj.
3. Calopteryx xanthostoma (Charpentier 1825)

Lloj i ri për Shqipërinë

 Emërtimi në shqip: Pilivesa e perëndimit
 Koleksionuar: 3 meshkuj, 1 femër
 Përhapja: E përhapur në Evropën Jugore dhe Jug-Perëndimore. Në Itali shtrihet në
zonën e Ligurias
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Pylli i Sodës, Vlorë (Harta 1; Tabela1, Shtojca 1).

Figura 3.9 C. xanthostoma dhe segmentet e fundit të abdomenit te femra (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 47 mm, abdomeni 36 mm, flatrat e pasme 30 mm.
Individët e koleksionuar i kemi gjetur pranë një përroi në Pyllin e Sodës, në muajin
Qershor, i cili përkon me periudhën e fluturimit (Prill-Shtator) të dhënë nga literatura.
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Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. xanthostoma për Shqipërinë. Nga studimi
ynë, në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për C. xanthostoma është vlerësuar
VU D1D2 (Tabela 3.18).
Familja Lestidae
Familja Lestidae sot në botë numëron 9 gjini dhe 151 lloje; për Evropën nga kjo familje
raportohen 3 gjini dhe 9 lloje (Tabela 3.7), për Shqipërinë njihen 3 gjini dhe 8 lloje. Në
Shqipëri gjenden 100 % të gjinive të kësaj familje dhe 89% të llojeve evropiane të njohura
për të. I vetmi lloj evropian që nuk është gjetur në Shqipëri është Sympecma paedisca i cili
raportohet në Evropën Veri-Lindore dhe në veri të Alpeve. Nisur nga përhapja në Evropë
mund të themi se nuk presim që ky lloj të gjejë areal përhapje në vendin tonë.
Nga ky studim nuk janë gjetur 2 nga llojet e raportuara nga studiues të tjerë për Shqipërinë
(L. dryas, L. macrostigma).
Tabela 3.7 Numri i llojeve në Botë dhe Evropë për gjinitë e familjes Lestidae që gjenden në Evropë (Boudot
& Kalkman, 2015)
Gjinia

Botë

Evropë

Chalcolestes

2 lloje

2 lloje

Lestes

83 lloje

5 lloje

3 lloj

2 lloje

Sympecma

Karakteristikat morfologjike më të zakonshme për llojet e kësaj familje të evidentuara prej

nesh tek individët e përcaktuar në laborator
dhe hulumtuar në terren janë: trupi me shkëlqim metalik; flatrat në qetësi gjysëm të hapura
dhe në kënd 45o; shumica e qelizave të flatrave në formë pesëkëndëshi dhe pterostigma
rreth dy herë më e gjatë se e gjerë (vëzhgim i autorit).
Në Figurën 3.10 tregohen raportet sasiore mes gjinive dhe llojeve të kësaj familje në
krahasim me n/rendin, të cilit i përket. 3 gjinitë e kësaj familje të raportuara për Shqipërinë
përbëjnë 27 % të numrit total të gjinive të n/rendit Zygoptera për vendin tonë; numri i
llojeve të këtyre gjinive përbën rreth 27.5 % të llojeve
të këtij nënrendi.

Figura 3.10 Paraqitja grafike e raporteve sasiore të llojeve dhe gjinive për familjen Lestidae; n/rendi
Zygoptera
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Më poshtë paraqitet përbërja llojore sipas gjinive për familjen Lestidae për Shqipërinë ku
përfshihen të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të dhëna të referuara nga literatura që
daton nga viti 1850-2013 (Kreu I).
1. Gjinia Chalcolestes (Kennedy, 1920)
Në vendin tonë gjenden dy llojet që referohen në botë dhe në Evropë: C. parvidens dhe C.
viridis.
1. Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Sinonime: Agrion leucopsallis Charpentier, 1825; Agrion viridis Vander Linden,
1820; Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
 Emërtimi në shqip: Krahëhapura e shelgut
 Koleksionuar: 2 meshkuj, 1 femër
 Përhapja: Lloj i zakonshëm në shumë vende të Evropës Perëndimore, Qendrore
dhe Jugore. Gjithashtu gjendet në shumë vende të gadishullit Ballkanik, por
gjendet më rrallë në Shqipëri dhe në vendet fqinje, Maqedoni, Mali i Zi, Serbi,
Bullgari, Rumani. Mungon në Evropën Veriore (Boudot & Kalkman, 2015).
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Fudakowsci: Lushnjë; DEI: Kulla e
Lumës; Halimi & Paparisto: Divjakë; Kavajë; Kalkman: delta e Drinit.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Divjakë; Kavajë (Harta 1; Tabela 1, Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator prej nesh vlera mesatare e parametrave të matur për
individët e këtij lloji janë: gjatësia totale 47 mm, abdomeni 38 mm, flatrat e pasme 27 mm.
C. viridis e kemi gjetur në ujëra të ndenjur dhe me rrjedhje të ngadaltë të rrethuar nga
pemë dhe shkurre, në zonë bregdetare, pranë mjedisit kanal dhe përrua në lartësinë e
nivelit të detit. Nga autorë të tjerë ky lloj referohet deri në 300 m mbi nivelin e detit.
Individët e këtij lloji i kemi koleksionuar në muajin Qershor, muaj i cili përkon edhe me
periudhën e fluturimit (Qershor-Nëntor) bazuar në të dhënat e literaturës.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. viridis për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Chalcolestes parvidens (Artobolevskij, 1929)
Sinonimi: Lestes parvidens Artobolevskij, 1929
 Emërtimi në shqip: Krahëhapura lindore
 Koleksionuar: 2 meshkuj, 1 femër
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 Përhapja: C. parvidens gjendet në Evropën Qendrore, në ishujt në lindje të
Mesdheut, në Qipro, Korsikë, Kretë dhe Siçili. Në Itali dhe në Ballkan gjenden të
dyja format së bashku, C. parvidens dhe C. viridis8.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Murányi: Theth; Vau i Dejës.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Kopshti Botanik; Durrës; Voskopojë (Harta1; Tabela
1, Shtojca 1).

Figura 3.11 C. parvidens (shënuar me sinonimin L. parvidens) (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator prej nesh vlera mesatare e parametrave të matur për
individët e këtij lloji janë: gjatësia totale 47 mm, abdomeni 36 mm, flatrat e pasme 24 mm.
Këtë lloj e kemi gjetur dhe koleksionuar në kanal me rrjedhje të ngadaltë, rrethuar me
shkurre, në Durrës, në muajin Nëntor dhe në pellg me ujë të ndenjur pranë pyll bredhi në
Voskopojë, në muajin Qershor, në lartësinë 1190 m. Kjo është lartësia më e madhe
referuar për këtë lloj në vendin tonë (Tabela 1, Shtojca 1), ndërkohë sipas literaturës ky
lloj mund të gjendet edhe mbi 1500 m mbi nivelin e detit.
Periudha e koleksionimit, përkon me periudhën e fluturimit (Maj-Nëntor) të dhënë nga
literatura (Boudot & Kalkman, 2015).
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. parvidens për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Gjinia Lestes Leach, 1815

Krahëhapurat

Kjo gjini me 83 lloje në botë dhe 5 lloje në Evropë (Tabela 3.7). Në vendin tonë për këtë
gjini referohen të 5 llojet evropiane, por në kuadër të këtij studimi 2 lloje (referuar më lart)
nuk janë gjetur prej nesh. Llojet e kësaj gjinie janë evidentuar lehtësisht në terren për
shkak të ngjyrimit metalik dhe shtojcave anale të meshkujve dhe femrave.
1. Lestes barbarus (Fabricius,1798)
 Emërtimi në shqip: Vajza e smeraldë jugore
8

Ndarja e këtyre dy llojeve është bërë në 20 vitet e fundit, prandaj rekorde të C.viridis mund të jenë edhe
për C. parvidens (Boudot & Kalkman, 2015).
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 Koleksionuar: 19 femra dhe 25 meshkuj
 Përhapja: Është lloj kryesisht mesdhetar, i zakonshëm në vendet e Evropës
Qendrore dhe Jugore. Gjatë shekullit të 21-të ky lloj ka zgjeruar kufijtë e tij në veri
të Evropës (Boudot & Kalkman, 2015)
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Pongracz: Pejë; Puschnig: Kulla e Lumës;
Fudakowsci: Kepi Rodonit; Capra: Koplik; Ruka: Bënçë; Liqeni artificial i Tiranës; Vlorë;
Dumont: Trojë, Belsh; Kalkman: Gjiri i Lalzit; Liqeni i Shkodrës; delta e Semanit; Vrrin;
Divjakë; Durrës; Murányi: Lezhë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Kopshti Botanik; Fortuz; Velipojë;
Voskopojë; Moravë; Cangonj; Zaroshkë; Nartë; Zvërnec (Harta 1; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.12 L. barbarus (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 42 mm, abdomeni 31 mm, flatrat e pasme 24 mm.
Individët e këtij lloji i kemi gjetur dhe koleksionuar në ujëra të qetë, të cekët, të mjelmët
në mjedise të ndriçuara mirë nga dielli si në ligatinat bregdetare ashtu edhe në liqene të
vegjël, në pellgje dhe moçalishte, nga bregdeti deri në lartësinë 1180 m në Voskopojë
gjatë muajve Maj-Shtator, periudhë që përkon me periudhën e fluturimit (Mars-Tetor) të
dhënë nga literatura (Boudot & Kalkman, 2015).
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të L. barbarus për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
 Emërtimi në shqip: Krahëhapura e zakonshme
 Koleksionuar: 10 femra dhe 12 meshkuj, vëzhguar disa individë në Kuta
 Përhapja: Është lloj i përhapur në Evropën Veriore dhe Qendrore, rrallë në
Evropën Jugore dhe në bregdetin mesdhetar (Boudot & Kalkman, 2015)
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Navas: Vlorë; DEI: Lurë; Hasani & Alikaj:
Liqeni i Viroit; Halimi & Paparisto: Shëngjin.
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Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Dajt; Kopshti Botanik; Shëngjin; Divjakë;
Kuta (Harta 1; Tabela 1; Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 36 mm, abdomeni 32 mm, flatrat e pasme 22 mm.
Individët e koleksionuar janë gjetur në mjedise me ujëra të ndenjur, të cekët, në pellgje
dhe kanale rrethuar nga bimësi si kallamishte. L. sponsa e kemi kapur nga bregdeti deri në
1000 m mbi niveline detit, në Dajt, ndërsa lartësia më e madhe e përhapjes së këtij lloji në
vendin tonë referohet nga Bilek (1966) në Peshkopi, në 1600 m mbi nivelin e detit (Bilek,
1966).
Individët e këtij lloji i kemi koleksionuar në muajin Prill, që përkon me momentin e daljes
nga faza larvare dhe në Qershor, muaj që përkon me periudhën e fluturimit (Maj-Tetor) të
dhënë nga literatura (Dijkstra, 2006).
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të L. sponsa për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Lestes virens (Charpentier, 1825)
 Emërtimi në shqip: Krahëhapura smeraldë e vogël
 Koleksionuar: 8 femra dhe 9 meshkuj
 Përhapja: L. virens është e përhapur nga Franca deri në Azinë Qendrore
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Selys: Albania; Fudakowsci: Balaj; Shetaj;
Kalkman: Karavasta; Divjakë; Halimi & Paparisto: Kavajë; Divjakë;
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Kopshti Botanik; Divjakë; Kavajë; Rehovë
(Harta 1; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.13 L. virens, mashkulli (majtas) dhe femra (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 34 mm, abdomeni 29 mm, flatrat e pasme 21 mm.
Individët janë koleksionuar në ujëra të ndenjur, sezonalë dhe të përhershëm, në pellgje, të
rrethuar nga bimësi si Sphagnum dhe Juncus.
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Individët e këtij lloji janë koleksionuar nga zona bregdetare deri në lartësinë 1100 m në
Rehovë, e cila është lartësia më e madhe, që referohet për këtë lloj në vendin tonë.
Koleksionimi në muajt qershor dhe gusht përkon me periudhën e fluturimit (Prill-Nëntor)
të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të L. virens për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Gjinia Sympecma Burmeister, 1839

Pilivesat dimërore

Kjo gjini me 3 lloje në botë dhe 2 lloje në Evropë (Tabela 3.7), në vendin tonë
përfaqësohet vetëm me 1 lloj: S. fusca.
1. Sympecma fusca (Vander Linden, 1820); Sinonime: Agrion phallatum
Charpentier, 1825; Lestes fusca Selys & Hagen, 1850
 Emërtimi në shqip: Pilivesa e zakonshme dimërore
 Koleksionuar: 2 individë meshkuj
 Përhapja: Është e zakonshme në pjesën më të madhe të Evropës Qendrore dhe
Jugore por është shumë e rrallë në Evropën Veriore
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Navas: Vlorë; DEI: Poliçan; Ibë; Priskë;
Mali me Gropa; Muranyi: Tiranë (Skuterrë-Pashkashesh).
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Kutë; Divjakë (Harta 1; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.14 S. fusca, Kutë, Vjosë (majtas, foto B. Gerken) dhe në Divjakë (djathtas, foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 38 mm, abdomeni 29 mm, flatrat e pasme 22 mm.
Ne e kemi vëzhguar dhe koleksionuar në ujëra të cekët, të qetë, pranë një pellgu në Kutë
dhe në kallamishte në Divjakë në muajin Prill dhe Nëntor, muaj që përkojnë me periudhën
e fluturimit (Shkurt-Nëntor) të dhënë nga literatura.
Lartësia më e madhe e përhapjes së këtij lloji në vendin tonë referohet në 1100 m në Malin
me Gropa nga Bilek (1966).
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Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të S. fusca për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.

Harta 1 Shpërndarja e llojeve të familjeve Calopterygidae dhe Lestidae në Shqipëri
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Në hartë janë paraqitur me simbole të veçanta pikat e shpërndarjes së llojeve të familjeve
Calopterygidae dhe Lestidae. Për çdo pikë janë respektuar koordinatat të verifikuara me
sistemin Gis dhe Google map.

3. Familja Coenagrionidae
Familja Coenagrionidae sot në botë numëron 114 gjini dhe 1266 lloje; për Evropën nga
kjo familje raportohen 7 gjini dhe 33 lloje (Tabela 3.8), për Shqipërinë raportohen 6 gjini,
ose 85.7% të gjinive në Evropë dhe 16 lloje ose 48.4% e llojeve në Evropë. Në vendin
tonë nuk raportohet gjinia Nehalennia. Lloji i vetëm evropian i kësaj gjinie, N. speciosa
shtrihet në Evropën Qendrore dhe Veriore, kufiri më jugor për këtë lloj deri tani është
regjistruar në Alpet e Italisë, në Çeki dhe në veri të Rumanisë (Boudot & Kalkman, 2015).
Bazuar në këtë përhapje nuk pritet që ky lloj të bëhet pjesë e odonatofaunës së vendit tonë.
Tabela 3.8 Numri i llojeve në Botë dhe Evropë për gjinitë e familjes Coenagrionidae që gjenden në Evropë
(Boudot & Kalkman, 2015)
Gjinia

Botë

Evropë

Ceriagrion

48 lloje

2 lloje

Coenagrion

46 lloje

14 lloje

Enallagma

42 lloje

1 lloj

Erythromma

3 lloje

3 lloje

Ischnura

62 lloje

10 lloje

Nehalennia

6 lloje

1 lloj

Pyrrhosoma

4 lloje

2 lloje

Llojet e kësaj familje karakterizohen nga flatrat e qarta, pa ngjyrim; pterostigma ka formë
diamanti, mund të jetë dyngjyrëshe tek meshkujt e disa llojeve; katërkëndëshi ka formë
trapezi; kanë dy nervura anale në flatrat e përparme; qelizat e flatrave janë më shumë
katërkëndore; tibiet janë të holla dhe shpesh të zeza; koka është rreth 2 herë më e gjerë se
e gjatë, me shirita të zbehtë përpara verteksit, ose pas tij/ ose me njolla pas syve; ngjyrimi
metalik i trupit pothuajse nuk është i pranishëm (vëzhgim i autorit).
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Figura 3.15 Paraqitja grafike e raporteve sasiore të llojeve dhe gjinive për familjen Coenagrionidae; n/rendi
Zygoptera

Në Tabelën 4, Shtojca 1 dhe Figurën 3.15 tregohet përbërja e familjes Coenagrionidae dhe
raportet sasiore mes gjinive dhe llojeve të saj në krahasim me n/rendin Zygoptera, të cilit i
përket. 6 gjinitë e kësaj familje të raportuara për Shqipërinë përbëjnë 54.5 % të numrit
total të gjinive të n/rendit Zygoptera për vendin tonë; numri i llojeve të këtyre gjinive
përbën 55.1 % të llojeve të këtij nënrendi.
Më poshtë paraqitet përbërja llojore sipas gjinive për familjen Coenagrionidae për
Shqipërinë ku përfshihen të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të dhëna të referuara nga
literatura që daton nga viti 1850-2013 (Kreu I).
1. Gjinia Ceriagrion Selys, 1876

Pilivesat kuqalashe të vogla

Kjo gjini me 48 lloje në botë dhe 2 lloje në Evropë (Tabela 3.8), në vendin tonë
përfaqësohet vetëm me llojin C. tenellum. Lloji tjetër evropian i kësaj gjinie, C.
georgifreyi, raportohet në Turqi dhe në tri ishuj në Greqi: Korfuz, Thasos dhe Zakinthos.
Bazuar në këto të dhëna mund të presim që ky lloj të gjendet edhe në vendin tonë.
Ekspedita dhe studime të mëvonshme mund të konfirmojnë praninë ose jo të këtij lloji në
Shqipëri.
1. Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789);
Sinonime: Agrion rubella Van der Linden, 1820; Agrion rufipes Steph., 1836
(Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Pilivesa kuqalashe e vogël
 Koleksionuar: 8 femra dhe 14 meshkuj
 Përhapja: Është lloj shumë i përhapur në Mesdheun Perëndimor, në veri-perëndim
të Evropës, gjendet në një rrip të ngushtë përgjatë detit Adriatik (Sloveni, Kroaci
dhe Shqipëri) dhe në ishullin Kretë
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Vora; Ruka: Peshkopi; Dumont:
Syri i Kaltër, Tiranë, Cërrik, Tragjas, Nepravishtë; Halimi & Paparisto: Shëngjin.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Poçem; Korçë; Patok; Shëngjin (Harta 2; Tabela 1,
Shtojca 1).

Figura 3.16 Mjedis me C. tenellum, Poçem (Foto L. Shuka)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 28 mm, abdomeni 26 mm, flatrat e pasme 18 mm.
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Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë dalluar për fluturimin e dobët gjë që ka
ndihmuar në kapjen e tyre. Në Poçem kemi vëzhguar mashkullin dhe femrën që qëndronin
bashkë ndërkohë që femra lëshonte vezët.
Koleksionimi është bërë në ujëra të ndenjur, në përrenj me rrjedhje të ngadaltë, pellgje të
vegjël, të cekët, në mjedise me ujëra të përkohshëm por dhe me bimësi të zhvilluar përreth
p.sh. në Poçem kemi gjetur një popullatë të C. tenellum me rreth 12-15 individë, në një
pellg uji rreth 2m2 (Figura 3.13).
E kemi gjetur të shoqëruar me: Hypericum sp., Sphagnum, Phragmites në muajt Qershor,
Shtator, periudhë që përkon me periudhën e fluturimit (Maj-Shtator) të dhënë nga
literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Në Librin e Kuq të Faunës Shqiptare (Misja, 2006)
C. tenellum është përcaktuar me statusin LR (Rrezik i ulët). Nga studimi ynë, në bazë të
rregullave të IUCN, Statusi i ruajtjes për C. tenellum për vendin tonë është vlerësuar NT
(Tabela 3.18).
2. Gjinia Coenagrion Kirby, 1890

Bluja euroaziatike

Kjo gjini me 46 lloje në botë dhe 14 lloje në Evropë (Tabela 3.8), në vendin tonë
përfaqësohet me 7 lloje (50% të llojeve evropiane): C. hastulatum; C. mercuriale; C.
ornatum; C. puella; C. pulchellum, C. scitulum, C. johanssoni. Në ekspeditat e realizuara
për këtë studim ne nuk kemi mundur të koleksionojmë dhe të përcaktojmë individë të llojit
C. johanssoni.
1. Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

Lloj i ri për Shqipërinë

 Emërtimi në shqip: Bluja kokështizë
 Koleksionuar: 2 meshkuj
 Përhapja: Është lloj i përhapur gjerësisht në Evropën Veriore dhe Qendrore,
ndërsa në kufirin e saj më jugor kufizohet në zonat malore. Në Ballkan ky lloj
është shumë i rrallë në Bosnjë, Hercegovinë, Serbi, Mali i Zi dhe Bullgari. Në
perëndim të Evropës shtrihet deri në Belgjikë dhe Hollandë.
Raportuar për Shqipërinë në vitin 2018 Graf: Vjosa;
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Liqeni i Draganit (Harta 2; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.17 Habitat me C. hastulatum, Liqeni i Draganit, Qershor 2015 (Foto L. Shuka)
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Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 29 mm, abdomen 25mm, flatrat e pasme 20 mm.
Individët e koleksionuar janë gjetur në mjedis me bimësi të zhvilluar në anë të Liqenit të
Draganit, në 1660 m, bashkë me E. cyathigerum, në mjedis me N. alba dhe lloje të gjinisë
Potamogeton.
Individët janë kapur në muajin Qershor, periudhë që përkon me periudhën e fluturimit
(Maj-Gusht) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. hastulatum për Shqipërinë. Nga studimi ynë,
në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i ruajtjes për C. hastulatum është vlerësuar DD
(Tabela 3.18).
2. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Lloj i ri për Shqipërinë
Sinonime: Agrion fonscolombii Rambur, 1842 (Aguesse, 1968); Coenagrion mercuriale
castellanii Roberts, 1948 (Boudot, 2006)
 Emërtimi në shqip: Pilivesa jugore
 Koleksionuar: 1 femër dhe 6 meshkuj
 Përhapja: C. mercuriale shtrihet nga Gadishulli Iberik deri në Itali, në pjesën
lindore të Gjermanisë dhe në perëndim të Austrisë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Radomirë; Korçë; Voskopojë; Patok; Divjakë (Harta
2; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.18 Radomirë, korrik 2015, përrua ku është kapur C. mercuriale (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 28 mm, abdomeni 25 mm, flatrat e pasme 18 mm.
Individët janë koleksionuar në përrenj të vegjël dhe me diell si p.sh. në Radomirë, në ujëra
të pasura me bimësi ujore por edhe anës tij, si edhe në kanale kulluese të rrjedhshëm në
zonë bujqësore, në Korçë.
C. mercuriale e kemi kapur në lartësinë 1300 m në Radomirë dhe në Voskopojë, në
lartësinë 1200 m, në muajt Maj, Qershor, periudhë që përkon me periudhën e fluturimit
(Maj-Gusht) të dhënë nga literatura.
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Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. mercuriale për Shqipërinë. Nga studimi ynë,
në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i ruajtjes për C. mercuriale është vlerësuar VU
D1D2 (Tabela 3.18).
3. Coenagrion ornatum (Selys, 1850);
Sinonimi: Coenagrion vanbrinkae Lohmann, 1993
 Emërtimi në shqip: Pilivesa e zbukuruar
 Koleksionuar: 19 femra dhe 30 meshkuj
 Përhapja: Është lloj i zakonshëm në jug-lindje të Evropës por është shumë e rrallë
në Evropën Qendrore dhe Perëndimore. Mungon në ishujt e Mesdheut.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Kulla e Lumës; Krumë; Bicaj;
Dumont: Elbasan; Pishkash; Zvezdë; Syri i Kaltër; Tragjas; Muranyi: Vithkuq; Vau i
Dejës; Turaj, Kukës; Lurë; Mali Kreshtës; Radanj; Halimi & Paparisto: Kavajë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Radomirë; Këneta Kukës; Priskë; Korçë; Voskopojë;
Patok; Divjakë; Kavajë; Syri i kaltër; Uji i Ftohtë, Vlorë; Kuta; Pocestë (Harta 2; Tabela 1,
Shtojca 1).

Figura 3.19 Radomirë, mjedis ku kemi koleksionuar C. ornatum (Foto S. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 30 mm, abdomeni 28 mm, flatrat e pasme 23 mm.
Individët janë gjetur dhe koleksionuar në përrenj dhe kanale me rrjedhje të ngadaltë dhe
mesatare, me diell dhe të pasur me mbetje organike dhe bimësi barishtore të dendur si
p.sh. Typha; në livadhe dhe kullota.
Llojin C. ornatum e kemi koleksionuar nga lartësia 150 m deri në lartësinë 1300 m në
Radomirë, në muajin Prill kur sapo kishte dalë nga faza larvare dhe në Qershor, muaj i cili
përkon me periudhën e fluturimit (Maj-Gusht) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Në Librin e Kuq të Faunës Shqiptare (Misja, 2006),
C. ornatum është përcaktuar me Statusin LR (Rrezik i ulët). Edhe nga studimi ynë, në
bazë të rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për C. ornatum është vlerësuar LC (Tabela
3.18).
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4. Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Sinonimi: Agrion furcatum Charpentier, 1840 (Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Pilivesa e kaltër
 Koleksionuar: 30 femra dhe 44 meshkuj
 Përhapja: Është një nga llojet më të përhapura dhe më të zakonshme në Evropë.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Bicaj, Kulla e Lumës; DEI:
Lumi Borshit; Dumont: Liqeni Ohrit; Zvezdë; Syri i Kaltër; Divjakë; Babunjë; Cërrik;
Allaman; Tragjas; Valare; Murányi: Vlorë; Lurë; Drilon; Mali me Gropa; Ballenjë; Bizë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Radomirë; Priskë; Kopshti Botanik; Krrabë; Korçë;
Voskopojë; Zaroshkë; Liqenas; Liqeni Sali Xhyrës; Syri i Kaltër; Luftinjë (Harta 2; Tabela
1, Shtojca 1).

Figura 3.20 Prespë, habitat me C. puella, Gusht 2016 (Foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 33 mm, abdomeni 29 mm, flatrat e pasme 21 mm.
Individët janë gjetur dhe koleksionuar në një variacion habitatesh, në veçanti në ujëra të
qetë dhe me rrjedhje të ngadaltë, në mjedise me bimësi të zhvilluar në anë të ujit si dhe me
bimësi ujore si p.sh. në Syrin e Kaltër, në Liqenin e Prespës dhe në Liqenin e Sali Xhyrës
në Jabllanicë;
Lartësia maksimale e përhapjes së këtij lloji në Shqipëri raportohet në këtë punim, 1455 m
në Luftinjë.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Maj-Gusht, periudhë që përkon me periudhën e
fluturimit (Prill-Shtator) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor për statusin e C. puella për Shqipërinë. Nga studimi ynë, në
bazë të rregullave të IUCN, Statusi i ruajtjes për C. puella është vlerësuar LC (Tabela
3.18).
5. Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
 Emërtimi në shqip: Pilivesa e ndryshueshme
 Koleksionuar: 7 femra dhe 5 meshkuj
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 Përhapja: Gjendet në pjesën më të madhe të Evropës Qendrore dhe shtrihet deri
në Siberinë Perëndimore. Në gadishullin e Ballkanit shtrihet deri në Peloponez, por
popullatat e C. pulchellum rrallohen duke shkuar drejt pjesës jugore të arealit të tij
(Boudot & Kalkman, 2015).
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Fudakowsci: Hazalie; Murányi: Krujë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Liqeni Draganit (Harta 2; Tabela 1, Shtojca
1).

Figura 3.21 Habitat me C. pulchellum, Liqeni i Draganit, Jabllanicë, Qershor 2015 (Foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 37 mm, abdomeni 32 mm, flatrat e pasme 22 mm.
Individët janë koleksionuar në ujëra me rrjedhje të qetë dhe me rrjedhje të ngadaltë si dhe
me bimësi të zhvilluar, në mjedis kryesisht me N. Alba dhe lloje të gjinisë Potamegaton.
Lartësia maksimale në të cilën janë koleksionuar individët e llojit C. pulchellum është
1850 m, në Liqenin Sali Xhyra, Jabllanicë. Kjo është edhe lartësia maksimale në të cilën
ky lloj është koleksionuar në vendin tonë.
C. pulchellum e kemi koleksionuar në muajin Qershor, muaj që përkon me periudhën e
fluturimit (Prill-Shtator) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor për statusin e C. pulchellum për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
6. Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
 Emërtimi në shqip: Pilivesa elegante
 Koleksionuar: 2 femra dhe 5 meshkuj
 Përhapja: Emërtohet si lloj jugor, është gjerësisht e përhapur në pjesën jugore të
Evropës, e përhapur mjaft në Itali dhe në gadishullin e Ballkanit.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Selys: Albania.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Priskë; Kopshti Botanik; Voskopojë (Harta
2; Tabela 1, Shtojca 1).
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Figura 3.22 C. scitulum (Foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 30 mm, abdomeni 26 mm, flatrat e pasme 16 mm.
Individët e këtij lloji janë koleksionuar në ujëra të qetë dhe me rrjedhje të ngadaltë,
kryesisht të cekët por të pasur me bimësi ujore. Gjithashtu janë koleksionuar edhe në ujëra
të përkohshëm, në mjedise të hapura dhe me diell. Kemi koleksionuar individë nga 200 m
deri në 1190 m lartësi mbi nivelin e detit, në muajt Maj dhe Qershor, periudhë që përkon
me periudhën e fluturimit (Prill-Shtator) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. scitulum për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Gjinia Enallagma Charpentier, 1840

Pilivesat blu

Kjo gjini në botë përfaqësohet nga 42 lloje (Tabela 3.8), në vendin tonë përfaqësohet me të
vetmin lloj evropian, E. cyathigerum.
1. Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Sinonime: Agrion cyathigerum Charpentier, 1840; Agrion charpentieri Selys, 1840;
Agrion brunnea Evans, 1845
 Emërtimi në shqip: Bluja e zakonshme
 Koleksionuar: 14 femra, 27 meshkuj dhe 1 ekzuvie
 Përhapja: Një nga llojet e nënrendit Zygoptera më të përhapur në botë dhe në
Evropë. Në vendet e Mesdheut është më pak e përhapur ndërsa në Ballkan ka
përhapje të pjesshme.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Dumont: Liqenet e Lurës; Allaman;
Dhoks; Murányi: Qafa Tërthorë; Mali Prokletije; Piskupat; DeKnijf: Mali Prokletije.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Radomirë; Kopshti Botanik; Tushemisht; Buqezë;
Boboshticë; Moravë; Voskopojë; Liqenas; Liqeni Draganit; Liqeni Sali Xhyrës; Liqeni
Fushë Studë; Syri i Kaltër; Luftinjë; Sylbicë; Shirokë (Harta 2; Tabela 1, Shtojca 1).
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Figura 3.23 E. cyathigerum, çift dhe habitati ku janë koleksionuar, Sylbicë, korrik 2017 (Foto L. Shuka)

Figura 3.24 Habitat me Zhabinë ujore ku kemi koleksionuar E. cyathigerum, Liqeni Draganit, qershor 2015
(Foto L. Shuka)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 34 mm, abdomeni 26 mm, flatrat e pasme 20 mm.
Individët e koleksionuar janë gjetur në të gjitha llojet e mjediseve, në ujëra të rrjedhshëm
dhe të ndenjur, në pellgje, liqene dhe lumenj me rrjedhje të ngadaltë, të shoqëruar me
Potamegaton, Sparganium, Carex dhe Nymphaea alba.
Llojin E. cyathigerum e kemi koleksionuar nga mjedisi bregdetar deri në lartësinë 2200 m
mbi nivelin e detit, e cila është dhe lartësia maksimale në të cilën raportohet ky lloj në
vendin tonë.
Koleksionimi i individëve të E. cyathigerum është bërë gjatë muajve Maj-Gusht, periudhë
që përkon me periudhën e fluturimit (Prill-Tetor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tani nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi shkencor për statusin e E. cyathigerum për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
4. Gjinia Erythromma Charpentier, 1840

Syndriturat

Kjo gjini me 3 lloje në botë dhe në Evropë (Tabela 3.8), në vendin tonë përfaqësohet me të
tri llojet: E. lindenii, E. viridulum dhe E. najas. Në ekspeditat e zhvilluara për këtë punim
ne nuk kemi koleksionuar individë të llojit E. najas.
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1. Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Sinonime: Cercion lindenii (Sélys, 1840); Coenagrion lindenii (Sélys, 1840)
 Emërtimi në shqip: Pilivesa sy blu
 Koleksionuar: 10 femra dhe 14 meshkuj
 Përhapja: Lloj jugor, i përhapur gjerësisht në rajonin e Mesdheut
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Dumont: Divjakë; Cërrik; Nepravishtë;
Kalkman: Liqeni Shkodrës; Murányi: Liqenas.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Boboshticë; Voskopojë; Zvezdë; Liqenas; Liqeni i
Shkodrës: Bunë, Grilë, Stërbeq, Shirokë (Harta 2; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.25 E. lindenii, mashkulli (Foto E. Shkëmbi )

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 35 mm, abdomeni 27 mm, flatrat e pasme 19 mm.
Individët e këtij lloji i kemi gjetur dhe koleksionuar në habitate ujore si liqene, rezervuare,
kanale të gjerë, lumenj me rrjedhje të ngadaltë, të shoqëruar me Ceratophyllum, Elodea,
Potamogeton dhe Phragmites.
Lartësia maksimale e përhapjes së llojit E. lindenii në vendin tonë është 1190 m, në
Voskopojë.
Koleksionimi i individëve të këtij lloji është bërë gjatë muajve Maj-Gusht, periudhë që
përkon me periudhën e fluturimit (Mars-Tetor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të E. lindenii për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Sinonimi: Erythromma viridulum orientale Schmidt, 1960
 Emërtimi në shqip: Pilivesa e vogël me sy të kuqe
 Koleksionuar: 11 femra dhe 13 meshkuj
 Përhapja: Është lloj i përhapur gjerësisht në Evropën Perëndimore, Jugore dhe
Qendrore dhe vazhdon ende të zgjerojë habitatin e tij.
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Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Kulla e Lumës; Krumë; Bicaj;
Dumont: Elbasan; Pishkash; Zvezdë; Syri i Kaltër; Tragjas; Kalkman: Patok; delta e
Drinit; Halimi &Paparisto: Divjakë; Kavajë; Murányi: Vithkuq; Vau i Dejës; Turaj; Lurë;
Mali i Kreshtës; Radanj.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Korab; Këneta e Kukësit; Liqeni i Shkodrës; Priskë;
Liqeni artificial i Tiranës; Tushemisht; Korçë; Voskopojë; Moravë; Pocestë; Zaroshkë;
Patok; Kavajë; Syri i Kaltër (Harta 2; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.26 Prespë, Gusht 2016 (rreth 10 individë E. viridulum në këtë habitat) (Foto A. Paparisto)

Figura 3.27 Tushemisht, Qershor 2017 (majtas) (Foto B. Pepa) dhe Këneta Kukës, Qershor, 2015 (djathtas)
(Foto B. Hallaçi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 29 mm, abdomeni 23 mm, flatrat e pasme 18 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vëzhguar çiftet që qëndrojnë bashkë edhe gjatë lëshimit të
vezëve në kërcenjtë e bimëve të ujit, pranë sipërfaqes së tij. Individët e vëzhguar dhe të
koleksionuar janë gjetur në ujëra të ndenjura dhe me rrjedhje të ngadaltë si edhe me shumë
bimësi ujore. Mjedise të tilla kemi gjetur në Tushemisht, në Kënetën e Kukësit apo në
Syrin e Kaltër ku kemi koleksionuar individë gjatë muajve Maj-Gusht, periudhë që përkon
me periudhën e fluturimit (Maj-Shtator) të dhënë nga literatura.
Individët e llojit E. viridulum janë koleksionuar deri në lartësinë 900 m, e cila është edhe
lartësia maksimale e raportimit të këtij lloji në vendin tonë.
105
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Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të E.viridulum për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
5. Gjinia Ischnura Charpentier, 1840

Pilivesat bishtblu

Kjo gjini me 62 lloje në botë dhe 10 lloje në Evropë (Tabela 3.8), në vendin tonë
përfaqësohet me 2 lloje (ose 20% të llojeve evropiane): I. elegans dhe I. pumilio.
1. Ischnura elegans (Vander Linden, 1820); Sinonime: Agrion tuberculatum
Charp., 1825. Agrion papilla Hansem., 1823 (Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Bishtbluja e zakonshme
 Koleksionuar: 91 femra dhe 111 meshkuj
 Përhapja: I.elegans është një nga llojet e nënrendit Zygoptera më të përhapura dhe
më të zakonshme në Evropë.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Selys: Albania; Puschnig: Shkodër; Lezhë;
Elbasan; Capra: Koplik; Ruka: Liqeni i Tiranës; Shëngjin; Tepelenë; Ramhas; Dumont:
Babunjë; Tragjas; Nepravishtë; Valare; Drinos; Patos; Kalkman: Gjiri i Lalzit; Patok; delta
e Drinit (veri); Velipojë; Liqeni i Shkodrës; Karavasta; delta e Semanit; Durrës; Murányi:
Krujë; Mamurras; Lekaj; Tamarë; Hani Hotit; Piskupat; Liqenas; Bajzë; Omarë; Vau i
Dejës; Shpatar; Ballenjë; Qeparo; Halimi & Paparisto: Kavajë; Shëngjin; DeKnijf: Lumi
Mat; Mali Prokletije.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Kopshti Botanik; Dajt; Gjeç Fushë; Liqeni i
Shkodrës; Rahovicë; Korçë; Voskopojë; Tushemisht; Spille; Berat; Lushnjë; Këneta e
Kukësit; Korçë; Boboshticë; Drenovë; Zvezdë; Zaroshkë; Liqenas; Liqeni i Draganit;
Poçem; Syri i Kaltër; Novoselë; Kuta; Orikum; Divjakë; Kavajë; Shëngjin; Derviçan;
Peshtan; Iliras (Harta 2; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.28 I. elegans, Moçalishte pranë Universitetit Epoka, Gusht 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.29 I. elegans, Liqeni i Viroit, Gusht 2015 (Foto A. Paparisto)
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Figura 3.30 I. elegans, Shirokë, Korrik 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.31 I. elegans, çift, pranë një kanali në Spille, Qershor 2018 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.32 Kanali i Madh, Shtator 2015 (rreth 10 individë në këtë habitat) (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 31 mm, abdomeni 24 mm, flatrat e pasme 15 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në ujëra të ndenjur dhe në ujëra të
rrjedhshëm, në ditë me diell por edhe në ditë pa diell, të ftohta dhe me erë. Shumë shpesh i
kemi vëzhguar duke fluturuar ulët pranë liqeneve natyrorë dhe artificialë, pranë pellgjeve,
moçaleve me bimësi dhe në pellgje kopshtesh, kudo ku ka patur ujë, shoqëruar me Typha,
Ranunculus aquaticus, Salix alba, Phragmites dhe Nymphaea alba.
Lloji I. elegans është koleksionuar nga bregdeti deri në 1660 m në Liqenin e Draganit.
Lartësia maksimale për këtë lloj në vendin tonë referohet nga DeKnijf në Alpet Veriore,
në 1763 m mbi nivelin e detit.
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Individët i kemi koleksionuar në të gjithë muajt që përkojnë me periudhën e fluturimit
(Prill-Tetor) të këtij lloji, të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të I. elegans për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Sinonimi: Agrion cognata Selys, 1841
 Emërtimi në shqip: Bishtbluja e rrallë
 Koleksionuar: 10 femra dhe 9 meshkuj
 Përhapja: I. pumilio është mjaft i përhapur në Evropë, është një nga të paktat lloje
që ka populluar arkipelagun Azore dhe Madeira (Boudot & Kalkman, 2015).
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Fudakowsci: Kepi Rodonit; DEI: Ibë;
Kulla e Lumës; Dumont: Pishkash; Lurë; Murányi: Polvar; Gjalica Lumës; Dobërdol;
Ballenjë; Vau i Dejës.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Priskë; Boboshticë; Drenovë; Maliq; Voskopojë
(Harta 2; Tabela1, Shtojca 1).

Figura 3.33 I. pumilio, mashkulli (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 27 mm, abdomeni 23 mm, flatrat e pasme 15 mm.
Gjatë ekspeditave në terren individët e vrojtuar dhe të koleksionuar janë gjetur në habitate
me ujëra të cekëta me pak bimësi si edhe në habitate të përkohshme që mund të krijohen
në zonat bujqësore si p.sh. gropat e mbushura me ujë, shoqëruar me Sphagnum,
Utricularia dhe Equisetum. Individët e këtij lloji i kemi koleksionuar kryesisht në zonën e
Korçës në lartësi deri në 1190 m mbi nivelin e detit ndërsa lartësia maksimale në të cilën
referohet ky lloj për Shqipërinë është 2080 m në Dobërdol (Murányi, 2013).
Koleksionimi i individëve të këtij lloji është bërë në muajt Qershor, Korrik, periudhë që
përkon me periudhën e fluturimit (Mars-Tetor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të I. pumilio për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
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6. Gjinia Pyrrhosoma Charpentier, 1840

Pilivesat e kuqe

Kjo gjini e përfaqësuar me 4 lloje në botë dhe 2 lloje në Evropë (Tabela 3.8), në vendin
tonë përfaqësohet me të dyja llojet evropiane: P. nymphula dhe P. elisabethae. P.
elisabethae njihet vetëm në Shqipëri dhe në Greqi dhe është përcaktuar si lloj endemik në
pjesën jugore të Gadishullit Ballkanik. Për Shqipërinë referohet vetëm në Syrin e Kaltër
nga Dumont, DeKnijf dhe Murányi (Dumont et al., 1993; DeKnijf, 2015; Murányi, 2007,
2013). Pavarësisht tri ekspeditave në Syrin e Kaltër ne nuk kemi kapur asnjë individ të
këtij lloji.
1. Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776); Sinonime: Libellula minius Harris,
1782; Agrion sanguinea Van der Linden, 1825; Agrion minium (Charp.,
1840)
 Emërtimi në shqip: Pilivesa e kuqe e madhe
 Koleksionuar: 28 femra dhe 73 meshkuj
 Përhapja: P. nymphula është një nga llojet Zygoptera më të përhapura dhe më të
zakonshme në Evropë. Në Ballkan është e përhapur në vende të caktuara.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Krumë; Kulla e Lumës; DEI:
lumi Borshit; Shëngjergj; Ruka: lumi Tiranës; Lezhë; Bënç; Dumont: Helmës; Murányi:
Lojme; Mali me Gropa; Çermenikë; Faqekuq; Halimi & Paparisto: Divjakë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Radomirë; Korçë; Voskopojë; Eçmenik; Ersekë;
Divjakë; Liqeni i Viroit; Bënçë; Liqeni i Sali Xhyrës (Harta 2; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.34 P. nymphula, Korab, Radomirë, Qershor 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 34 mm, abdomeni 27 mm, flatrat e pasme 21 mm.
Gjatë ekspeditave të realizuara për këtë studim, individët e vrojtuar dhe të koleksionuar të
llojit P. nymphula janë gjetur në mjedise të ndryshme si në pellgje, në përrenj të vegjël,
pranë liqeneve, gjithnjë në habitate me bimësi të zhvilluar, të shoqëruar kryesisht nga bimë
të gjinisë Carex dhe Salix alba.
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Individët e këtij lloji i kemi koleksionuar deri në lartësinë 1850 m mbi nivelin e detit, në
Liqenin Sali Xhyra, Jabllanicë. Kjo është edhe lartësia maksimale e raportuar për llojin P.
nymphula në vendin tonë.
Koleksionimi i individëve të llojit P.nymphula është bërë gjatë muajve Prill-Tetor
ndërkohë që nga literatura periudha e fluturimit është Prill-Gusht. Ky lloj është
koleksionuar në muajin Tetor, në Bënçë. Vendndodhja e këtij stacioni mund të favorizojë
zgjatjen e periudhës së fluturimit të këtij lloji, por mendojmë se ekspedita të mëpasshme
mund të japin të dhëna më të plota për periudhën e fluturimit të këtij lloji në vendin tonë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të P.nymphula për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
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Harta 2 Shpërndarja e llojeve të Familjes Coenagrionidae në Shqipëri

Në hartë janë paraqitur me simbole të veçanta pikat e shpërndarjes së llojeve të familjes
Coenagrionidae.
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Familja Platycnemididae
Familja Platycnemididae sot në botë numëron 40 gjini dhe 404 lloje; për Evropën nga kjo
familje raportohet 1 gjini, gj. Platycnemis me 5 lloje, 2 prej të cilave (ose 40% e llojeve
evropiane) gjenden në vendin tonë (Boudot & Kalkman, 2015).
Individët e kësaj familje evidentohen lehtësisht në habitatin e tyre për arsye të kokës së
zgjatur tërthorazi, këmbëve të bardha (me tibiat e sheshta dhe të zgjeruara anash) të
meshkujve dhe qelizave diskoidale drejtkëndore. Këta individë i kemi gjetur kryesisht në
lumenj me rrjedhje të ngadaltë por edhe në

ujëra të ndenjur.

Figura 3.35 Paraqitja grafike e raporteve sasiore të llojeve dhe gjinive për familjen Platycnemididae; n/rendi
Zygoptera

Në Tabelën 4, Shtojca 1 jepen të përmbledhura numri i individëve të koleksionuar për dy
llojet e kësaj familje.
Në Figurën 3.35, tregohen raportet sasiore mes gjinisë dhe llojeve të saj në krahasim me
n/rendin, të cilit i përket. Gjinia Platycnemis, e vetmja e kësaj familje, (e raportuar për
Evropën dhe Shqipërinë) përbën 9% të numrit total të gjinive të n/rendit Zygoptera për
vendin tonë; numri i llojeve të gjinisë Platycnemis përbëjnë rreth 6.90 % të llojeve të këtij
nënrendi.
Më poshtë paraqitet përbërja llojore për Shqipërinë, për gjininë Platycnemis ku përfshihen
të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të dhëna të referuara nga literatura që daton nga
viti 1850-2013 (Kreu I).
Gjinia Platycnemis Burmeister, 1839

Pilivesat këmbëpuplore

Kjo gjini me 29 lloje në botë (Boudot & Kalkman, 2015), në vendin tonë përfaqësohet me
2 lloje: P. pennipes dhe P. latipes. Këto dy lloje ngjajnë shumë me njëra-tjetrën dhe
përcaktimi i tyre është mjaft delikat, sidomos përsa i përket femrave (shënim i autorit).
1. Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
 Emërtimi në shqip: Këmbëpuplorja blu
 Koleksionuar: 46 femra dhe 74 meshkuj
 Përhapja: Është një nga llojet më të zakonshme të faunës evropiane, e përhapur
gjerësisht në shumë vende të Evropës.
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Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Selys: Albania; Pongracz: Kulla e Lumës;
Puschnig: Kulla e Lumës; Fudakowsci:Pekisht, Shkumbin; DEI: Lumi i Borshit; Uji i
Ftohtë, Tepelenë; Kulla e Lumës; Ruka: Bënçë; Golem; Luzat; Dumont:Viroi;
Nepravishtë; Valare; Syri i Kaltër; Mesopotam; Gajdhar; Tiranë; Divjakë; Babunjë;
Cërrik; Tragjas; Trush; Velipojë; Bunë; Kalkman: Gjiri i Lalzit; delta e Drinit (jug);
Velipojë; Liqeni i Shkodrës; Sukth; Halimi & Paparisto: Divjakë; Murányi: Volorekë;
Tropojë; Bajzë; Omarë; Vau i Dejës; Novosej; Lurë; Balldren.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Këneta e Kukësit; Liqeni i Shkodrës; Patok;
Blinisht; Frakull e madhe; Korçë; Cangonj; Boboshticë; Voskopojë; Maliq; Drenovë;
Moravë; Tushemisht; Zvezdë; Kalaja, Vlorë; Novoselë; Kuta; Bënçë; Grabovë; Blinisht;
Pocestë; Divjakë; Liqeni i Viroit; Syri i Kaltër (Harta 3; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.36 Habitat me mbi 10 individë P. pennipes, çift, Lumi Drin, korrik 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.37 Habitat me P. pennipes, para kthesës për Gjirokastër, gusht 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 36mm, abdomeni 30 mm, flatrat e pasme 21 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vëzhguar meshkujt dhe femrat në një ritual çiftimi, në vende me
bimësi të dendur përgjatë lumenjve dhe përrenjve. Çiftet janë parë bashkë edhe gjatë
depozitimit të vezëve. Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur si në ujëra të
rrjedhshme ashtu edhe në ujëra të ndenjura por relativisht të mëdhenj dhe të thellë,
gjithmonë në vendet ku ujërat janë të përhershëm, të shoqëruar me Typha dhe Phragmites.
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Individët e llojit P. pennipes i kemi koleksionuar nga 5 m mbi nivelin e detit deri në 1190
m në Voskopojë, ndërsa nga Murányi raportohet në 1220 m, në Novosej, Kukës.
Koleksionimi i individëve është bërë gjatë muajve Prill-Tetor ndërkohë që nga literatura
periudha e fluturimit është Maj-Shtator. Edhe këta individë, sikurse P. nymphula janë
koleksionuar në muajin Tetor në Bëncë. Pavarësisht koleksionimit të individëve në fillim
të muajit Tetor, nevojiten ekspedita të tjera për të saktësuar shtrirjen e periudhës së
fluturimit të llojit P. pennipes në vendin tonë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të P. pennipes për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Platycnemis latipes Rambur, 1842
Sinonimi: Platycnemis mauriciana Selys, 1863 (IUCN, 2017)
 Emërtimi në shqip: Këmbëpuplorja e bardhë
 Koleksionuar: 1 femër, 2 meshkuj
 Përhapja: Është e zakonshme në Spanjë dhe në jug-perëndim të Francës.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Ruka: Bënçë; Golem; Luzat; Liqeni
artificial i Tiranës.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Shirokë; Voskopojë; Patok (Harta 3; Tabela 1,
Shtojca 1).

Figura 3.38 P. latipes, Syri i Kaltër, gusht 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 34 mm, abdomeni 28 mm, flatrat e pasme 20 mm.
Individët e koleksionuar i kemi gjetur në kanale me ujë të rrjedhshëm, në zonë bregdetare
dhe malore, deri në lartësinë 1100 m në Voskopojë.
Koleksionimi i individëve është bërë në muajt Maj-Korrik, periudhë që përkon me
periudhën e fluturimit (Maj-Shtator) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të P. latipes për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
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3.4.2 Nënrendi Anisoptera
Pilivesat e Nënrendit Anisoptera evidentohen lehtësisht në terren nga: përmasat
përgjithësisht më të mëdha se llojet e nënrendit Zygoptera; flatrat e pasme, të cilat e kanë
bazën më të gjerë se baza e flatrave të përparme; flatrat kur janë në qetësi i mbajnë të
hapura (kjo vlen për shumicën e llojeve të nënrendit); sytë bashkohen në majë të kokës,
me përjashtim të llojeve të familjes Gomphidae, sytë e të cilëve janë të ndarë nga njëritjetri (për figurat referoju Shtojcës 2) (Dijkstra, 2006; Brooks & Cham, 2014; vëzhgime të
autorit).
Nënrendi Anisoptera në botë përfaqësohet me 12 familje, 348 gjini dhe rreth 3000 lloje.
Në Evropë nënrendi Anisoptera përfshin 7 familje, 28 gjini me 91 lloje. Në fillim të këtij
studimi nënrendi Anisoptera në vendin tonë përfaqësohej me 39 lloje, që përbënin 15 gjini
dhe 5 familje (Boudot & Kalkman, 2015; Murányi, 2013; DeKnijf, 2015).
Gjatë këtij studimi janë grumbulluar rreth 700 individë të këtij nënrendi që u përkasin 5
familjeve, 16 gjinive dhe 39 llojeve. Rendit Odonata në Shqipëri, nënrendit Anisoptera i
shtohet gjinia Trithemis dhe dy lloje të reja të cilët janë Trithemis annulata dhe Sympetrum
sinaiticum. Pas studimit nënrendi Anisoptera në Shqipëri përfaqësohet me 5 familje (ose
71.4% e familjeve në Evropë), 16 gjini (57.1% e gjinive në Evropë) dhe 41 lloje (45% e
llojeve në Evropë) (Tabela 3.9).
Tabela 3.9 Përmbledhje e të dhënave për nënrendin Anisoptera para dhe në përfundim të këtij studimi
Nënrendi
Anisoptera

Referuar deri në
vitin 2015

Referuar nga ky
studim

Familje

5

5

Gjini

15

16

Lloje

40

41

Më poshtë paraqiten gjetjet e këtij studimi të organizuara sipas familjeve dhe gjinive. Për
çdo lloj jepen vendgjetjet prej nesh dhe nga autorë të tjerë, të dhëna të përgjithshme mbi
tiparet, habitatet dhe kategoritë e rrezikimit.
Familja Aeshnidae
Familja Aeshnidae sot në botë numëron 51 gjini dhe 456 lloje; për Evropën nga kjo
familje raportohen 5 gjini dhe 20 lloje (Tabela 3.10), ndërsa për Shqipërinë raportohen 4
gjini (80% e gjinive në Evropë) dhe 9 lloje (ose 45% e llojeve evropiane) (Boudot &
Kalkman, 2015).
Nga të dhënat e literaturës për Shqipërinë dhe nga rezultatet e punës sonë, për familjen
Aeshnidae nuk raportohet vetëm gj. Boyeria. Kjo gjini në Evropë përfaqësohet vetëm me 2
lloje. B. cretensis është endemik në ishullin Kretë, ndërsa B. irene raportohet vetëm për
Evropën Perëndimore dhe Qendrore, por prania e tij nuk është raportuar deri më tash nga
asnjë studim për Gadishullin Ballkanik (Boudot & Kalkman, 2015).
Para viteve 2000 në familjen Aeshnidae klasifikohej edhe gjinia Hemianax. Peters (2000)
argumenton se gjinia Hemianax, bazuar në karakteristikat e nervurave të flatrave, duhet të
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përfshihet në gjininë Anax dhe duhet konsideruar si një sinonim i kësaj të fundit. Duke
pranuar këtë argumentim shkencor, në Atlasin Evropian H. ephipigger paraqitet i
riemërtuar si A. ephipigger (Boudot & Kalkman, 2015; Peters, 2000).
Llojet e kësaj familje të përcaktuara prej nesh karakterizohen nga shtrirja e trekëndëshave
të flatrave të përparme dhe të prapme në të njëjtin drejtim. Sytë tek këta individë takohen
gjerë në pjesën e sipërme të kokës, tipar ky që i dallon lehtë nga familjet e tjera të
nënrendit Anisoptera. Femrat e kësaj familje kanë vezëvendosës të reduktuar, tipar ky që
gjendet tek llojet e nënrendit Zygoptera, por nuk gjendet tek llojet e tjera të Anisopterëve
që ndodhen në Evropë (Për figurat referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).
Tabela 3.10 Numri i llojeve në Botë dhe Evropë për gjinitë e familjes Aeshnidae që gjenden në Evropë
(Boudot & Kalkman, 2015)
Gjinia

Botë

Evropë

Aeshna

43 lloje

11 lloje

Anax

31 lloje

5 lloje

Brachytron

1 lloj

1 lloj

Boyeria

7 lloje

2 lloje

Caliaeschna

1 lloj

1 lloj

Figura 3.39 Paraqitja grafike e raporteve sasiore mes gjinive dhe llojeve të familjes Aeshnidae dhe atyre të
n/rendit Anisoptera

Në Tabelën 4, Shtojca 1 dhe Figurën 3.39 tregohet përbërja e familjes Aeshnidae dhe
raportet sasiore mes gjinive dhe llojeve të saj në krahasim me n/rendin Anisoptera, të cilit i
përket. 4 gjinitë e kësaj familje të raportuara për Shqipërinë përbëjnë 20 % të numrit total
të gjinive të n/rendit Anisoptera për vendin tonë; numri i llojeve të këtyre gjinive përbëjnë
rreth 22% të llojeve të këtij nënrendi.
Më poshtë paraqitet përbërja llojore sipas gjinive për familjen Aeshnidae për Shqipërinë
ku përfshihen të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të dhëna të referuara nga literatura
që daton nga viti 1850-2013 (Kreu I).
1. Gjinia Aeshna Fabricius, 1775

Shëtitësit

Kjo gjini e përfaqësuar me 43 lloje në botë dhe 11 lloje në Evropë (Tabela 3.10), në
vendin tonë përfaqësohet me 4 lloje (ose 36.3% të llojeve evropiane): A. affinis; A. cyanea;
A. isoceles; A. mixta. Llojet e tjera të kësaj gjinie, A. caerulea, A. crenata, A. serrata dhe
A. subarctica janë lloje me përhapje kryesisht në Evropën Veriore dhe Veri-Lindore, si të
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tilla nuk pritet të gjenden në vendin tonë. Lloji A. grandis kufirin e saj më jugor e ka në
Malin e Zi ndërsa A. juncea shtrihet deri në Malin e Zi dhe në Republikën e Maqedonisë
së Veriut. Mund të themi se këto dy lloje të familjes Aeshnidae, gjinisë Aeshna, mund të
gjenden edhe në vendin tonë ose kufiri jugor i tyre mund të shtrihet më në jug. Ekspedita
të mëpasshme mund të provojnë praninë e këtyre dy llojeve në Shqipëri.
Llojet e kësaj gjinie evidentohen nga trupi me ngjyrë të errët, shiritat me ngjyra që kanë në
kraharor si dhe nga “mozaiku” i njollave në abdomen (Për figurat e tipareve përcaktuese të
kësaj gjinie referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).
1. Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Sinonim: Aeschna landoltii Buch., 1878 (Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Shëtitësja me sy blu
 Koleksionuar: 4 femra dhe 8 meshkuj
 Përhapja: A. affinis është e përhapur në Evropën Jugore dhe pjesërisht në Evropën
Qendrore, është lloj i zakonshëm në shumë nga vendet e Evropës Juglindore.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Krumë; Fudakowsci: Fier;
Devoll; Dumont: Tiranë; Bunë, Liqeni Shkodrës; Kalkman: Gjiri Lalzit; Patok; Murányi:
Kakarriq; Halimi & Paparisto: Shëngjin; Divjakë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Liqeni i Shkodrës; Shëngjin; Tiranë; Nartë; Zvërnec;
Patok; Divjakë; Kavajë; Rubik (Harta 3; Tabela1; Shtojca 1).

Figura 3.40 A. affinis, ♀ (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.41 Habitat me A. affinis, Rubik, 06. 2018, (majtas)
dhe Luz i Madh (djathtas), 09. 2015 (Foto E. Shkëmbi)

99

Shkëmbi E. (2018); “Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri”

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 63 mm, abdomeni 47 mm, flatrat e pasme 39 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vërejtur mashkullin dhe femrën duke qëndruar së bashku për
lëshimin e vezëve nëpër të çarat e baltës së plasaritur në anë të kanaleve. Individët e A.
affinis i kemi gjetur në habitate me ujëra të cekët, në moçalishte, pellgje, kryesisht në zona
bregdetare, të shoqëruar me bimësi si kallamishtet.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Maj-Korrik, periudhë që përkon me periudhën e
fluturimit (Maj-Gusht) sipas literaturës.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të A. affinis për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Aeshna cyanea (Müller, 1764); Sinonime: Libellula cyanea Müller, 1764
(IUCN); Libellula anguis Harr., 1782; Libellula grandis Don., 1996; Aeschna
maculatissima Latr., 1805; Libellula varia Shaw, 1806 (Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Shëtitësja blu
 Koleksionuar: 6 femra dhe 8 meshkuj
 Përhapja: A. cyanea është ndër anisopterët më të zakonshëm në Evropën
Qendrore dhe Perëndimore, ndërsa në Evropën Jugore është më pak e zakonshme
dhe e përqendruar në zonat malore.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Dumont: Lurë; Murányi: Mali Prokletije;
Lurë; Dobërdol.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Kopshti Botanik; Zvërnec; Mirditë (Harta 3;
Tabela1, Shtojca 1).

Figura 3.42 A. cyanea, mashkulli dhe femra (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 70 mm, abdomeni 54 mm, flatrat e pasme 47 mm.
Habitatet ku i kemi vrojtuar dhe koleksionuar individët e këtij lloji kanë qenë pellgje,
kanale, parqe, habitate me bimësi të zhvilluar si p.sh. Ranunculus spp.
Individët e llojit A. cyanea i kemi gjetur nga niveli i detit, në Zvërnec deri në 1100 m, në
fshatin Lari, Mirditë ndërsa nga Murányi raportohet në 2080 m mbi nivelin e detit, në
Dobërdol (Murányi, 2013).
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Periudha e koleksionimit nga muaji Maj deri në Korrik përkon me periudhën e fluturimit
të dhënë nga literatura (Qershor-Tetor).
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të A. cyanea për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Aeshna isoceles (Müller, 1767); Sinonime: Anaciaeschna isoceles (Müller,
1767) (IUCN); Aeschna chrysophthalmus Charp., 1825; Aeschna rufescens
Van der Linden, 1825 (Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Shëtitësja sygjelbër
 Koleksionuar: 2 femra dhe 4 meshkuj
 Përhapja: Ka një përhapje të gjerë në Evropë, kryesisht në pjesën jugore të saj.
Mungon në rajonet malore, në pjesën veriore të Evropës dhe në vende ku
mungojnë kënetat me kallamishtet.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Dumont: Viroi; Syri i Kaltër; Cërrik;
Tragjas; Kalkman: Gjiri i Lalzit; Patok; delta Drin (veri); Lezhë; Torovicë; Velipojë;
Halimi & Paparisto: Shëngjin; Murányi: Omarë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Zaroshkë; Kalaja Vlorë; Orikum; Divjakë;
Shëngjin; Syri i Kaltër (Harta 3; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.43 A. isoceles (foto L. Shuka)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 65 mm, abdomeni 53 mm, flatrat e pasme 42 mm.
Gjatë vrojtimit dhe koleksionimit në terren kemi vëzhguar meshkujt, të cilët qëndronin në
pozicion ‘kontrolli’ të territorit dhe femrën duke lëshuar vezët në kallamishte. Individët i
kemi koleksionuar në kanale, pellgje dhe në ujëra me rrjedhje të ngadaltë, shpesh të
shoqëruar me Typha, Carex, S. aloides.
Individët e këtij lloji i kemi koleksionuar duke filluar nga bregdeti deri në 840 m mbi
nivelin e detit, në Prespë. Kjo është edhe lartësia më e madhe në të cilën është
koleksionuar ky lloj në vendin tonë.
Periudha e koleksionimit gjatë muajve Maj-Qershor përkon me periudhën e fluturimit të
dhënë nga literatura (Maj-Gusht).
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Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor për statusin e A. isoceles për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
4. Aeshna mixta Latreille, 1805; Sinonime: Aeschna alpina Selys, 1848; Aeshna
lucia Needham, 1930; Libellula coluberculus Harris, 1782 (IUCN); Aeschna
affinis Steph., 1836 (Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Migruesja
 Koleksionuar: 4 femra, 3 meshkuj dhe 6 ekzuvie
 Përhapja: Është lloj mjaft i përhapur në Evropën Qendrore dhe Jugore9.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Selys: Albania; Murányi: Arras; Pllanë;
Bishnicë; Vinë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Tiranë (H.T.Fultz); Paskuqan; Shkalla e Tujanit;
Gajd, Berat; Bënçë (burgu); Liqeni i Draganit; Mali i Zebës; Thirrë; Patok; Divjakë (Harta
3; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.44 A. mixta Gajd, Berat (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.45 A. mixta, Mali Zebës, Kukës, korrik 2017 (Foto L. Shuka)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 61 mm, abdomeni 46 mm, flatrat e pasme 39 mm.

9

Sipas Murányi (2013) Shqipëria është rajoni më jugor i përhapjes së llojit, por A. mixta është kapur edhe në
Greqi (Murányi, 2013; Boudot & Kalkman, 2015).
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Gjatë koleksionimit kemi vërejtur fluturime të vrullshme të mashkullit dhe femrës në
momentin e çiftimit. Habitatet ku e kemi gjetur llojin A. mixta kanë qenë ujëra të ndenjur
dhe ujëra me rrjedhje të ngadaltë, me kallamishte përreth si në liqenin e Paskuqanit dhe në
liqenin e Draganit. Në Dajt i kemi koleksionuar në pyll lisi të degraduar (në një popullatë
me mbi 30 individë), në anë të rrugës, shumë metra mbi sipërfaqen e lumit të Tiranës.
Individë të këtij lloji si edhe të gjinisë Anax kemi koleksionuar edhe brenda në klasë. Në
Liqenin e Draganit e kemi kapur në momentin e daljes nga faza larvare ndërkohë që
fluturimi i tyre ishte ende i dobët. Denduria e individëve në këtë mjedis ishte mjaft e
lartë10.
Lartësia më e madhe e raportuar për këtë lloj në vendin tonë është 1660 m mbi nivelin e
detit, në Liqenin e Draganit.
Individët e llojit A. mixta i kemi koleksionuar gjatë muajve Qershor-Tetor që përkon me
periudhën e fluturimit sipas literaturës (Maj-Tetor).
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të A. mixta për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Gjinia Anax Leach, 1815

Perandorakët

Kjo gjini, e përfaqësuar në botë me 31 lloje dhe në Evropë 5 lloje (Tabela 3.10), në vendin
tonë përfaqësohet me 3 lloje: A. ephippiger; A. imperator; A. parthenope.
Llojet e kësaj gjinie, që nuk raportohen në vendin tonë janë A. immaculifrons, i cili gjendet
në kufirin lindor të Mesdheut dhe A. junius, i cili shtrihet në USA dhe në Amerikën
Qendrore ndërsa në Evropë ka vetëm dy raportime të tij. Nisur nga përhapja, këto dy lloje
nuk pritet të jenë pjesë e odonatofaunës së Shqipërisë.
Individët e kësaj gjinie evidentohen lehtësisht në terren pasi janë ndër llojet me përmasa
më të mëdha, me fluturim të shpejtë dhe të fuqishëm. Tek individët e kësaj gjinie të
përcaktuar në laborator dallohet nervura IR3, që nuk bifurkohet ndërsa nervura Rspl
përfundon e kthyer drejt fundit të pterostigmës. Në flatrat e pasme të meshkujve të
koleksionuar mungon trekëndëshi anal dhe baza është e rrumbullakosur (Për figurat e
tipareve përcaktuese të kësaj gjinie referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).
1. Anax ephippiger (Burmeister, 1839)
Sinonime: Aeschna ephippigera Burmeister, 1839; Aeshna mediterranea Selys,
1839; Anax marginope Baijal & Agarwal, 1955; Anax senegalensis Rambur,
1842; Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (IUCN, 2017; Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Perandori endacak
 Koleksionuar: 2 femra
 Përhapja: Prania e A. ephippiger në Evropë lidhet ngushtë me migrimet e këtij
lloji nga Afrika ose nga Azia.
10

Sipas Murányi (2013) ky lloj ndoshta nuk riprodhohet në vendin tonë pasi individët e kapur prej tij kanë
qenë larg nga çdo habitat i përshtatshëm (Murányi, 2013). Fakti që ne kemi gjetur ekzuvia në liqenin e
Draganit provon që ky lloj riprodhohet në vendin tonë (Dijkstra, 2006).
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Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 DEI: Lumi i Borshit; Ruka: kriporja
Kavajë; Halimi & Paparisto: Shëngjin.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Shëngjin; Divjakë (Harta 3; Tabela 1, Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur të individëve
të koleksionuar të këtij lloji janë: gjatësia totale 67 mm, abdomeni 53 mm, flatrat e pasme
45 mm.
Gjatë ekspeditave në terren individët i kemi koleksionuar në habitat me ujë të mjelmët, në
nivelin e detit, lartësi kjo e referuar edhe në literaturë.
Koleksionimi i individëve është bërë në muajin Qershor, që përkon me periudhën e
fluturimit (Prill-Tetor) të përcaktuar në literaturë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të A. ephippiger për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Anax imperator Leach, 1815; Sinonime: Aeschna formosa Van der Linden,
1823; Aeschna azurea Charp., 1825 (Aguesse, 1968)
 Emërtimi në shqip: Perandori blu
 Koleksionuar: 8 femra dhe 18 meshkuj
 Përhapja: Është një nga llojet më të përhapura në Evropën Jugore dhe
Perëndimore. Përhapja në veri kufizohet nga temperaturat por duket që me
ndryshimet klimatike në dekadat e fundit ka një shtrirje të kufirit verior të llojit
(Boudot & Kalkman, 2015).
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Ruka: kriporja Kavajë; Dumont: Viroi;
Syri i Kaltër; Divjakë; Babunjë; Cërrik; Trojë; Kalkman: Patok; Velipojë; liqeni Shkodrës;
Hasani & Alikaj: Liqeni i Viroit; Murányi: Vau i Dejës; Shpatar; Qafa Shtyllë; DeKnijf:
Lumi Mat; Mali Prokletije.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Tiranë (H.T.Fultz); Krrabë; Liqeni i Shkodrës;
Ardenicë; Bënçë; Luz i Madh; Berat; Liqenas; Llogora; Liqeni i Viroit (Harta 3; Tabela 1,
Shtojca 1).
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Figura 3.46 A. imperator, ♂ (majtas), Durrës, gusht 2016 (Foto A. Paparisto) dhe ♀ (djathtas), në klasë,
shtator 2016 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.47 A. imperator, në fluturim, Bunë, korrik 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.48 A. imperator koleksionuar në Liqenin e Viroit, tetor 2016 (Foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 80 mm, abdomeni 58 mm, flatrat e pasme 49 mm.
Individët e këtij lloji i kemi vrojtuar dhe koleksionuar në ujëra të ndenjur dhe në ujëra me
rrjedhje shumë të ngadaltë, në zona fushore, në habitate pa hije, të mëdha, me bimësi të
zhvilluar mirë përreth tyre, si natyrore ashtu edhe të krijuara nga njeriu. Habitate të tilla
kemi gjetur në Liqenas, në Liqenin e Viroit, në Bënçë por e kemi kapur edhe larg habitatit
ujor si në Ardenicë dhe në klasë. Pranë bregut të lumit Buna kemi vëzhguar ‘patrullimet’ e
vrullshme, të zakonshme të mashkullit për të mbajtur në kontroll territorin, në afërsi me
bregun e liqenit, në një lartësi prej disa metra mbi ujë.
Në ekspeditat e realizuara për këtë studim individët e llojit A. imperator i kemi gjetur deri
në lartësinë 1000 m mbi nivelin e detit ndërsa nga DeKnijf (2015) referohet në Alpet e
Veriut në lartësinë 1763 m.
Periudha e koleksionimit, Maj-Tetor përkon plotësisht me periudhën e fluturimit të dhënë
në literaturë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të A. imperator për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
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3. Anax parthenope (Selys, 1839); Sinonime: Anax parisinus Rambur, 1842
(Aguesse, 1968); Aeschna parthenope Selys, 1839
 Emërtimi në shqip: Perandori i vogël
 Koleksionuar: 3 femra dhe 5 meshkuj
 Përhapja: Është lloj i zakonshëm në pjesën perëndimore dhe jug-perëndimore të
Evropës, në vendet e Mesdheut, më rrallë gjendet në jug-lindje të Evropës dhe në
gadishullin Iberik.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Dumont:Tragjas; Patos; Kalkman:Patok;
delta Drin (veri); Velipojë; Liqeni i Shkodrës; delta e Semanit; Vrrin, Durrës; Murányi:
Lekaj; Bajzë, Liqeni i Shkodrës (vëzhguar); DeKnijf: Lumi Mat;
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Kopshti Botanik; Zvërnec (Harta 3; Tabela 1,
Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 73 mm, abdomeni 50 mm, flatrat e pasme 51 mm.
Gjatë ekspeditave të realizuara për këtë studim llojin A. parthenope e kemi gjetur dhe
koleksionuar në ujëra të qetë, me sipërfaqe të madhe, pa hije, në mjedis me bimësi të
zhvilluar mirë në anë të ujit dhe brenda në ujë si p.sh. në Liqenin artificial të Tiranës dhe
në Zvërnec deri në lartësinë 360 m mbi nivelin e detit.
Individët i kemi koleksionuar në periudhën Maj-Shtator, periudhë që përkon me periudhën
e fluturimit (Prill-Tetor) të dhënë në literaturë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të A. parthenope për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Gjinia Brachytron Evans, 1845

Shëtitësja me flokë

Kjo gjini në vendin tonë përfaqësohet me të vetmin lloj që ndodhet në Evropë dhe në botë.
1. Brachytron pratense (Müller, 1764); Sinonime: Brachytron hafniense (Müller,
1764) (IUCN); Libellula pratensis Müller, 1764; Libellula hafniensis Müller, 1764;
Aeschna vernalis Vander Linden, 1823; Aeshna pilosa Charpentier, 1825 (Aguesse,
1968)
 Emërtimi në shqip: Shëtitësja me flokë
 Koleksionuar: 1 individ mashkull
 Përhapja: Gjendet më shumë në Evropën Qendrore dhe Perëndimore, më rrallë
gjendet në Evropën Jugore.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Navas: Vlorë; Hasani & Alikaj: Liqeni i
Viroit.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Poçem (Harta 3; Tabela 1, Shtojca 1).
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Figura 3.49 B. pratense, dhe habitati ku e kemi gjetur në Poçem (Foto S. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, parametrat e matur për individin e koleksionuar janë:
gjatësia totale 60 mm; abdomeni 43 mm; flatrat e pasme 35 mm.
Individin e kemi koleksionuar në Poçem, në një mjedis me bimësi të zhvilluar mirë, me
shkurre dhe pemë ku pranë kishte pellgje uji.
Lloji B. pratense është koleksionuar në muajin Qershor ndërkohë që nga literatura
periudha e fluturimit është Prill-Qershor.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të B. pratense për Shqipërinë. Nga studimi ynë, në
bazë të rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për B. pratense është vlerësuar DD (Tabela
3.18).
4. Gjinia Caliaeschna Selys, 1883

Lugati i lindjes

Në vendin tonë ndodhet i vetmi lloj që gjendet në Evropë dhe në botë.
1. Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845)
 Emërtimi në shqip: Lugati i lindjes
 Koleksionuar: 3 femra dhe 4 meshkuj
 Përhapja: Është lloj i përqendruar në Qipro dhe ishujt e Egjeut. Gjithashtu është
mjaft e përhapur në Greqi, gjendet në disa pjesë të Bullgarisë dhe Malit të Zi. Është
e rrallë në jug të Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Krumë; Bicaj; DEI: Poliçan;
Ibë; Ruka: Memaliaj; Dumont: Sasaj; Borsh; Kalkman: Dajt; Halimi & Paparisto: Patok;
Murányi: Karmë; Bushtricë; Koman; Vau i Dejës; Zerqan; Fani i Vogël; Liqeni i Ulzës;
Gizavësh; Qukës; Vodicë; Tomorr i madh; Ujanik; Moglicë; Progonat; Leskovik; Borsh;
Syri i Kaltër.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Patok; Dragot; Çarshovë; Pylli i Sodës
(Harta 3; Tabela 1, Shtojca 1).
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Figura 3.50 C. microstigma, Krrabë, qershor, 2016 (Foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 57mm; abdomeni 44 mm; flatrat e pasme 38 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vërejtur mashkullin i cili duke fluturuar ngadalë, me zigzake dhe
ulët mbi ujë kontrollon çdo pjesë të territorit të tij. Individët e këtij lloji i kemi gjetur në
një përrua në Pyllin e Sodës dhe në Krrabë në habitate me hije që janë tipike për këtë lloj.
Lartësia më e madhe ku raportohet ky lloj në vendin tonë është në Leskovik, 1020 m
(Murányi, 2007).
Individët i kemi koleksionuar në muajt Qershor dhe Gusht, të cilat përkojnë me periudhën
e fluturimit (Maj-Gusht) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. microstigma për Shqipërinë. Nga studimi
ynë, në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i ruajtjes për C. microstigma është vlerësuar
LC.
Familja Gomphidae
Familja Gomphidae sot në botë numëron 87 gjini dhe 980 lloje. Kjo familje edhe pse
përbën familjen e tretë më të madhe në botë, pas familjeve Libellulidae dhe
Coenagrionidae, në Evropë përfaqësohet vetëm me 5 gjini dhe 13 lloje (Tabela 3.11)
(Boudot & Kalkman, 2015).
Nga studimet e kryera deri më tash për Shqipërinë dhe nga rezultatet e këtij studimi, për
familjen Gomphidae raportohen vetëm 3 gjini (ose 60% e gjinive evropiane) dhe 5 lloje
(ose 38.4% të llojeve evropiane) (Tabela 3.11). Në vendin tonë gjenden gjinitë: Gomphus;
Lindenia dhe Onychogomphus. Gjinitë që nuk raportohen deri më tash janë:
Ophiogomphus dhe Paragomphus nga të cilat gjinia Ophiogomphus shtrihet deri në kufirin
lindor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në Kroaci. Me këtë shtrirje lloji i vetëm
i kësaj gjinie, O. cecilia mund të bëhet pjesë e odonatofaunës së Shqipërisë. Lloji i vetëm i
gjinisë Paragomphus, P. genei ka një përhapje shumë të kufizuar në Evropë, në Siçili,
Sardenjë, Korsikë dhe në jug-perëndim të gadishullit Iberik, si i tillë nuk presim që ky lloj
të gjendet në vendin tonë.
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Tabela 3.11 Numri i llojeve në Botë dhe Evropë për gjinitë e familjes Gomphidae që gjenden në Evropë
(Boudot & Kalkman, 2015)
Gjinia

Botë

Evropë

Gomphus

11 lloje

6 lloje

Lindenia

1 lloj

1 lloj

Onychogomphus

46 lloje

4 lloje

Ophiogomphus

28 lloje

1 lloj

Paragomphus

43 lloje

1 lloj

Llojet e kësaj familje të përcaktuara prej nesh karakterizohen nga shtrirja e trekëndëshave
të flatrave të përparme dhe të pasme në drejtimin nga gjatësia e flatrës; sytë nuk takohen
me njëri-tjetrin; femrat e kësaj familje nuk kanë vezëvendosës (Për figurat e familjes
referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).

Figura 3.51 Paraqitja grafike e raporteve sasiore të llojeve dhe gjinive për familjen Gomphidae; n/rendi
Anisoptera

Në Tabelën 4, Shtojca 1 jepen të përmbledhura për çdo lloj në këtë familje numri i
individëve të koleksionuar për efekt studimi dhe në Figurën 3.51 tregohen raportet sasiore
mes gjinive dhe llojeve të kësaj familje në krahasim me n/rendin, të cilit i përket. 3 gjinitë
e kësaj familje të raportuara për Shqipërinë përbëjnë 18.7 % të numrit total të gjinive të
n/rendit Anisoptera për vendin tonë; numri i llojeve të këtyre gjinive përbën rreth 12 % të
llojeve të këtij nënrendi.
Më poshtë paraqitet përbërja llojore sipas gjinive për familjen Gomphidae për Shqipërinë
ku përfshihen të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të dhëna të referuara nga literatura
që daton nga viti 1850-2013 (Kreu I).
1. Gjinia Gomphus Leach, 1815

Bishtkopaçet

Kjo gjini e përfaqësuar me 11 lloje në botë dhe 6 lloje në Evropë (Tabela 3.11), në vendin
tonë përfaqësohet me 3 lloje (ose 50% të llojeve evropiane): G. flavipes; G. schneiderii; G.
vulgatissimus. Llojet që nuk raportohen për Shqipërinë janë: G. graslinii dhe G.
simillimus, që shtrihen në gadishullin Iberik dhe në Francë dhe lloji G. pulchellus, që
shtrihet deri në Austri. Këto 3 lloje nuk presim të jenë pjesë e odonatofaunës së vendit
tonë.
Tiparet karakteristike të kësaj gjinie, që i kemi vëzhguar tek individët e koleksionuar e të
përcaktuar janë: trekëndëshi i plotë, pa nervura tërthore; segmentet S7-S8 të abdomenit
109

Shkëmbi E. (2018); “Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri”

nuk janë të zgjeruara; në flatrat e pasme mungon laku anal (Për figurat e gjinisë referoju
Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).
1. Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
 Emërtimi në shqip: Bishtkopaçja e zakonshme
 Koleksionuar: 4 femra dhe 4 meshkuj
 Përhapja: G. vulgatissimus është i përhapur në shumë nga vendet e Evropës
Perëndimore, Qendrore dhe Lindore. Në pjesën jugore të Ballkanit takohet me
Gomphus schneiderii.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 DEI: Liqeni i Ohrit; Uji i Ftohtë, Tepelenë;
Ruka: Bënçë; Sarandë; Dumont: Viroi; Trush; Shirokë; Buna; Kalkman: Velipojë;
Murányi: Liqeni i Shkodrës; Mirakë; Mollë, Mali Prokletije; Balldren;
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Korçë; Voskopojë; Moravë; Blinisht; Dishnicë; Kuta
(Harta 3; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.52 G.vulgatissimus pas përcaktimit në laborator (Foto E.Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale, 47 mm; abdomeni, 34 mm; flatrat e pasme, 30 mm.
Gjatë koleksionimit të individëve kemi vërejtur se kalojnë një kohë të gjatë duke qëndruar
mbi bimë dhe mbi shkëmbinj. Herëpashere bëjnë fluturime mbi ujë por përsëri kthehen në
të njëjtin vend. Kjo sjellje na ka ndihmuar për kapjen e tyre. Individët e këtij lloji i kemi
gjetur dhe koleksionuar në habitate me diell, në përrenj fushorë dhe përzierje të fushave të
mbjella, shkurreve dhe pyjeve.
Koleksionimi i individëve është bërë duke filluar nga zonat bregdetare deri në lartësinë
1190 m në Voskopojë, në një përrua pranë pyllit halor.
Periudha e koleksionimit është në muajt Prill-Qershor ndërsa nga literatura periudha e
fluturimit është nga fillimi i Majit deri në Gusht.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Në Librin e Kuq të Faunës Shqiptare (Misja, 2006)
G.vulgatissimus është përcaktuar me statusin LR (Low Risk). Edhe nga studimi ynë, në
bazë të rregullave të IUCN, Statusi i ruajtjes për G. vulgatissimus është vlerësuar LC
(Tabela 3.18).
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2. Gomphus schneiderii Selys, 1850; Sinonime: Gomphus schneideri
helladicus Buchholz, 1954; Gomphus vulgatissimus schneiderii (Selys, 1850)
(IUCN)
 Emërtimi në shqip: Bishtkopaçja turke
 Koleksionuar: 1♂
 Përhapja: Gjendet në vendet e Ballkanit si Greqi, Mali i Zi, Maqedoni, në jug të
Bosnjës dhe në Hercegovinë11.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Kulla e Lumës; Halimi &
Paparisto: Kavajë; Muranyi: Liqeni i Shkodrës.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Patok (Harta 3; Tabela 1, Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator parametrat e individit janë: gjatësia totale 45 mm;
abdomeni: 31mm; flatrat e pasme: 30 mm.
Habitati ku e kemi gjetur ka patur barishte të zhvilluara dhe shkurre ku adultët kalonin një
kohë të gjatë duke qëndruar mbi bimë.
Individin e këtij lloji e kemi koleksionuar në Qershor, muaj i cili është brenda periudhës së
fluturimit të përcaktuar nga literatura (Prill-Korrik).
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të G. schneiderii për Shqipërinë. Të dhënat për
praninë dhe shpërndarjen e G. schneiderii në Shqipëri janë konfuze prandaj dhe tendenca e
llojit është e paqartë.
3. Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
 Emërtimi në shqip: Bishtkopaçja lumore
 Koleksionuar: 1 femër dhe 4 meshkuj
 Përhapja: G. flavipes është e përhapur në Evropën Perëndimore, Qendrore dhe
Lindore.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Ruka: Bënçë; Luzat; Turan; Halimi &
Paparisto: Kavajë; Divjakë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Patok; Kavajë; Divjakë (Harta 3; Tabela 1, Shtojca
1).
Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 53 mm; abdomeni: 40 mm; flatrat e pasme: 32 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vërejtur meshkujt që qëndronin në anë të ujit dhe herëpashere
fluturonin në mes të ujit dhe ulët për të ‘patrulluar’ territorin e tyre.
11

Këto vende shtrihen në rajonin ku G. schneiderii takohet me G.vulgatissimus. Shpesh G. vulgatissimus e
zëvendëson G. schneiderii në vendet, që nuk janë të përshtatshme për këtë të fundit. G. schneiderii gjendet
në vendet më të ulëta dhe më të ngrohta të Ballkanit (Boudot & Kalkman, 2015).
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Individët i kemi koleksionuar në muajin Qershor, muaj kur sipas literaturës fillon periudha
e fluturimit, e cila shtrihet deri në Tetor.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të G. flavipes për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Gjinia Lindenia de Haan, 1826

Bishtshpatat

Kjo gjini në vendin tonë përfaqësohet me të vetmin lloj në botë dhe në Evropë, L.
tetraphylla. Tiparet karakteristike të kësaj gjinie janë përshkruar tek tiparet përcaktuese të
vetë llojit.
1. Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825)
Sinonimi: Lindenia inkiti Bartenef, 1929
 Emërtimi në shqip: Pilivesa bishtshpatë
 Koleksionuar: 9 femra dhe 16 meshkuj
 Përhapja: Lloj i përhapur në Mesdhe. Popullata të mëdha janë gjetur në Liqenin e
Shkodrës (në pjesën e Shqipërisë dhe të Malit të Zi)12.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Shëngjin; Dumont: Shirokë;
Murányi: Bajzë; Rrash.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Bogë; Liqeni i Shkodrës; Kaçinar; Dajt (Harta 3;
Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.53 L. tetraphylla, Shirokë, korrik 2015 (Foto A. Paparisto)

12

Sipas Atlasit të Evropës për odonatat, në Liqenin e Shkodrës ka mundësi që të gjenden popullatat më të
mëdha të këtij lloji në Evropë dhe ndoshta edhe në botë (Boudot & Kalkman, 2015).
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Figura 3.54 L. tetraphylla, Shirokë, korrik 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale: 79 mm; abdomeni: 56 mm; flatrat e pasme: 39 mm.
Gjatë vrojtimeve në ekspeditat e realizuara për këtë studim kemi vëzhguar meshkujt e L.
tetraphylla, që kalojnë mjaft kohë duke qëndruar mbi bimë ose mbi shkëmbinj. Pamja e
meshkujve që qëndrojnë mbi shkëmbinj në anë të ujit, me fundin e abdomenit të ngritur
lart është karakteristikë e këtij lloji dhe një pamje e zakonshme në verë, në bregun e
Liqenit të Shkodrës. Individët e këtij lloji i kemi gjetur kryesisht (përveçse në bregun e
Liqenit të Shkodrës) në habitate ujore, natyrore me përmasa mesatare dhe të mëdha, me
kallamishte të zhvilluara mirë.
Koleksionimi i individëve është bërë gjatë muajve Qershor-Shtator, ndërsa nga literatura
periudha e fluturimit është nga Maji deri në Gusht. Individët e koleksionuar në Shtator
janë gjetur në Shirokë. Për të përcaktuar periudhën e fluturimit të llojit L. tetraphylla në
vendin tonë mendojmë se duhet të ndërmerren ekspedita të tjera të fokusuara në këtë
objekt.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të L. tetraphylla për Shqipërinë. Nga studimi ynë,
në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për L. tetraphylla është vlerësuar LC
(Tabela 3.18).
3. Gjinia Onychogomphus Selys, 1854

Bishtdara

Kjo gjini me 46 lloje në botë dhe 4 lloje në Evropë (Tabela 3.11), në vendin tonë
përfaqësohet vetëm me 1 lloj (vetëm 25% të llojeve evropiane për këtë gjini), O.
forcipatus.
1. Onychogomphus forcipatus Linnaeus, 1758;
Sinonime: Aeshna hamata Charpentier, 1825; Libellula viridicincta Retzius, 1783
 Emërtimi në shqip: Bishtdara e vogël
 Koleksionuar: 4 femra dhe 9 meshkuj
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 Përhapja: Është një nga llojet më të përhapura dhe të zakonshme të familjes
Gomphidae në Evropë.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Kulla e Lumës; Bicaj; Trektani;
Fudakoëski: Pekishti, Shkumbin; Mali Zabelit; DEI: Uji Ftohtë, Tepelenë; Ruka: Ballenjë;
Bizë; Golem; Dumont: Hudënisht; Liqenas; Sasaj; Valare; Halimi & Paparisto: Patok;
Kavajë; Divjakë; Murányi: Koman; Lurë; Derven; Mirakë; Qukës; Piskupat; Liqenas; Fani
i Madh; Dritaj; Maliq; Zgorolicë; Gjinikas; Greshicë; Bogovë; Lumi Borshit; Shkallë,
Sarandë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Lumi Cem; Blinisht; Patok; Buqezë; Voskopojë;
Zvërnec; Kavajë; Divjakë; Kuta (Harta 3; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.55 O. forcipatus, Gollomboç, Prespa e Madhe, korrik 2017 (foto L. Shuka) dhe lumi Cem, korrik
2016 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 48 mm; abdomeni: 35 mm; flatrat e pasme: 28 mm.
Individët e këtij lloji i kemi gjetur dhe koleksionuar në lumenj dhe përrenj të mëdhenj, pa
hije dhe zakonisht shkëmborë, duke filluar nga habitatet bregdetare, fushore, kodrinore
deri në lartësinë 1200 m.
Lartësia maksimale e koleksionimit të këtij lloji referohet nga Murányi në 1710 m, në
Peshkopi.
Individët i kemi koleksionuar gjatë muajve Prill-Gusht, periudhë që përkon me periudhën
e fluturimit (Mars-Tetor) sipas literaturës.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të O. forcipatus për Shqipërinë. Nga studimi ynë,
në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për O. forcipatus është vlerësuar LC
(Tabela 3.18).
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Harta 3 Shpërndarja e llojeve të familjeve Platycnemididae, Aeshnidae dhe Gomphidae në Shqipëri

Në hartë janë paraqitur pikat e shpërndarjes së llojeve të familjeve Platycnemididae,
Aeshnidae dhe Gomphidae me simbole të veçanta. Për çdo pikë janë respektuar
koordinatat të verifikuara me sistemin Gis dhe Google map.
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Familja Cordulegastridae
Familja Cordulegastridae sot në botë numëron 3 gjini dhe 46 lloje; për Evropën nga kjo
familje raportohet vetëm gjinia Cordulegaster (Boudot & Kalkman, 2015).
Llojet e kësaj familje të përcaktuara prej nesh karakterizohen nga shtrirja në të njëjtin
drejtim e trekëndëshave në flatrat e përparme dhe të pasme; sytë takohen vetëm në një
pikë; trupi ka ngjyrë të zezë dhe me njolla të verdha. Femrat e kësaj familje kanë
vezëvendosës të zgjatur si gjemb i cili është shumë më i gjatë në krahasim me shtojcat
anale (Për figurat e tipareve të familjes referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).

Figura 3.56 Paraqitja grafike e raporteve sasiore të llojeve dhe gjinisë për familjen Cordulegastridae dhe
n/rendin Anisoptera

Në Tabelën 4, Shtojca 1 dhe Figurën 3.56 tregohet përbërja e kësaj familje dhe raportet
sasiore mes gjinisë dhe llojeve të saj në krahasim me n/rendin, të cilit i përket. Gjinia
Cordulegaster, e vetmja e kësaj familje e raportuar për Evropën dhe Shqipërinë përbën 6%
të numrit total të gjinive të n/rendit Anisoptera për vendin tonë; numri i llojeve të kësaj
gjinie përbën rreth 7% të llojeve të këtij nënrendi.
Më poshtë paraqitet analiza e përbërjes llojore të gjinisë Cordulegaster për familjen
Cordulegastridae për Shqipërinë ku përfshihen të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të
dhëna të referuara nga literatura që daton nga viti 1850-2013 (Kreu I).
Gjinia Cordulegaster Leach, 1815

Unazëartat

Kjo gjini e përfaqësuar në botë me 26 lloje dhe 7 lloje në Evropë, në vendin tonë
përfaqësohet me 3 lloje (vetëm 42.8% e llojeve evropiane): C. bidentata; C. heros, C.
boltonii. Llojet e kësaj gjinie dallohen lehtësisht nga llojet e tjera të anisopterëve nga
përmasat e mëdha dhe kombinimi i ngjyrave e zezë-e verdhë në kraharor dhe në abdomen.
Meshkujt kanë trekëndëshin anal dhe në anët e S2 ndodhen ‘veshët’ (Për figurat referoju
Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).
1. Cordulegaster bidentata Selys, 1843
 Emërtimi në shqip: Unazëarta e zymtë
 Koleksionuar: 3 femra dhe 7 meshkuj
 Përhapja: C. bidentata është lloji endemik me përhapje të gjerë në shumë vende
në perëndim, jug, qendër dhe jug-lindje të Evropës. Dendësi më të lartë ka në
gadishullin Ballkanik, në pjesën perëndimore të Karpateve dhe në disa zona në
Francë (Boudot & Kalkman, 2015).
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Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Selys: Albania; Puschnig: Kulla e Lumës;
Bicaj; Pongracz: Shkëlzen; DEI: Ibë; Mali me Gropa; Ruka: Ibë; Zalldardhë; Dumont:
Syri i Kaltër; Sasaj; Borsh; Llogara; Halimi & Paparisto: Shëngjin; Murányi: Okol; Bicaj;
Bushtricë; Lojme; Liqeni Koman; Kir; Toplanë; Valikardhë; Çervenakë; Mali Munellë;
Liqeni i Ulzës; Shëngjergj; Rehovë; Barmash; Uji i Ftohtë, Tepelenë; Tomorr; Moglicë;
Vithkuq; Borsh; Syri i Kaltër; Bistricë; DeKnijf: Lumi Mat.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Dajt; Ura Zallbastar; Divjakë; Shëngjin;
Moravë; Korçë; Radomirë; Mali Gjallicë (Harta 4; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.57 C. bidentata (Foto L.Shuka)

Figura 3.58 Habitat me C. bidentata në Qafë Shtamë (Foto L.Shuka)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: trupi 76 mm, abdomeni 58 mm, flatrat e pasme 46 mm.
Gjatë koleksionimit të individëve kemi vërejtur femrën në momentin e lëshimit të vezëve,
që godiste në mënyrë të përsëritur mjedisin me baltë për vendosjen e vezëve. Kemi gjetur
dhe koleksionuar individë në përrenj të vegjël, në habitate pyjore me drurë gjetherënës, në
habitat me shkurre dhe pyll ahu, në zona kodrinore dhe malore.
Individët e këtij lloji i kemi koleksionuar nga zonat bregdetare deri në lartësinë 2200 m
mbi nivelin e detit, që është dhe lartësia maksimale e raportuar për këtë lloj në vendin
tonë.
117

Shkëmbi E. (2018); “Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri”

Individët i kemi koleksionuar në periudhën Qershor-Gusht që përkon plotësisht me
periudhën e fluturimit (Maj-Gusht) të përcaktuar nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. bidentata për Shqipërinë. Nga studimi ynë,
në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për C. bidentata është vlerësuar LC
(Tabela 3.18).
2. Cordulegaster heros Theischinger, 1979
 Emërtimi në shqip: Unazëarta e Ballkanit
 Koleksionuar: 1 femër
 Përhapja: Është e përhapur në Evropën Qendrore dhe Jug-Lindore dhe pothuajse
në të gjithë Ballkanin.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Muranyi: Leskovik; DeKnijf: Lumi Mat.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë (Harta 4, Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.59 C. heros (Foto E. Shkëmbi)

Përmasat e individit të koleksionuar janë: trupi 90 mm, abdomeni 70 mm, flatrat e pasme
56 mm.
Individin e kemi koleksionuar në Krrabë, në përrua me hije, në të njëjtin habitat ku kemi
kapur edhe C. bidentata, në lartësinë 390 m.
Koleksionimi në muajin Qershor përkon me periudhën e fluturimit (Maj-Gusht) që jepet
në literaturë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. heros për Shqipërinë. Nga studimi ynë, në
bazë të rregullave të IUCN, Statusi i ruajtjes për C. heros është vlerësuar NT (Tabela
3.18).
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Familja Corduliidae
Familja Corduliidae sot në botë numëron 20 gjini dhe 154 lloje; për Evropën nga kjo
familje raportohen 3 gjini dhe 11 lloje (Tabela 3.12) (Boudot & Kalkman, 2015).
Nga studimet e kryera deri më tash për Shqipërinë dhe nga rezultatet e punës sonë, për
familjen Corduliidae raportohen 2 gjini (ose 66.6% e gjinive në Evropë) (Tabela 3.12): gj.
Cordulia dhe gj. Somatochlora13.
Tabela 3.12 Numri i llojeve në Botë dhe Evropë për gjinitë e familjes Corduliidae që gjenden në Evropë
(Boudot & Kalkman, 2015)
Gjinia

Botë

Evropë

Cordulia

3 lloje

1 lloj

Epitheca

12 lloje

1 lloj

Somatochlora

42 lloje

8 lloje

Llojet e kësaj familje të përcaktuara prej nesh karakterizohen nga shtrirja jo në të njëjtin
drejtim e trekëndëshave të flatrave; nervurat tërthore paranyjore mungojnë; buza anësore e
pasme e syrit në mesin e saj shumë e përthyer; baza e flatrave të pasme tek mashkulli me

një prerje; tibiet e mashkullit në anën
poshtme nga jashtë me një brinjë në formë petëze; në segmentin e dytë të abdomenit tek
mashkulli ndodhen ‘veshë’; trupi ka shkëlqim metalik (Për figurat shiko Çelsin e
përcaktimit, Shtojca 2).
Figura 3.60 Paraqitja grafike e raporteve sasiore të llojeve dhe gjinive për familjen Corduliidae; n/rendi
Anisoptera

Në Tabelën 4, Shtojca 1 dhe Figurën 3.60 tregohet përbërja e familjes Corduliidae dhe
raportet sasiore mes gjinive dhe llojeve të saj në krahasim me n/rendin Anisoptera, të cilit i
përket. Dy gjinitë e kësaj familje të raportuara për Shqipërinë përbëjnë 12.5% të numrit

13

Sipas Atlasit për odonatat e Evropës në vendin tonë gjenden llojet evropiane të grupit-metallica (S.
flavomaculata, S. meridionalis, S. metallica) adultët e të cilit dallohen për trupin me shkëlqim metalik,
ndryshe nga grupi evropian arctica (S. alpestris, S. arctica, S. sahlbergii) që karakterizohet nga ngjyra e zezë
dhe mungesa e shkëlqimit metalik (Boudot & Kalkman, 2015).
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total të gjinive të n/rendit Anisoptera për vendin tonë; numri i llojeve të kësaj gjinie
përbëjnë rreth 10% të llojeve të këtij nënrendi.
Më poshtë paraqitet përbërja llojore sipas gjinive për familjen Corduliidae për Shqipërinë
ku përfshihen të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të dhëna të referuara nga literatura
që daton nga viti 1850-2013 (Kreu I).
1. Gjinia Cordulia Leach, 1815

Smeraldët e pushëzuar

Kjo gjini e përfaqësuar në botë me 3 lloje, në vendin tonë përfaqësohet me vetmin lloj
evropian, C. aenea (Boudot & Kalkman, 2015).
1. Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
 Emërtimi në shqip: Smeraldi me push
 Koleksionuar: 1 femër dhe 2 meshkuj
 Përhapja: Është e përhapur në Evropën Perëndimore, Qendrore dhe pjesërisht
Veriore. Në Evropën Jugore gjendet rrallë ndërsa në Ballkan gjendet kryesisht në
habitate kodrinore dhe malore.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Dumont: Liqenet e Lurës; Liqenet
Allaman; Liqenet Dhoks; Murányi: Qafa Tërthorë; Liqeni Balgjaj; Qafa Shtyllë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Korçë; Liqeni i Draganit (Harta 4; Tabela 1, Shtojca
1).

Figura 3.61 Gjatë punës në laborator për ngritjen e C. aenea (Foto E. Shkëmbi) dhe habitat me C. aenea, me
adultë në fluturim dhe ekzuvie, Jabllanicë, qershor 2015 (Foto L. Shuka)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale: 53 mm; abdomeni: 36 mm; flatrat e pasme: 32 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vërejtur meshkuj që kontrollojnë territorin duke fluturuar shpejt
dhe afër sipërfaqes së ujit.
Individët e këtij lloji i kemi gjetur dhe koleksionuar në liqen malor, në Jabllanicë, në 1660
m dhe në ujëra të ndenjur në rrethinat e Korçës. Lartësia maksimale e koleksionimit për
këtë lloj, për vendin tonë referohet nga Murányi në 1805 m, në Liqenin Balgjajt.
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Individët i kemi koleksionuar në muajin Qershor, i cili përkon me periudhën e fluturimit
(Prill-Gusht) të dhënë në literaturë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. aenea për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Gjinia Somatochlora Selys, 1871

Smeraldët me vija

Kjo gjini e përfaqësuar në botë me 42 lloje dhe në Evropë me 8 lloje (Tabela 3.12), në
vendin tonë përfaqësohet me 3 lloje (ose 37.5% të llojeve evropiane): S. flavomaculata; S.
metallica; S. meridionalis.
Tiparet karakterizuese të kësaj gjinie të vërejtura te individët e koleksionuar prej nesh
janë: flatrat e pasme kanë 2 nervura tërthore kubitale-anale; laku anal është 3-4 herë më i
gjatë se gjerësia e tij; trekëndëshi me nervurë të shprehur qartë në mes (Për figurat e
gjinisë referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).
1. Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sinonimi: Libellula flavomaculata Vander Linden, 1825
 Emërtimi në shqip: Smeraldi me njolla
 Koleksionuar: 2 meshkuj
 Përhapja: Është e zakonshme në Evropën Qendrore dhe Veri-Lindore. Në Italinë e
Jugut dhe në Ballkan gjenden popullata të shpërndara.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Ruka: Kune; Halimi & Paparisto: Kavajë;
Divjakë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Kavajë; Divjakë (Harta 4; Tabela 1, Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale: 52 mm; abdomeni: 41 mm; flatrat e pasme: 37 mm.
Individët e këtij lloji i kemi gjetur dhe koleksionuar në ujëra të ndenjur, shoqëruar nga
Sphagnum në muajin Qershor, i cili përkon me periudhën e fluturimit (Qershor-Gusht) të
dhënë në literaturë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të S. flavomaculata për Shqipërinë. Nga studimi
ynë është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935
 Emërtimi në shqip: Smeraldi i Ballkanit
 Koleksionuar: 1 femër
 Përhapja: Gjendet në Evropën Jug-Lindore dhe është lloj relativisht i zakonshëm
në Gadishullin Ballkanik.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Murányi: Liqeni i Vogël, Lurë;
Çermenikë, Bulqizë.
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Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë (Harta 4; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.62 Somatochlora meridionalis

Përmasat e individit të koleksionuar janë: gjatësia totale, 52 mm; abdomen, 42mm; flatrat
e pasme, 36mm.
Gjatë koleksionimit kemi vërejtur meshkuj që fluturojnë për një kohë të gjatë duke
patrulluar sipërfaqe të mëdha territori.
Individin e kemi koleksionuar në Krrabë, në lartësinë 390 m mbi nivelin e detit, ndërsa
nga Murányi (2007) referohet në lartësinë 1710 m mbi nivelin e detit në Peshkopi, që
është lartësia më e madhe në të cilën referohet ky lloj në vendin tonë.
Koleksionimi është bërë në muajin Qershor, muaj i cili përkon me periudhën e fluturimit
(Maj-Gusht) të dhënë në literaturë.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të S. meridionalis për Shqipërinë. Nga studimi
ynë, në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për S. meridionalis është vlerësuar
EN D1D2 (Tabela 3.18).
3. Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Sinonime: Libellula metallica Vander Linden, 1825; Somatochlora coreana Doi, 1938;
Somatochlora vera Bartenev, 1914 (IUCN)
 Emërtimi në shqip: Smeraldi i shndritshëm
 Koleksionuar: 2 femra dhe 5 meshkuj
 Përhapja: Është lloj i zakonshëm në Evropë, e rrallë në zonën e Mesdheut dhe në
zonat fushore në Ballkan.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Mamurras; Ruka: Kune;
Martanesh; Hasani & Alikaj: Liqeni i Viroit; Halimi & Paparisto: Patok; DeKnijf: Mali
Prokletije.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Priskë; Krrabë; Kopshti Botanik (Harta 4; Tabela 1,
Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale: 52 mm; abdomeni: 39 mm; flatrat e pasme: 36 mm.
Individët e këtij lloji i kemi koleksionuar në pellg me hije përreth, në Krrabë.
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Lartësis maksimale e referuar për këtë lloj është 1763 m në Alpet Veriore nga DeKnijf.
Koleksionimi i individëve është bërë në muajin Qershor, që përkon me periudhën e
fluturimit (Maj-Shtator) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të S. metallica për Shqipërinë. Nga studimi ynë,
në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i ruajtjes për S. metallica është vlerësuar VU D1D2
(Tabela 3.18).
Familja Libellulidae
Familja Libellulidae sot në botë numëron 1037 lloje në 142 gjini; për Evropën nga kjo
familje raportohen 11 gjini dhe 38 lloje (Tabela 3.13) (Boudot & Kalkman, 2015). Nga
studimet e kryera deri më tash për Shqipërinë, për familjen Libellulidae raportohen 6 gjini
(ose 54.5% të numrit total të gjinive evropiane) (Tabela 3.13): gj. Crocothemis; gj.
Libellula;gj. Orthetrum; gj. Selysiothemis; gj. Sympetrum; gj. Trithemis.
Tabela 3.13 Numri i llojeve në Botë dhe Evropë për gjinitë e familjes Libellulidae që gjenden në Evropë
(Boudot & Kalkman, 2015)
Gjinia

Botë

Evropë

Brachythemis

6 lloje

1 lloj

Crocothemis

10 lloje

1 lloj

Diplacodes

1 lloj

1 lloj

Leucorrhinia

16 lloje

5 lloje

Libellula

27 lloje

3 lloje

Orthetrum

60 lloje

9 lloje

Pantala

2 lloje

1 lloj

Selysiothemis

1 lloj

1 lloj

Sympetrum

61 lloje

11 lloje

Trithemis

45 lloje

4 lloje

Zygonyx

19 lloje

1 lloj

Llojet e kësaj familje të përcaktuara prej nesh karakterizohen nga vendosja në drejtim jo të
njëjtë e trekëndëshave në flatrat e përparme dhe të pasme, në flatrat e përparme drejtohen
tërthor flatrës ndërsa tek flatrat e pasme shtrihen përgjatë saj; sytë takohen në një pikë;

trupi nuk ka shkëlqim metalik (Për figurat referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).
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Figura 3.63 Paraqitja grafike e raporteve sasiore të llojeve dhe gjinive për familjen Libellulidae dhe n/rendin
Anisoptera

Në Tabelën 4, Shtojca 1 dhe Figurën 3.63 tregohet përbërja e familjes Libellulidae dhe
raportet sasiore mes gjinive dhe llojeve të saj në krahasim me n/rendin, të cilit i përket.
Gjinitë e kësaj familje të raportuara për Shqipërinë përbëjnë 37.5% të numrit total të
gjinive të n/rendit Anisoptera për vendin tonë; numri i llojeve të kësaj gjinie përbëjnë
48.7% të llojeve të këtij nënrendi.
Më poshtë paraqitet përbërja llojore sipas gjinive për familjen Libellulidae për Shqipërinë
ku përfshihen të dhëna si kontribut i këtij punimi dhe të dhëna të referuara nga literatura
që daton nga viti 1850-2013 (Kreu I).
1. Gjinia Crocothemis Brauer, 1868

Kuqalashet

Kjo gjini me 10 lloje në botë (Tabela 3.13), në vendin tonë përfaqësohet me të vetmin lloj
evropian, C. erythraea.
1. Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Sinonimi: Libellula erythraea Brullé, 1832
 Emërtimi në shqip: Shigjeta e kuqe
 Koleksionuar: 34 femra dhe 56 meshkuj
 Përhapja: Është lloj i zakonshëm në shumë vende të Evropës Jugore dhe
Qendrore.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Fudakowsci: Hazalie; Dumre; Ruka:
Lezhë; Lumi i Tiranës; Liqeni artificial i Tiranës; Dumont: Qeparo; Divjakë; Babunjë;
Cërrik; Trojë, Belsh; Liqenet Lurë; Kalkman: Gjiri i Lalzit; Patok; delta e Drinit (veri);
Velipojë; Liqeni i Shkodrës; Murányi: Bajzë, Liqeni i Shkodrës.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Kopshti Botanik; Krujë; Liqeni i Shkodrës;
Troshan; Vau i Dejës; Këneta Kukës; Qafë Prush; Liqeni Fushë Studë, Librazhd; Korçë;
Baban; Boboshticë; Zaroshkë; Liqenas; Kuta; Orikum; Zvërnec; Divjakë; Fier (Harta 4;
Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.64 C. erythraea, ♂ (majtas) dhe ♀ (djathtas), Fier, gusht 2015 (Foto E. Shkëmbi)
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Figura 3.65 C. erythraea, Shirokë, qershor 2016 (majtas) dhe Vau i Dejës, gusht 2016 (djathtas) (Foto E.
Shkëmbi)

Figura 3.66 Habitat me C. erythraea, Liqeni Fushë Studë, qershor 2015 (Foto L.Shuka)

Figura 3.67 Habitat me C. erythraea, përroi Semanit, 09. 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë:gjatësia totale 43 mm, abdomeni 31 mm, flatrat e pasme 30 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në mjedise me bimësi ujore të
zhvilluar si në: liqene, Liqeni i Prespës, Liqeni i Shkodrës, Liqeni Fushë Studë; në ujëra të
ndenjur si në Volorekë, Këneta Kukës, Troshan; pranë ujërave të rrjedhshëm si në Vaun e
Dejës, përroi i Semanit.
Ky lloj raportohet prej nesh nga niveli 0 metra deri në lartësinë 1166 m mbi nivelin e detit,
në Liqenin e Fushë Studës. Kjo është edhe lartësia maksimale e koleksionimit të këtij lloji
në vendin tonë.
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Individët janë koleksionuar gjatë muajve Prill-Shtator, ndërsa nga literatura periudha e
fluturimit shtrihet deri në muajin Tetor.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të C. erythraea për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Gjinia Selysiothemis Ris, 1897

Stringlat e zeza

Kjo gjini përfaqësohet vetëm me një lloj në Botë dhe në Evropë, lloj që gjendet edhe në
vendin tonë.
1. Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)
 Emërtimi në shqip: Shigjeta e zezë
 Koleksionuar 1 femër dhe 13 meshkuj
 Përhapja: Në gadishullin Ballkanik gjendet në bregun e Adriatikut dhe të
Mesdheut. Edhe pse është e rrallë S. nigra ka denduri në habitatin e saj.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Murányi: Liqeni i Shkodrës.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Liqeni artificial i Tiranës; Fortuz; Krrabë; Bënçë;
Orikum; Karaburun; Maja Thanasit, Llogora (Harta 4; Tabela 1; Shtojca 1).

Figura 3.68 S. nigra (mashkulli dhe femra) dhe shënime gjatë punës në terren dhe në laborator (djathtas)
(Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.69 S. nigra, Llogora, drejt Majës së Thanasit, 1170 m, korrik 2018 (Foto L. Shuka)
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Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 36 mm, abdomeni 25 mm, flatrat e pasme 26 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vëzhguar adultët që fluturojnë në lartësi të ulët, rreth një metër
nga toka dhe meshkujt që kalojnë mjaft kohë duke qëndruar në anë të ujit, në pritje të
femrës.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në pellgje dhe liqene të cekët, në
rajone të thata dhe ligatina bregdetare me ujë të kripur, në habitate me bimësi të zhvilluar,
me bimësi të rrallë deri në vende të betonizuara si në liqenin artificial të Tiranës, në
Orikum dhe Karaburun si edhe në Llogora.
Individët janë koleksionuar deri në lartësinë 1170 m mbi nivelin e detit, në Llogora, e cila
është edhe lartësia maksimale e raportimit të llojit në vendin tonë.
Periudha e koleksionimit, Maj-Shtator përkon plotësisht me periudhën e fluturimit të
dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të S. nigra për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Gjinia Trithemis Brauer, 1868 Krahërënat

Gjini e re për vendin tonë

Kjo gjini e përfaqësuar në botë me 45 lloje dhe në Evropë me 4 lloje (Tabela 3.13),
prezantohet për herë të parë për Shqipërinë me llojin T. annulata.
1. Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
Lloj i ri për vendin tonë
Sinonime: Libellula haematina Rambur, 1842
Trithemis annulata ssp. haematina (Rambur, 1842) (IUCN)
Emërtimi në shqip: Krahërëna violë
Koleksionuar: 5 meshkuj dhe vëzhguar disa individë meshkuj dhe femra në moment
çiftimi
Përhapja: Është lloj i përhapur në të gjithë rajonin e Mesdheut. Kufiri i saj më lindor
është Mali i Zi, Shqipëria dhe Greqia.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Belsh; Vjosë, Pishë Poro; Lumi i Pavllës; Liqeni i
Almurës; Liqeni i Butrintit (Harta 4; Tabela 1, Shtojca 1).
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Figura 3.70 T. annulata (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.71 Habitati i T. annulata, Liqeni Qendër (majtas) dhe i Merhojes (djathtas), gusht 2017 (Foto E.
Shkëmbi)

Figura 3.72 Lumi i Pavllës dhe Liqeni Almura ku kemi koleksionuar T. annulata (Foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 36 mm, abdomeni 27 mm, flatrat e pasme 32 mm.
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Gjatë koleksionimit kemi vëzhguar meshkujt që qëndrojnë në pozicione të dukshme në
anë të ujit, me krahët të palosur pak përpara, duke pritur për femrën. Herë pas here bëjnë
fluturime të shpejta mbi ujë për të kontrolluar territorin dhe kthehen përsëri në të njëjtin
pozicion. Pasi mashkulli e kap femrën, vendosen në vijë të drejtë dhe fluturojnë mbi ujë.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në habitate me ujëra të ndenjura dhe
me rrjedhje të ngadaltë, të ekspozuar në diell, në liqenet e Belshit dhe në lumin e Pavllës si
edhe e kemi vëzhguar në Liqenin e Almurës dhe Liqenin e Butrintit.
Individët e këtij lloji i kemi koleksionuar në muajt Gusht, Nëntor, periudhë që përkon me
periudhën e fluturimit të llojit (Prill- Nëntor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: T. annulata është lloj i ri për Shqipërinë, si i tillë
është ende herët për të përcaktuar statusin e rrezikimit. Numri i stacioneve ku është kapur
dhe vëzhguar T. annulata nga gushti, 2017 (hera e parë që e kemi takuar këtë lloj) deri në
nëntor 2018 (koleksionimi i fundit) është zgjeruar deri në 6. Studime të mëtejshme do të
ndihmojnë për të bërë një përcaktim të saktë për statusin e rrezikimit të këtij lloji.
4. Gjinia Libellula Linnaeus, 1758

Gjahtarët

Kjo gjini me 27 lloje në botë dhe 3 lloje në Evropë (Tabela 3.13), në vendin tonë
përfaqësohet me të tria llojet evropiane: L. depressa, L. fulva, L. quadrimaculata.
Tiparet përcaktuese të kësaj gjinie të vërejtura tek individët e koleksionuar janë: flatrat e
përparme kanë 12-20 nervura anale paranyjore, nervura e fundit është e plotë; nervura R3
pëson dy përkulje lehtësisht të dukshme; baza e flatrave të pasme ka njollë të madhe të
errët; fusha diskoidale në krahët e përparmë zgjerohet (Për figurat referoju Çelsit të
përcaktimit, Shtojca 2).
1. Libellula depressa Linnaeus, 1758
Sinonimi: Platetrum depressa (Linnaeus, 1758)
 Emërtimi në shqip: Gjahtarja me trup të gjerë
 Koleksionuar: 24 femra dhe 48 meshkuj
 Përhapja: Lloj i përhapur në të gjithë Evropën.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Kulla e Lumës; Ruka: Vorë; Ibë;
Golem; Turan; Dumont: Hudënisht, Liqeni i Ohrit; Liqenet Lurë; Hasani & Alikaj: Liqeni
Viroit; Murányi: Toplanë; Ballenjë; Xhajë, Mali Prokletije; Liqeni i Vogël, Lurë; Halimi
& Paparisto: Shëngjin; Kavajë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Dajt; Kopshti Botanik; Korçë; Maliq;
Voskopojë; Belorta; Pocestë; Llogora; Shishtavec, Këneta Kukës; Gjinar; Divjakë;
Kavajë; Shkalla Rrapshës; Fusha Çajupit; Liqeni i Shkodrës; Troshan; Shëngjin (Harta 4;
Tabela 1; Shtojca 1).
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Figura 3.73 L. depressa, Këneta e Kukësit, korrik 2015 (Foto B. Hallaçi)

Figura 3.74 L. depressa, Fusha Çajupit, 1250 m dhe Mali Qorres, Llogora, 1830 m (majtas, lart)
(Foto L. Shuka)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 45 mm; abdomeni 26 mm; krahët e pasëm 34 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vëzhguar individë që qëndrojnë mbi bimë për një periudhë të
gjatë kohe si edhe çifte gjatë koopulimit që qëndrojnë të kapur në formën e timonit.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në ujëra të cekët, të vegjël dhe me
diell, në habitate të reja ose gjysëm të qëndrueshme, me bimësi të zhvilluar por edhe ujëra
të mjelmët apo mesatarisht të ndotur.
Individët i kemi koleksionuar nga zonat bregdetare, 20 m mbi nivelin e detit deri në 1900
m mbi nivelin e detit, në Llogora, e cila është lartësia maksimale e raportimit të këtij lloji
në vendin tonë.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Maj-Tetor, ndërsa nga literatura periudha e
fluturimit shtrihet në muajt Prill-Gusht.
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Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të L. depressa për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
2. Libellula fulva Müller, 1764
Sinonimi: Ladonafulva (Müller, 1764)
 Emri i zakonshëm: Gjahtarja blu
 Koleksionuar: 3 femra dhe 18 meshkuj
 Përhapja: L. fulva është lloj mjaft i përhapur në shumë vende të Evropës.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Selys: Albania; Dumont: Liqeni iViroit;
Syri i Kaltër; Tiranë; Shkumbin, Divjakë; Cërrik; Tragjas; Nepravishtë; Valare; Velipojë;
Kalkman: delta e Drinit (veri); Torovicë; Velipojë; Halimi & Paparisto: Divjakë; Patok;
Kavajë; Muranyi: Bajzë; Omarë; Lin, Liqeni Ohrit.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Patok; Divjakë; Kavajë; Zvërnec; Nartë
(Harta 4; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.75 Libellula fulva (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 43 mm, abdomeni 27 mm, flatrat e pasme 36 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në livadhe dhe moçalishte, të
shoqëruar me Phragmites deri në lartësinë 360 m, ndërsa Murányi (2013) e referon këtë
lloj në Lin, në lartësinë 700 m mbi nivelin e detit.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Maj-Qershor, periudhë që përkon me periudhën e
fluturimit (Prill-Gusht) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të L. fulva për Shqipërinë. Nga studimi ynë është
vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758; Sinonime: Libellula
maculata Harris, 1782; Libellula quadrimaculata ssp. asahinai Schmidt, 1957;
Libellula relicta Belyshev, 1973
 Emërtimi në shqip: Gjahtarja me katër njolla
 Koleksionuar 4 meshkuj
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 Përhapja: L. quadrimaculata është një nga llojet më të përhapura dhe më të
zakonshme në Evropë.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Dumont: Liqenet e Lurës; Allaman;
Dhoks; Murányi: Tërthorë, Mali Prokletije; Liqeni i Vogël, Lurë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Liqeni i Draganit; Bogë; Kuta (Harta 4; Tabela 1,
Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 47 mm, abdomeni 31 mm, flatrat e pasme 39 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në ujëra të qetë, në përrenj me
rrjedhje të ngadaltë. Në Kutë, në muajin prill kemi vëzhguar disa individë që sapo kishin
dalë nga faza larvare.
Lartësia maksimale në të cilën e kemi kapur llojin L. quadrimaculata është 1660 m, në
liqenin e Draganit ndërkohë lartësia 1710 m mbi nivelin e detit, referuar nga Muranyi
(2007) në Peshkopi, është lartësia më e madhe e referuar për këtë lloj në vendin tonë.
Individët janë vëzhguar dhe koleksionuar në Prill dhe Qershor, muaj që përkojnë me
periudhën e fluturimit (Prill-Gusht) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të llojit L. quadrimaculata për Shqipërinë. Nga
studimi ynë është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
5. Gjinia Orthetrum Newman, 1833

Rrëshkitësit

Kjo gjini me 60 lloje në botë dhe 9 lloje në Evropë (Tabela 3.13), në vendin tonë
përfaqësohet me 4 lloje, që përbëjnë vetëm 44.4% të llojeve evropiane: O. albistylum; O.
brunneum; O. cancellatum; O. coerulescens.
Tiparet karakterizuese që kemi evidentuar tek individët e kësaj gjinie, të koleksionuar e të
përcaktuar prej nesh janë: në flatrat e përparme kanë jo më pak se 10-14 nervura anale
paranyjore, nervura e fundit është e plotë; nervura R3 pëson dy përkulje të dukshme; baza
e flatrave të pasme pa njollë të madhe të errët (Për figurat referoju Çelsit të përcaktimit,
Shtojca 2).
1. Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
 Emërtimi në shqip: Rrëshkitësi bishtbardhë
 Koleksionuar: 11 femra dhe 19 meshkuj
 Përhapja: Ky lloj shtrihet nga pjesa jugperëndimore e Francës deri në pjesën
jugore të Polonisë, në Ukrahinë dhe në Ballkan.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Ruka: Lezhë; Dumont: Shkumbin,
Divjakë; Babunjë; Trojë; Patos; Trush; Bunë; Kalkman: Gjiri i Lalzit; Patok; Velipojë;
Liqeni i Shkodrës; delta e Semanit; Vrrin; Halimi & Paparisto: Shëngjin; Murányi: Bajzë.
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Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Këneta Kukës; Bogë; Kaçinar; Liqeni i Shkodrës;
Shirokë; Shëngjin; Kopshti Botanik; Krrabë; Gradisht, Lushnjë; Zvërnec; Maliq; Korçë
(harta 4; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.76 O. albistylum tek Këneta e Kukësit, korrik 2015 (Foto B. Hallaçi)

Figura 3.77 Habitat me O. albistylum, moçalishte pranë Universitetit Epoka, gusht 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 46 mm, abdomeni 35 mm, flatrat e pasme 36 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vëzhguar meshkujt që kalojnë shumë kohë duke qëndruar mbi
bimë në anë të ujit dhe herë pas here bëjnë fluturime shumë të shpejta dhe të ulëta mbi ujë.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në ujëra të ndenjur si pellgje me
kallamishte, në liqene të rrethuar nga torfë, xunkthe, në ujëra të cekëta dhe me diell që
mund të thahen pjesërisht gjatë verës si dhe në ujëra me rrjedhje të ngadaltë.
Individët e llojit O. albistylum janë koleksionuar nga zonat bregdetare deri në lartësinë 800
m mbi nivelin e detit në Maliq, e cila është lartësia maksimale e referuar për këtë lloj në
vendin tonë.
Koleksionimi i individëve është bërë gjatë muajve Maj-Gusht, periudhë që përkon me
periudhën e fluturimit (Maj-Shtator) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të O. albistylum për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
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2. Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
 Emërtimi në shqip: Rrëshkitësi jugor
 Koleksionuar: 33 femra, 67 meshkuj dhe 2 ekzuvie
 Përhapja: Është lloj mjaft i përhapur në pjesën jugore të Evropës.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Pongracz:Tropojë; Puschnig: Shkodër;
Lezhë; Kulla e Lumës; Fudakowsci: Pekisht; Mali i Zabelit; Gjuzaj; Capra: Koplik; DEI:
Kulla e Lumës; Ruka: Durrës; Lezhë; Tepelenë; Dumont: Liqeni i Viroit; Syri i Kaltër;
Qeparo; Kavajë; Divjakë; Cërrik; Tragjas; Velipojë; Murányi: Liqeni i Vogël, Lurë;
Velçan; Turbehovë; Toplanë; Omarë; Vau i Dejës; Turaj; Ura Vashë, Lumi Mat;
Kalkman:Patok; Halimi & Paparisto: Patok; Kavajë; DeKnijf: Lumi Mat.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Kopshti Botanik; Krrabë; Zallbastar; Krujë; Këneta e
Kukësit; Shishtavec; Kukës; Dragobi; Radë; Tropojë e vjetër; Murriqan; Liqeni i
Shkodrës; Blinisht; Troshan; Patok; Kosovë e Vogël, Belsh; Berat; Iliras; Beçisht; Kuta;
Dardhë, Voskopojë; Drenovë; Boboshticë; Korçë; Zaroshkë; Tushemisht; Buqezë;
Divjakë; Kavajë; Orikum; Zvërnec (Harta 5; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.78 O. brunneum, çift, Radë, kanal buzë rrugës, qershor 2016 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.79 Habitat me O. brunneum, kanal buzë rruge (rreth 10 individë), Rubik, qershor 2018 (majtas)
dhe Iliras, gusht 2015 (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)
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Figura 3.80 Habitat me O. brunneum, rezervuar në Has, gusht 2016 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.81 O. brunneum, Otllak, Berat, shtator 2015 (5-6 individë në mjedis) (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.82 Përroi Velabishtës (majtas) dhe Ushtovës (djathtas), shtator, 2015 (Foto A. Paparisto)
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Figura 3.83 Habitat me O. brunneum, Shirokë (majtas) dhe Përroi i Semanit (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.84 O. brunneum, Kala e Skënderbeut, Mat, 1150 m, qershor 2018 (Foto L. Shuka)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 46 mm, abdomeni 29 mm, flatrat e pasme 34mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në habitate të ndryshme, në përrenj
me diell, në lumenj me rrjedhje të ngadaltë, në kanale si dhe në mjedise ujore të krijuara
nga njeriu, në habitate ku sapo ka nisur të zhvillohet bimësia pra në hapat e para të
suksesioneve.
Kemi koleksionuar individë të këtij lloji nga zonat fushore deri në zonat malore, nga
bregdeti deri në lartësinë 1400 m mbi nivelin e detit, ndërsa nga Murányi (2007) referohet
lartësia më e madhe për vendin tonë, 1710 m në Peshkopi.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Prill-Tetor ndërkohë që nga literatura periudha e
fluturimit shtrihet nga Maji në Tetor.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të O. brunneum për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3.Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Sinonime: Libellula frumenti Müller, 1767; Libellula intermedia Hansemann,
1836; Orthetrum helveticum Kirby, 1890 (IUCN)
 Emërtimi në shqip: Rrëshkitësi bishtzi
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 Koleksionuar: 18 femra dhe 25 meshkuj
 Përhapja: Ky lloj gjendet i përhapur në 2/3 e pjesës jugore të Evropës.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Dumont: Hudënisht, Liqeni i Ohrit;
Kalkman: delta e Drinit; Velipojë; Hasani & Alikaj: Liqeni i Viroit; Murányi: Lekaj;
Bicaj; Qafë Thanë; DeKnijf: Mali Prokletije.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Liqeni artificial i Tiranës; Krujë; Belsh;
Liqeni i Shkodrës; Shëngjin; Kune Vain (Ril); Zvërnec; Nartë; Vlorë; Këneta Kukës;
Voskopojë; Tushemisht; Liqeni i Ohrit; Zaroshkë (Harta 5; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.85 O. cancellatum, çift (majtas) dhe ♀ (djathtas), Zaroshkë, qershor 2017 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.86 O. cancellatum, Këneta e Kukësit, korrik 2015 (Foto Hallaçi)
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Figura 3.87 O. cancellatum, Tushemisht, gusht 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 48 mm, abdomeni 32 mm, flatrat e pasme 38 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në habitate me ujëra të qetë dhe me
rrjedhje të ngadaltë, jo me hije, në habitate të porsakrijuara, në liqene (Liqeni artificial i
Tiranës, Liqeni i Ohrit, Liqeni Qendër në Belsh, Liqeni i Prespës) dhe në ujëra të mjelmëta
(Kune Vain, Zvërnec, Nartë).
Kemi koleksionuar individë të këtij lloji nga bregdeti deri në lartësinë 1190 m mbi nivelin
e detit, në Voskopojë. DeKnijf (2015) e referon këtë lloj në 1795 m mbi nivelin e detit, në
Alpet e Shqipërisë.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Maj-Gusht, periudhë që përkon me periudhën e
fluturimit (Prill-Shtator) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të O. cancellatum për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
4. Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798); Sinonime: Libellula
donovani Leach, 1815; Libellula dubia Rambur, 1842; Libellula
olympia Fonscolombe, 1837; Libellula opalina Charpentier, 1825; Orthetrum
helena Buchholtz, 1954; Orthetrum ramburii (Sélys, 1848)
 Emërtimi në shqip: Rrëshkitësi imcak
 Koleksionuar: 37 femra dhe 41 meshkuj
 Përhapja: O. coerulescens gjendet në 2/3 e pjesës jugore të Evropës, më e rrallë
në veri dhe në veri-lindje të saj. Në Ballkan dhe në vendin tonë është më i
zakonshëm nënlloji O. c. anceps.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Pongracz: Kulla e Lumës; Puschnig:
Shkodër; Lezhë; Ruka: Lezhë; Kalkman: Patok; Laç; Qerret; Murányi: Lekaj; Liqeni i
Vogël, Lurë; Rubik; Omarë; Turaj.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Tiranë; Priskë; Pezë; Krrabë; Kopshti Botanik;
Liqeni artificial i Tiranës; Dajt; Spille; Morinë; Këneta e Kukësit; Blinisht; Novoselë;
Kampi Vlorë; Nartë; Zvërnec; Syri i Kaltër; Liqeni Qendër, Belsh; Kavajë; Darëzezë e Re,
Fier; Voskopojë; Boboshticë; Patok; Divjakë (Harta 5; Tabela 1, Shtojca 1).
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Figura 3.88 Habitat me O. coerulescens, Spille, 1.06.2018 (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.89 O. coerulescens, pas përcaktimit në laborator (majtas, foto A. Paparisto) dhe tek Këneta e
Kukësit, korrik, 2015 (djathtas, foto B. Hallaci)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 42 mm, abdomeni 35 mm, krahët e pasëm 30 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në ujëra të rrjedhshëm, në lumenj dhe
përrenj të vegjël, pa hije dhe me pak bimësi, në kanale kulluese dhe habitate ujore me
torfë, pranë moçalishteve.
Kemi koleksionuar individë të këtij lloji nga zonat bregdetare dhe disa dhjetra metra larg
nga bregu i detit, deri në lartësinë 1190 m në Voskopojë. Murányi (2007) e referon këtë
lloj në Peshkopi në 1710 m, që është edhe lartësia më e madhe e referuar për këtë lloj në
vendin tonë.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Maj-Gusht, periudhë që përkon me periudhën e
fluturimit (Prill-Nëntor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të llojit O. coerulescens për Shqipërinë. Nga
studimi ynë është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
6. Gjinia Sympetrum Newman, 1833

Hedhësit

Kjo gjini me 61 lloje në botë dhe 11 lloje në Evropë (Tabela 3.13) (Boudot & Kalkman,
2015). Në vendin tonë përfaqësohet me 10 lloje: S. danae; S. depressiusculum; S.
flaveolum; S. fonscolombii; S. meridionale; S. sanguineum; S. sinaiticum; S. striolatum; S.
tibiale14; S. vulgatum. Në ekspeditat e zhvilluara për këtë studim ne nuk kemi mundur të
koleksionojmë dhe përcaktojmë vetëm llojin S. danae.
Lloji S. pedemontanum raportohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kështu mund të
pritet që ky lloj të gjendet edhe në vendin tonë. Lloji S. nigrifemur gjendet në ishujt Kanari
dhe mendojmë se ky lloj nuk mund të jetë pjesë e odonatofaunës së Shqipërisë.
Individët e përcaktuar të kësaj gjinie kanë përmasa relativisht të vogla. Flatrat e pasme
kanë njollë të verdhë-amber ose janë pa njollë. Flatrat e përparme kanë 61/2-81/2 nervura
anale paranyjore dhe fusha diskoidale ngushtohet drejt kufirit të flatrës (Për figurat
referoju Çelsit të përcaktimit, Shtojca 2).

14

Shpjegimi për llojin S. tibiale është dhënë në Kreun III, 3.3.
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1. Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)
 Emërtimi në shqip: Hedhësi me njolla
 Koleksionuar: 2 femra dhe 1 mashkull
 Përhapja: Lloj i përhapur në Evropën Qendrore, Lindore dhe Jug-Lindore, më i
rrallë në rajonin tonë.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Murányi: Lekaj
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Cangonj; Kavajë (Harta 5; Tabela 1, Shtojca
1).

Figura 3.90 S. depressiusculum (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 32 mm, abdomeni 22 mm, flatrat e pasme 26 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur pranë habitateve natyrore me përmasa
të mëdha, të cekët dhe me diell.
Koleksionimi i individëve të këtij lloji është bërë në muajt Qershor dhe Gusht, periudhë që
përkon me periudhën e fluturimit (Qershor-Tetor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të S. depressiusculum për Shqipërinë. Nga studimi
ynë, në bazë të rregullave të IUCN, Statusi i rrezikimit për S. depressiusculum është
vlerësuar VU D1D2 (Tabela 3.18).
2. Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
 Emërtimi në shqip: Hedhësi krahëverdhë
 Koleksionuar: 5 femra dhe 12 meshkuj
 Përhapja: Lloj i përhapur sidomos në Evropën Lindore dhe invazive në shumë nga
vendet ku gjendet (Brooks & Cham, 2014).
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 DEI: Shëngjergj; Kurbnesh; Ruka: Lezhë;
Shkodër; Halimi & Paparisto: Kavajë; Murányi: Ballenjë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Këneta Kukës; Morinë; Moravë; Zaroshkë;
Kashtbardhë, Berat; Lekaj, Kavajë (Harta 5; Tabela 1, Shtojca 1).
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Figura 3.91 S. flaveolum Foto (E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 36 mm, abdomeni 26 mm, flatrat e pasme 31 mm.
Individët e këtij lloji janë gjetur në mjedise me ujëra të ndenjur, jo me shumë hije; në
kanale buzë rrugës, në breg të Liqenit të Prespës, në kënetën e Kukësit por edhe larg
mjedisit ujor, në mjedise ‘të thata’, si p.sh. në Morinë. Gjithashtu kemi koleksionuar
individë të këtij lloji edhe në mjedise me ujëra të përkohshëm në Ardenicë, Poçem, Iliras,
Shkalla e Tujanit.
Individët e llojit S. flaveolum i kemi gjetur dhe koleksionuar deri në lartësinë 840 m mbi
nivelin e detit, në Zaroshkë. Bilek (1966) referon lartësinë maksimale të koleksionimit të
këtij lloji për vendin tonë në Bizë, 1400 m mbi nivelin e detit.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Qershor-Shtator, periudhë që përkon me
periudhën e fluturimit (Maj-Tetor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të llojit S. flaveolum për Shqipërinë. Nga studimi
ynë është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
3. Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sinonimi: Sympetrum fonscolombei Selys, 1840
 Emërtimi në shqip: Hedhësi fytyrë kuq
 Koleksionuar: 24 femra dhe 37 meshkuj
 Përhapja: Një nga llojet e zakonshme dhe të bollshme në Mesdhe.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Elbasan; Fudakowsci: Fier;
Dumont: Gradisht, Liqenet e Belshit; Murányi: Liqenas; DeKnijf: Mali Prokletije;
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Kopshti Botanik; Sylbicë; Velipojë; Kune
Vain; Krujë; Gajde, Berat; Zaroshkë; kodrat Korçë; Boboshticë; Moravë; Cangonj; Iliras,
Tepelenë; Beçisht; Nartë; Zvërnec; Novoselë; Liqeni i Viroit; Gjinar; Luz i Madh (Harta
5; Tabela 1, Shtojca 1).
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Figura 3.92 S. fonscolombii në habitatin e saj, para kthesës për në Borsh, gusht 2015 (rreth 10 individë në
mjedis) (Foto E. Shkëmbi)

Figura 3.93 S. fonscolombii, ♀, Kune Vain, (majtas, foto E. Shkëmbi)
Sylbicë, Tropojë (djathtas, foto L. Shuka)

Figura 3.94 S. fonscolombii dhe habitati ku është kapur, Fier, gusht 2015 (foto E. Shkëmbi)

Figura 3.95 Femra e S. fonscolombii, Kashtbardhë, shtator 2015 (Foto E. Shkëmbi)
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Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 39 mm, abdomeni 28 mm, flatrat e pasme 29 mm.
Gjatë koleksionimit kemi vërejtur meshkujt me sjellje shumë aktive, ndryshe nga llojet e
tjera të kësaj gjinie. Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në ujëra të qetë,
të ngrohtë, shpesh të cekët, anës rrugës dhe të zhveshur nga bimësia; në liqene si Liqeni
artificial i Tiranës, Liqeni i Viroit, Liqeni i Prespës dhe në lagunën Kune Vain.
Lartësia maksimale e koleksionimit të individëve të këtij lloji raportohet në këtë studim në
2200 m mbi nivelin e detit, në Sylbicë.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Qershor-Tetor, periudhë që përkon me periudhën
e fluturimit (Prill-Nëntor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të llojit S. fonscolombii për Shqipërinë. Nga
studimi ynë është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
4. Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sinonime: Libellula hybrida Rambur, 1842; Libellula nudicollis Hagen, 1850 (IUCN)
 Emërtimi në shqip: Hedhësi jugor
 Koleksionuar: 9 femra dhe 11 meshkuj
 Përhapja: Është lloj i zakonshëm në vendet e Evropës Qendrore. Popullata të
dendura të këtij lloji gjenden në brigjet e Mesdheut dhe në vendet e Ballkanit.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Krumë; Bicaj; Fudakowsci:
Pekisht; Dumre; Capra: Koplik; Dumont: Qafa e Zvezdës; Llogora; Bunë, Liqeni i
Shkodrës; Kalkman: Patok; Velipojë; Karavasta; Vrrin; Murányi: Shkodër, qytet; Bajzë,
Liqeni i Shkodrës.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Kopshti Botanik; Liqeni i Shkodrës;
Shëngjin; Zaroshkë (Harta 5; Tabela 1, Shtojca 1).
Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 39 mm, abdomeni 27 mm, flatrat e pasme 29 mm.
Gjatë vrojtimit dhe koleksionimit kemi vëzhguar meshkujt të cilët preferojnë të kalojnë një
kohë të gjatë në anë të ujit. Individët janë gjetur në habitate të rrahur nga dielli dhe në
moçalishte sezonale, pranë liqeneve si ai i Prespës, Liqeni artificial i Tiranës dhe Liqeni i
Shkodrës.
Kemi koleksionuar individë të këtij lloji nga bregdeti deri në lartësinë 840 m mbi nivelin e
detit, në Zaroshkë.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Maj-Gusht, periudhë që përkon me periudhën e
fluturimit (Qershor-Tetor) të dhënë nga literatura.
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Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të llojit S. meridionale për Shqipërinë. Nga
studimi ynë është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
5. Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Sinonime: Libellula nigripes Charpentier, 1840; Libellula roeselii Curtis,
1838; Libellula rufostigma Newmann, 1833 (IUCN)
 Emërtimi në shqip: Hedhësi i kuqërremtë
 Koleksionuar: 8 femra dhe 11 meshkuj
 Përhapja: Gjendet pothuajse në të gjithë Evropën dhe në të gjitha vendet fqinje me
ne. Përhapja e saj është e kufizuar në rajone të thata dhe të ftohta.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Fudakowsci: Pekisht, Shkumbin; Lumi
Devoll; Lushnjë; Capra: Shkodër; Ruka: Lezhë; Shkodër; Dumont: Qafa Zvezdës;
Llogora; Kalkman: Velipojë; Divjakë; Hasani & Alikaj: Liqeni Viroit; Halimi &
Paparisto: Patok; Shëngjin; Murányi: Balldren, Lumi Drin.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Kopshti Botanik; Liqeni i Shkodrës; Shëngjin; Patok;
Liqenas; Moravë; Gjinar; Divjakë (Harta 5; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.96 Habitat me S. sanguineum, Liqeni i Paskuqanit, gusht 2015 (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 38 mm, abdomeni 25 mm, flatrat e pasme 29 mm.
Gjatë ekspeditave të zhvilluara për këtë studim kemi vëzhguar meshkujt dhe femrat gjatë
çiftimit në fluturimin valëzues dhe individë që qëndrojnë shpesh në majë të kërcejve të
bimëve gjysëm të thata.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në ujëra të qetë dhe me rrjedhje të
ngadaltë, ujëra të qëndrueshëm dhe jo shumë të cekët, të shoqëruar me Equisetum dhe
Typha.
Kemi koleksionuar individë të llojit S. sanguineum duke filluar nga habitatet fushore deri
në lartësinë 840 m mbi nivelin e detit.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Qershor-Gusht, periudhë që përkon me
periudhën e fluturimit (Maj-Tetor) të dhënë nga literatura.
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Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të llojit S. sanguineum për Shqipërinë. Nga
studimi ynë është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
6. Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977

Lloj i ri për Shqipërinë

 Emërtimi në shqip: Hedhësi i shkretëtirës
 Koleksionuar: 3 femra dhe 5 meshkuj
 Përhapja: Është e përhapur në Spanjë dhe në Siçili.
Raportuar nga Ne: Moravë (Harta 5; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.97 S. sinaiticum, pas përcaktimit në laborator (Foto E. Shkëmbi)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 35 mm, abdomeni 24 mm, flatrat e pasme 27 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në përrua, në muajin Qershor,
periudhë që përkon me fillimin e periudhës së fluturimit (Qershor-Nëntor) të dhënë nga
literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: S. sinaiticum është lloj i ri për Shqipërinë, si i tillë
nuk ka një vlerësim për statusin e ruajtjes. Nga studimi ynë, në bazë të rregullave të IUCN,
Statusi i rrezikimit për S. sinaiticum është vlerësuar CRB1B2ab(i,ii,iii) (Tabela 3.18).
7. Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
 Emërtimi në shqip: Hedhësi i zakonshëm
 Koleksionuar: 22 femra dhe 21 meshkuj
 Përhapja: S. striolatum është një nga llojet më të zakonshme dhe më të përhapura
në Evropë, gjendet më shumë në rajonet e ngrohta dhe jugore të Evropës Lindore.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Puschnig: Shkalla Bicaj; Capra: Koplik;
Dumont: Llogora; Kavajë; Kalkman: Patok; Murányi: Selishtë; Pllanë; Liqeni i Ulzës;
Çezma e Kazinës; Qafa Tërthorë; Toplanë; Qeparo; Halimi & Paparisto: Kavajë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Dajt, Shkalla e Tujanit; Kopshti Botanik;
Krujë; Poçem; Ardenicë; Bënçë; Nartë; Zvërnec; Maja Qores, Llogora; Morinë; Korçë;
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Cangonj; Velipojë; Patok; Shëngjin; Laguna e Karavastasë; Kavajë (Harta 5; Tabela 1,
Shtojca 1).

Figura 3.98 S. striolatum në Ardenicë, shtator, 2016 (Foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 41 mm, abdomeni 24 mm, flatrat e pasme 27 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar të këtij lloji janë gjetur në ujëra të qeta, të cekëta,
me diell, në ujëra të mjelmët, më rrallë në ujëra me rrjedhje të ngadalta si dhe në mjedise
te krijuara nga njeriu. E kemi koleksionuar pranë mjedisit ujor por edhe ‘larg’ tij si në
Dajt, Morinë dhe në mjedise me ujëra të përkohshëm në Ardenicë, Poçem, Iliras, Shkalla e
Tujanit.
Koleksionimi i individëve të llojit S. striolatum është bërë nga bregdeti deri në lartësinë
1550 m në Llogora, e cila është edhe lartësia më e madhe e raportuar për këtë lloj në
vendin tonë.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Qershor-Nëntor, periudhë që përkon me
periudhën e fluturimit (Prill-Nëntor) të dhënë nga literatura.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka patur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të S. striolatum për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
8. Sympetrum tibiale (Ris, 1897)
 Emërtimi në shqip: Hedhësi lindor
 Koleksionuar: 3 femra dhe 4 meshkuj
 Përhapja: Habitati i S. tibiale15, shtrihet nga bregu perëndimor i detit Kaspik deri
në pjesën perëndimore të Kinës.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Ruka: Lezhë; Shkodër.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Dajt; Krumë; Radë; Morinë (Harta 5; Tabela 1,
Shtojca1).
15

Sipas Dumont et al. (2018) S. tibiale, që po përhapet në Evropë, duhet të bëhet pjesë e odonatofaunës së
Evropës (Dumont et al., 2018).
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Figura 3.99 S. tibiale, pas përcaktimit në laborator (Foto A. Paparisto)

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 39 mm, abdomeni 23 mm, flatrat e pasme 26 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar janë gjetur në mjedise natyrore dhe urbane me
ujëra të ndenjura në muajt Qershor dhe Gusht, periudhë që përkon me periudhën e
fluturimit (Maj-Shtator) të dhënë nga literatura.
Statusi: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një studimi të mirëfilltë
shkencor të statusit të S. tibiale për Shqipërinë. Nga studimi ynë është vlerësuar se ky lloj
nuk është i rrezikuar.
9. Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
 Emërtimi në shqip: Hedhësi endacak
 Koleksionuar: 9 femra dhe 15 meshkuj
 Përhapja: S. vulgatum gjendet në Evropën Lindore, Qendrore dhe Perëndimore.
Në Ballkan është një nga llojet më të rralla të gjinisë Sympetrum.
Raportuar për Shqipërinë deri në vitin 2013 Ruka: Lezhë; Dumont: Llogora; Halimi &
Paparisto: Kavajë.
Raportuar për Shqipërinë nga Ne: Krrabë; Dajt; Kopshti Botanik; Velipojë; Patok;
Lerat e Ujit, Mali Tomorr; Poçem; Nartë; Divjakë; Kavajë (Harta 5; Tabela 1, Shtojca 1).

Figura 3.100 S. vulgatum pas përcaktimit në laborator (Foto A. Paparisto)

147

Shkëmbi E. (2018); “Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri”

Nga matjet e realizuara në laborator, vlera mesatare e parametrave të matur për individët e
këtij lloji janë: gjatësia totale 38 mm, abdomeni 25 mm, flatrat e pasme 26 mm.
Individët e vëzhguar dhe të koleksionuar gjatë ekspeditave të realizuara për këtë studim
janë gjetur në habitate me diell dhe me bimësi të zhvilluar, p.sh. në pellgje, liqen, kanale
dhe moçalishte.
Lloji S. vulgatum në këtë studim raportohet nga zonat bregdetare deri në lartësinë 1809 m
në Malin Tomorr, që është edhe lartësia më e madhe e raportuar për këtë lloj në Shqipëri.
Individët janë koleksionuar gjatë muajve Maj-Tetor, ndërkohë që periudha e fluturimit e
dhënë nga literatura është Qershor-Nëntor.
Statusi i rrezikimit për Shqipërinë: Deri më tash nuk ka pasur një vlerësim në bazë të një
studimi të mirëfilltë shkencor të statusit të S. vulgatum për Shqipërinë. Nga studimi ynë
është vlerësuar se ky lloj nuk është i rrezikuar.
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Harta 4 Shpërndarja e llojeve të familjeve Cordulegastridae, Corduliidae dhe Libellulidae në Shqipëri

Në hartë janë paraqitur pikat e shpërndarjes së llojeve të familjeve Cordulegastridae,
Corduliidae dhe Libellulidae.
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Harta 5 Shpërndarja e llojeve të familjes Libellulidae në Shqipëri dhe llojeve C. boltonii, E. najas dhe C.
johanssoni.
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3.5 Analiza sasiore dhe ekologjike
3.5.1 Vlerësimi i llojeve sipas përhapjes në territorin e Shqipërisë
Gjatë këtij studimi, pikat e grumbullimit me numrin më të madh të llojeve të
koleksionuara brenda një dite (numër i barabartë orësh në terren dhe shtrirje në sipërfaqe)
janë: Liqeni i Draganit, Krraba, Voskopoja, Syri i Kaltër, Zaroshkë (mesatarisht 5
lloje/ditë; Tabela 1, Shtojca 1). Pika grumbullimi ku kemi koleksionuar vetëm një lloj ka
disa si p.sh. Shënkoll-Gajush, Qerret i Vogël, Qafë Prush, Qafa e Qarrit, Derviçan etj. Në
këto pika jemi ndalur për pak kohë dhe vetëm një herë prandaj për të patur një përfaqësim
më të plotë të odonatofaunës në këto pika grumbullimi është e nevojshme të përfshihen në
studime të mëvonshme.
Lokalitetet me numrin më të madh të ekspeditave dhe po ashtu edhe të llojeve janë Tirana
dhe Lezha (Tirana, 47 lloje; Lezha, 41; Tabela 1, Shtojca 1). Këto dy lokalitete shtrihen në
zonën e Dushkut dhe Makies në Ultësirën Perëndimore, rajonin me klimë mesdhetare,
(Tabela 1, Shtojca 1). Rajoni Mesdhetar është edhe zona me numrin më të madh të llojeve
të rendit Odonata krahasuar me rajonin biogjeografik Alpin. Rezultati i marrë për Tiranën
dhe Lezhën mund të lidhet me shtrirjen e këtyre dy lokaliteteve në këtë zonë por edhe me
numrin e lartë të ditëve të ekspeditave të kryera në to, për këtë arsye duhet që në të
ardhmen të realizohen kërkime më të fokusuara në terren të cilat mund të marrin në
konsideratë testimin e këtij supozimi.
3.5.1.1 Të dhëna mbi shpërndarjen e odonatave në fazën adulte gjatë muajve të vitit
Nga analiza e rezultateve të Tabelës 3.14 (bazuar te Tabela 1, Shtojca 1) identifikojmë se
përfaqësuesit e rendit Odonata, të referuar zyrtarisht dhe botuar në literaturën shkencore
për Shqipërinë si nga ne, ashtu edhe nga të gjithë studiuesit e tjerë të angazhuar me
eksplorimin e faunës shqiptare, rezulton se periudha aktive ose e fluturimit të odonatave
në vendin tonë zgjat nga muaji nga muaji Prill deri në fund të muajit Nëntor. Në ekspeditat
monitoruese të ndërmarra në kuadër të këtij studimi (në terren) gjatë muajve Dhjetor-Mars
në të pesë vitet, nuk kemi evidentuar asnjë individ adult të këtij rendi në stacionet e
përzgjedhura (Liqeni i Shkodrës; Liqeni artificial i Tiranës dhe Paskuqanit; Orikum,
Vlorë; Korçë, Liqeni i Prespës). Duke qenë se numri i stacioneve të monitoruara
pavarësisht shtrirjes së tyre nuk është gjithëpërfshirës ky konkluzion mund të mos jetë
përfundimtar.
Nga të dhënat e literaturës për Shqipërinë, për përfaqësuesit e këtij rendi në fazën larvare
ka rekorde si shqiptare (Keçi, 2014; Pepa, 2014) ashtu dhe të autorëve të huaj (Murányi,
2013) për praninë e tyre edhe gjatë periudhës Nëntor-Prill (gjatë ekspeditave tona janë
mbledhur për studime paralele në lumenjtë kryesorë të Shqipërisë kampione të
makrozoobenthosit, ku janë gjetur edhe odonata në fazë larvare; këto studime nuk janë
pjesë e këtij punimi (të dhëna të pabotuara).
Muaji me numrin më të madh të llojeve (në fazën adulte) të koleksionuara për këtë studim
është muaji Qershor. Në këtë muaj janë koleksionuar nga ne të gjitha llojet e referuara në
këtë studim (përveç T. annulata, lloj i ri për vendin tonë). Gjatë këtij muaji ka të dhëna
mbi praninë e llojeve të këtij rendi në të gjitha pikat e grumbullimit pavarësisht zonës
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biogjegrafike e klimatike që ato i përkasin. Për llojin T. annulata, për të cilin periudha e
fluturimit bazuar në literaturë shtrihet nga muaji Prill deri në muajin Nëntor (Boudot &
Kalkman, 2015) nevojiten të zhvillohen ekspedita të drejtuara për këtë lloj si në pikat e
grumbullimit ku ai është evidentuar po ashtu edhe në zona më të zgjeruara rreth tyre.
Muaji me numrin më të vogël të llojeve për Shqipërinë është muaji Nëntor. Gjatë këtij
muaji janë vëzhguar dhe koleksionuar nga ne vetëm 4 lloje (Tabela 3.14) në fazën adulte:
S. fusca, L. parvidens, T. annulata dhe S. striolatum, përkatësisht në këto pika
grumbullimi: Divjakë, Durrës, Liqeni i Almurës, Liqeni i Butrintit, Lumi i Pavllës dhe
Krujë. Këto pika grumbullimi i përkasin zonës me klimë të ngrohtë mesdhetare.
Karakteristikat klimatike të kësaj zone besojmë se shërbejnë si një mundësi e mirë për
shtrirjen e periudhës së fluturimit por kjo mbetet për ta vërtetuar. Ndryshimet klimatike që
po ndodhin mund të bëjnë që shpejt ky kufi klimatik të zgjerohet në hapësirë e të shtrihet
në kohë. Lidhur me këtë odonatat mund të jenë një subjekt interesant i studimeve të
mëtejshme, të cilat mund të vërtetojnë lidhjen mes rritjes së temperaturave dhe shtrirjes në
kohë dhe hapësirë të periudhës së fluturimit nga nivel rendi e deri në nivel lloji.
Tabela 3.14 Koleksionimi sipas muajve i llojeve të rendit Odonata në fazën adulte (shkurtimet e emrave të
muajve të shpjeguar në shënimin në fund të faqes16)
Llojet

Mr

Calopteryx virgo

P

Ma

Q

K

G

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Calopteryx splendens
C. xanthostoma
Sympecma fusca

*

Lestes barbarus

*

Lestes virens
Lestes dryas

*

Lestes sponsa

*

*

Lestes macrostigma

*

Lestes viridis

*

*

Platycnemis pennipes

*

*

*

*

Platycnemis latipes

*

*

*

*

Pyrrhosoma nymphula

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Coenagrion puella

*

*

*

Coenagrion pulchellum

*

*

*

*

Ischnura pumilio

*

Coenagrion ornatum

*

N

Dh

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ischnura elegans

T

*

Lestes parvidens

Pyrrhosoma elisabethae

16

*

Sh

*
*

*

*

*

*

*

Mr/Mars; P/Prill; Ma/Maj; Q/Qershor; K/Korrik; G/Gusht; Sh/Shtator; T/Tetor; N/Nëntor; Dh/Dhjetor
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Coenagrion scitulum

*

*

Coenagrion mercuriale

*

*

Coenagrion hastulatum

*

Coenagrion concinneum

*

Ceriagrion tenellum

*
*

*

Enallagma cyathigerum

*

*

*

*

Erythromma viridulum

*

*

*

*

Erythromma lindenii

*

*

*

*

Erythromma najas

*

Aeshna affinis

*

*
*

Aeshna cyanea

*

*

Aeshna isosceles

*

*

Aeshna mixta

*

*

Anax ephippiger

*

*

*

Anax imperator

*

*

*

*

Anax parthenope

*

*

*

*

Brachytron pratense

*

*

Caliaeschna microstigma

*

*

Gomphus flavipes

*

*

Gomphus schneiderii

*

Gomphus vulgatissimus

*

*

Lindenia tetraphylla
Onychogomphus forcipatus

*

Cordulegaster bidentata

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Somatochlora flavomaculata

*

*

Somatochlora meridionalis

*

Somatochlora metallica

*

*

*

*

*

*

*

Libellula depressa

*

*

*

Libellula fulva

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Orthetrum albistylum
Orthetrum brunneum

*

Orthetrum cancellatum
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*

*

*

Libellula quadrimaculata

*

*

Cordulegaster heros

*

*

*

*

Crocothemis erythraea

*

*

*

*

*

*

C. boltonii (anulatus)

Cordulia aenea

*

*

*
*

*

*
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Orthetrum coerulescens

*

*

*

*

Selysiothemis nigra

*

*

*

*

Sympetrum danae

*17

*

Sympetrum depressiusculum

*

Sympetrum flaveolum

*

*

*

*

Sympetrum fonscolombii

*

*

*

*

*

*

*

Sympetrum sanguineum

*

*

*

*

Sympetrum sinaiticum

*

Sympetrum striolatum

*

*

*

*

*

Sympetrum tibiale

*

*

*

*

*

*

*

Sympetrum meridionale

*

Sympetrum vulgatum

*

*

Trithemis annulata
GJITHSEJ

0

16

39

69

50

*
*

*

*

32

17

*

*
15

4

0

Rezultatet që mund të evidentohen nga të dhënat e paraqitura në Tabelën 3.14 përkojnë
edhe me të dhënat e literaturës mbi biologjinë e këtij rendi (Corbet, 1999; Dijkstra, 2006;
RES, 2012; Brooks & Cham, 2014).
Nga analiza e të dhënave të Tabelës 3.14, vërehet se llojet I. elegans dhe O. brunneum, të
cilat u përkasin dy nënrendeve të rendit Odonata janë koleksionuar gjatë 7 muajve të vitit
me shtrirje nga muaji Prill deri në muajin Nëntor.
Nga ky studim, 8 lloje të rendit Odonata (përfshirë në dy nënrendet e tij) C. xanthostoma,
C. hastulatum, C. boltonii, C. scitulum, E. najas, L. macrostigma, S. meridionalis dhe S.
sinaiticum (Tabela 3.14) janë koleksionuar vetëm në një muaj të vitit pavarësisht shtrirjes
së studimit në 5 vjet dhe vizitave të kryera në terren gjatë tij (në po këto pika edhe gjatë
muajve të tjerë). Për këto lloje mes së cilëve ka edhe lloje me status të veçantë (i cili do të
trajtohet në vazhdim), nevojiten të kryhen ekspedita që të mund të konfirmojnë shtrirjen e
tyre në kohë rreth zonave ku ato janë evidentuar.

17

Tri rekordet të dhëna nga Murányi në muajin Maj janë në fazën larvare (Murányi, 2007).
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Figura 3.101 Numri i llojeve të rendit Odonata sipas muajve të vitit

Sikundër shihet edhe në grafikun e paraqitur në Figurën 3.101 piku me numrin më të madh
të llojeve është muaji qershor, me 69 lloje. Muajt në të cilët është evidentuar numri më i
vogël i llojeve të këtij rendi në fazën adulte janë muajt: Nëntori përkatësisht me 4 lloje i
ndjekur nga muaji Tetor me 15 lloje; Prilli me 16 lloje dhe Shtatori me 17 lloje. Ekspedita
të tjera në terren me fokus ciklin jetësor të individëve të këtij rendi mund të sigurojë
informacion më të thellë mbi evidentimin e bërë prej nesh në këtë studim për shpërndarjen
e llojeve sipas muajve.
3.5.1.2 Përhapja e llojeve në lartësi
Referuar të dhënave të paraqitura në Tabelën 3.15 & Tabela 1, Shtojca 1, vëmë re se me
ngjitjen nga 0 metra mbi nivelin e detit deri në lartësinë mbi 2000 m, numri i llojeve të
rendit Odonata që referohen për Shqipërinë nga ky studim si dhe nga të dhënat e literaturës
zvogëlohet (Harabis & Dolny, 2010).
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Tabela 3.15 Përhapja e llojeve sipas lartësisë paraqitur në metra
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Në lartësinë nga 0-500 metra janë gjetur dhe raportuar 66 lloje ose 91% e llojeve të
raportuara për Shqipërinë. Në këtë studim ne kemi gjetur dhe raportojmë me të dhëna të
plota 60 lloje (6 lloje i përkasin referimeve të literaturës), nga të cilat 3 lloje të reja (të
përcaktuara nga ky studim) referohen në këtë lartësi për Shqipërinë18.
Në lartësinë mbi 2000 metra numri i llojeve të evidentuara është 7 nga të cilët 1 lloj
referohet nga literatura dhe 6 lloje referohen nga të dhënat e këtij punimi. Llojet e
referuara prej nesh në këtë lartësi janë koleksionuar pothuajse të gjitha lartësitë nga 0 m
deri 2000 m. Vetëm lloji L. dryas (i cili nuk është gjetur prej nesh në asnjë nga pikat e
grumbullimit) referohet për Shqipërinë në lartësitë nga 1000 m deri 2000 m. Në të tilla
kushte duhet që për këtë lloj të organizohen ekspedita të shtrira në lartësitë e vendit për
konfirmimin e të dhënave të literaturës.

Figura 3.102 Numri i llojeve sipas lartësisë mbi nivelin e detit në klastera prej 500 metrash

Tendenca e përhapjes e paraqitur skematikisht në figurën 3.102 përmes drejtëzës së
shenjuar me shigjetë të kuqe, tregon se me ngjitjen në lartësi numri i llojeve të këtij rendi
vjen duke rënë. Nga grafiku vihet re se, më shumë se 50% e llojeve e shtrijnë zonën e tyre
të përhapjes deri në lartësinë 1500 metra dhe 37% e llojeve kufijtë e përhapjes së tyre i
kanë deri në 2000 metra mbi nivelin e detit. Në lartësitë mbi 2000 m mbi nivelin e detit
janë gjetur vetëm 10% e llojeve të koleksionuara.
Mes llojeve të kësaj lartësie kemi përzgjedhur rastësisht njërin prej llojeve, S.
fonscolombii, për të bërë një analizë tip mbi lidhjen e shtrirjes në lartësi dhe muajit ku lloji
është gjetur.
Sikundër mund të shihet edhe nga të dhënat e Tabelës 3.16, lloji S. fonscolombii është
gjetur nga lartësia 2 metra mbi nivelin e detit deri në lartësinë 2200 metra mbi nivelin e
detit. Po të shikojmë pikat e grumbullimit të llojit në raport me lartësinë si edhe me muajin
kur lloji raportohet prej nesh shohim se në lartësi (Malësi e Madhe 1763 metra dhe
Sylbicë, Tropojë 2200 metra) lloji është gjetur në muajin më të ngrohtë të vitit për këto
18

Ky informacion evidentohet në Tabelën 3.15 me ngjyrat: llojet e literaturës të pandeshura prej nesh me
ngjyrë
; llojet e referuara për herë të parë prej nesh me ngjyrë
, llojet e tjera paraqiten me ngjyrë
.
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zona (Korrik), ndërkohë që në lartësi të ulëta është gjetur duke filluar nga muaji Qershor
deri në Tetor (Velipojë, Shkodër 2 metra mbi nivelin e detit; Novoselë, Vlorë 5 metra mbi
nivelin e detit; Berat 30 metra mbi nivelin e detit).
Tabela 3.16 Lloji S. fonscolombii, lokaliteti, stacioni, muaji dhe lartësia e koleksionimit nga ky studim
Lokaliteti

Stacioni

Muaji

Pustec
Malësi Madhe

Liqenas
Alpet veriore

Korrik, 2/2003
Korrik, 24/2015

Lartësia
metra
870
1763

Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë

Gjeç Fushë
Krrabë
Krrabë
Kop. Botanik
Kop. Botanik

Gusht, 26/2015
Qershor, 8/2017
Qershor, 23/2018
Qershor, 30/2015
Qershor, 23/2016

100
360
430
200
200

Tropojë
Shkodër
Berat
Korçë
Korçë
Korçë

Sylbicë
Velipojë
Gajd
Kodrat
Boboshticë
Moravë

Korrik, 14/2017
Qershor, 9/2018
Tetor, 4/2015
Qershor, 14/2017
Korrik, 21/2014
Qershor, 16/2017

2200
2
30
1100
900
1300

Korçë
Tepelenë
Tepelenë
Tepelenë
Vlorë

Cangonj
Iliras
Iliras
Beçisht
Novoselë

Qershor, 18/2015
Gusht, 15/2015
Tetor, 9/2016
Gusht, 21/2015
Gusht, 15/2015

840
200
200
400
5

Pavarësisht këtij arsyetimi dhe konstatimi mendojmë se për të arritur në konkluzione të
plota studimet në këtë drejtim duhet të thellohen në nivel lloji.
Për të patur një pasqyrë edhe më të qartë të përhapjes në lartësi të llojeve, të dhënat tona i
kemi përpunuar duke i grupuar edhe sipas klasterave të lartësisë mbi nivelin e detit në
formë përfshirëse nga 0-500 metra; 0-1000 metra; 0-1500 metra; 0-2000 metra; dhe 02300 metra si dhe një klaster për llojet e lartësisë nga 1500-2000 metra (Figura 3.103).
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Figura 3.103 Përhapja e llojeve të rendit Odonata sipas lartësisë

Në Figurën 3.103, vihet re se numri më i madh i llojeve për Shqipërinë i takon llojeve me
përhapje të gjerë nga lartësia 0-2000 metra, përkatësisht: 0-500 metra-15 lloje; 0-1000
metra-25 lloje; 0-1500 metra-42 lloje; 0-2000 metra-63 lloje.
Mes llojeve të përhapur nga 1500 m - 2000 metra lloji C. hastulatum është gjetur vetëm në
lartësinë 1660 metra.
Ndikimi i mundshëm që ngrohja globale mund të sjellë në shpërndarjen vertikale të llojeve
të rendit Odonata në Shqipëri (parashikimet në skenarët e literaturës për 50-70 vitet në
vijim mbi ngrohjen globale dhe zvogëlimin e reshjeve (EEA, 2012; Teqja, 2017)) mund të
analizohet në studime të mëpasshme të shtrira si në kohë po ashtu edhe në lartësi.
3.5.1.3 Analiza sasiore e llojeve
Lloji I. elegans është lloji më i shpeshtë ndër 70 llojet që gjenden në vendin tonë. Ai
raportohet si prej nesh edhe nga 8 studiues të tjerë, në 105 pika grumbullimi (koordinative)
për Shqipërinë nga të cilat 42 pika grumbullimi raportohen nga të dhënat e këtij studimi
(Tabela 1, Shtojca 1).
Lloji C. hastulatum është një nga llojet më të rralla të këtij rendi për vendin tonë, bazuar
në të dhënat e koleksionuara dhe analizuara në këtë studim. Ai raportohet për herë të parë
prej nesh, i evidentuar vetëm në një pikë grumbullimi, “Liqenin e Draganit”, në muajin
Qershor (koleksionuar: 2 meshkuj). Ky lloj është i klasifikuar edhe në listën e IUCN-së ( i
klasifikuar LC, por komentet mbi të do të paraqiten në vazhdim). Nisur nga të dhënat e
pakta që kemi mundur të mbledhim mbi këtë lloj, sugjerojmë që kërkimet në zonën e
Liqenit të Draganit të thellohen jo vetëm se në të gjendet lloji i mësipërm, por sepse ky
habitat është vendgjetja edhe e 5 llojeve të tjerë e me shumë mundësi e më shumë llojeve
se kaq! (Tabela 1, Shtojca 1).
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Lloji S. sinaiticum, bazuar në të dhënat e këtij studimi, është një lloj i evidentuar prej nesh
për herë të parë dhe i hasur shumë rrallë. Ky lloj raportohet vetëm në një pikë grumbullimi
“Mali i Moravës”, në 1300 m lartësi mbi nivelin e detit, në muajin Qershor (koleksionuar
3 femra; 5 meshkuj) (Tabela 1, Shtojca 1). S. sinaiticum, në listën e IUCN-së ka statusin
LC (analizuar në këtë studim në vazhdim), por për t’u pozicionuar më mirë për këtë lloj në
Shqipëri mendojmë se nevojiten studime më të thelluara, të cilat do të mundësonin të
dhëna më të plota si për shpërndarjen gjatë muajve të vitit po ashtu edhe për shtrirjen e
arealit të përhapjes së tij.
3.5.2 Analiza e shpërndarjes së llojeve të rendit Odonata sipas tipit të Habitateve dhe
zonave vegjetative
Ky studim u fokusua edhe në analizën e tipit të habitatit ku odonatat plotësojnë ciklin e
tyre jetësor19. Secili prej habitateve ku është koleksionuar material biologjik, është
përcaktuar duke ndjekur kriteret e paraqitura në Kreun II, nëse ai është një habitat natyror
“N”, artificial “A”, urban “U” ose habitat i ndërmjetëm mes atij natyror dhe artificial apo
urban (natyror/artificial “N/A” ose natyror/urban “N/U” (Bunce et al., 2010; Sutherland,
2000; Ausden, 2007)).
Nga analiza e pikave të koleksionimit, Tabela1, Shtojca 1, vërejmë se të gjitha llojet e
rendit Odonata të referuara për Shqipërinë janë koleksionuar në habitate natyrore. Midis
tyre, 36 lloje ose 51.42% janë koleksionuar edhe në habitate artificiale, urbane, habitate
natyrore/ urbane dhe natyrore/ artificiale. Llojet C. splendens, C. parvidens, P. latipes, E.
viridulum, O. cancellatum dhe S. flaveolum janë gjetur edhe në habitate artificiale “A”; C.
viridis, P. nymphula, C. ornatum, C. scitulum, C. tenellum, A. cyanea, A. imperator, A.
parthenope, G. vulgatissimus, C. aenea, S. metallica, L. depressa, O. albistylum, S.
meridionale, S. sanguineum, S. vulgatum dhe S. tibiale janë koleksionuar edhe në habitate
urbane “U”; O. brunneum dhe S. striolatum janë gjetur në habitate urbane dhe të
ndërmjetme “N/U”; L. barbarus, C. puella, E. cyathigerum, A. mixta, S. nigra dhe S.
fonscolombii në habitate “A” dhe “U”; P. pennipes në mjedise “A” dhe “N/U”; I. elegans,
O. coerulescens dhe C. erythraea në habitate “U”, “A”, “N/U” dhe “N/A”; S.
depressiusculum koleksionuar edhe në habitat “N/A”.
Koleksionimi i llojeve të rendit odonata edhe në habitate jonatyrore mendojmë se
favorizon përhapjen e këtyre llojeve në zona në të cilat ndërhyrja e njeriut në habitatet
natyrore po shtohet gjithnjë e më shumë. Në këto kushte studime të tjera të mëvonshme
mund të thellojnë njohuritë mbi përhapjen e llojeve të rendit Odonata në habitate ku
ndërhyrja e njeriut është më e ndjeshme.
3.5.2.1 Analiza e shpërndarjes së llojeve sipas tipit të Habitateve
Nga analiza e rezultateve të grumbulluara në terren mbi bimësinë, si dhe bazuar në skemën
klasifikuese të tipeve të habitateve sipas NATURA 2000 (2013) të paraqitura në kutinë
2.1, të gjitha mjediset natyrore të vizituara prej nesh në kuadrin e këtij studimi janë
klasifikuar në 13 tipe habitatesh ujore të rrjedhshme ose të palëvizshme (Shtojca 3). Këto
habitate të klasifikuara në kategorinë “N” (natyrore), ku bëjnë pjesë ujëra të rrjedhshëm
(lumenj), ujëra jo të rrjedhshëm (liqene) dhe sistemet ujore lagunore, mbulojnë sipërfaqen
më të madhe të mjediseve ujore ku ne kemi koleksionuar odonata. Në këto habitate “N”,
19

Fakte të trajtuara si në Kreun I dhe Kreun II të këtij punimi ku theksohet se në konceptin aktual të
mbrojtjes së llojeve një rëndësi e veçantë i kushtohet mbrojtjes së habitatit ku llojet rriten e zhvillohen
(Sutherland, 2000; Ausden, 2007).
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janë regjistruar të gjitha llojet e odonatave të koleksionuar nga ana e jonë (Tabela 1,
Shtojca 1).
Stacionet e pozicionuara në tipet e habitateve natyrore (si Formacione të qëndrueshme
kserotermofile me bush Buxus sempervirens në shpate shkëmbore (Berberidion p.p.) me
kod 5110; Formacione me Juniperus communis në shqopishte apo kullota të rajoneve me
natyrë gëlqerore me kod 5130; * Kullota shkëmbore gëlqerore ose bazofilike të aleancës
Alysso-Sedion albi, me kod 6110; Kullota të thata gjysëmnatyrore dhe facies shkurrore
mbi substrate gëlqerore (Festuco-Brometalia) (* site të rëndësishme për Orkidetë) me kod
6210; Dehesas me lloje dushqesh Quercus spp. përherëblertë me kod 6310; Livadhe të
vendeve të ulëta që shfrytëzohen për kositjen e barit (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) me kod 6510; Pyje dushku dhe shkoze të karakterizuara nga asoc. GalioCarpinetum, me kod 9170; Galeri apo breza pyjore me Salix alba dhe Populus alba, me
kod 92A0 etj.) me numrin më të madh të llojeve janë si vijon: Krrabë me 30 lloje, Divjakë
me 25 lloje dhe Voskopojë me 21 lloje. Numri i lartë i llojeve në këto stacione mund të
lidhet me disa faktorë si vendndodhja, ditët e ekspeditave apo bimësia shoqëruese, prandaj
nevojiten studime të tjera të fokusuara mbi këtë argument.
Numri i llojeve të koleksionuara ose vëzhguara në mjediset urbane të marra në analizë në
këtë studim është i ndryshëm në stacione të ndryshme. Në stacionet Librazhd, Kavajë dhe
Krumë janë koleksionuar nga 1 lloj. Numri më i lartë i llojeve të koleksionuara në
mjediset urbane është në territorin e Kopshtit Botanik dhe brenda qytetit të Korçës,
respektivisht me 17 dhe 9 lloje. Numri i lartë i llojeve në këto mjedise nuk mbështetet nga
të dhënat e literaturës (Clausnitzer et al., 2009; Villalobos-Jiménez et al., 2016), prandaj
për të arritur në një përfundim të saktë mbi popullatat dhe llojet e mjediseve urbane
kërkohen studime të mëtejshme.
Habitatet artificiale, të vëzhguara dhe studiuara gjatë këtij studimi, janë zonat bujqësore,
pranë kanaleve kulluese ose ujitëse ku kemi grumbulluar nga 1-9 lloje të rendit odonata.
Numri më i lartë i llojeve në habitate artificiale është hasur në Liqenin artificial të Tiranës
(C. splendens, L. barbarus, I. elegans, P. latipes, E. viridulum, C. erythraea, O.
cancellatum, O. coerulescens dhe S. nigra) dhe në zonën e Lagunës së Nartës (L.
barbarus, A. affinis, L. fulva, O. cancellatum dhe S. vulgatum) rreth kanaleve dhe pyllit me
pishë përreth tyre, mjedise këto të krijuara nga njeriu. Numri relativisht i lartë i llojeve në
Liqenin artificial të Tiranës (konsideruar si i tillë prej nesh) mund të shpjegohet me
bimësinë që zhvillohet në këtë zonë si pisha e egër (P. halepensis) por edhe me numrin e
vizitave të kryera prej nesh, për këtë studim. Ndërkohë në Lagunën e Nartës kemi një
ndërthurje mes bimësisë specifike (pylli me P. halepensis) me kanalet, të cilat kanë
komunikim me lagunën dhe janë të populluar nga bimësi e dominuar nga kallamishtet të
përfaqësuara nga Phragmites australis, gjinia Calamagrostis (C. pseudophragmites),
Tamarix spp., gjinia Achnatherum dhe Aegilops, (A. arenaria) por edhe bimë të tjera
bishtajore si P. bituminosa, tërshëra e egër (A. fatua), zhabinat e ndryshme (Ranunculus
spp.) etj., të cilat cilësohen edhe nga literatura e përmendur në kreun I si bimësi
shoqëruese në habitatet ku gjenden pilivesat.
Shumë stacione kampionimi, objekt i studimit tonë kanë qenë tipet e habitateve ujore të
përkohshme ose me sipërfaqe të vogla ujore20, ku ka pasur përkohshmëri dhe ndryshim të
20

Këto mikromjedise, në studimin tonë janë përfshirë në mjedise të ndërmjetme, Natyrore-Artificiale (N/A)
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dukshëm të sipërfaqes së trupit ujor. Në këto habitate janë evidentuar nga 1-3 lloje (O.
coerulescens në Darëzezë dhe Spille; C. erythraea dhe E. cyathigerum në Liqenin e Fushë
Studës; S. depressiusculum, S. fonscolombii dhe S. striolatum në Cangonj). Bimësia e
përcaktuar në kuadër të këtij studimi për këto mjedise është e dominuar nga kallamishtet e
gjinisë Phragmites dhe Typha si dhe llojet e gjinisë së kulmakut (Juncus spp.,). Kjo bimësi
specifike, duket se ndihmon në krijimin e një mikromjedisi tërheqës edhe për insektet e
rendeve të tjera si: Hymenoptera, Diptera dhe Lepidoptera, përfaqësuesit e të cilëve i kemi
vëzhguar në terren dhe kemi evidentuar se odonatat i përdorin si prenë e tyre.
Nga koleksionimet e realizuara për këtë studim në mjediset natyrore por me ndikim urban
vërejmë se numri i llojeve është i lartë në stacionet Shëngjin dhe Shirokë, me 15 lloje
secili (Tabela 1, Shtojca 1). Ndikimi i faktorit njeri duket se nuk ka penguar përhapjen e
llojeve në këto mjedise ose mund të themi se faktorë të tjerë (bimësia, klima etj.) kanë
favorizuar këtë përhapje. Kjo kërkon studime të mëpasshme të detajuara mbi këtë objekt.
3.5.2.2 Analiza e përhapjes së llojeve sipas zonave vegjetative
Nga analiza e rezultateve lidhur me përhapjen e llojeve të rendit Odonata në Shqipëri
vërejmë se numri më i madh i llojeve gjendet në zonën vegjetative 4 21 me 63 lloje (ose
90% të të gjitha llojeve të rendit Odonata për Shqipërinë) dhe zonën 5 me 50 lloje të këtij
rendi (ose 71% të llojeve). Zona 2 dhe 6 paraqiten secila me 40 lloje ose 57 % të llojeve,
zona 3 ka 25 lloje ose 35.7% të llojeve ndërsa zona 1, me 22 lloje (ose 31.4% të llojeve të
këtij rendi) është zona me numrin më të vogël të llojeve (Tabela 1, Shtojca 1; Figura
3.104). Pavarësisht numrit të llojeve që gjenden në zonën 1, e cila shtrihet në Alpet
Veriore, po të krahasojmë numrin total të llojeve që gjenden në lartësitë nga 1500-2000 m
mbi nivelin e detit në të gjithë territorin e vendit tonë (26 lloje) (Tabela 3.15; Figura
3.102) mund të themi se rezultati i marrë për këtë zonë mund të lidhet pjesërisht me
lartësinë mbi nivelin e detit, me klimën (kjo është zona alpine tipike) apo edhe me numrin
e ekspeditave, hipoteza që mbeten për t’u analizuar e provuar në studime të tjera.
Nga vëzhgimi në terren gjatë këtij studimi është evidentuar prej nesh se në zonat 4 dhe 5,
që rezultojnë edhe si zonat më të pasura me lloje, mbizotërojnë habitatet pranë lagunave
bregdetare në të cilat bimësia dominuese është e përbërë nga kulmaku (J. maritime,
Limonietalia), llojet bimore të pishave (P. pinea dhe P. pinaster), konopica (V. agnuscastus), dëllinja kokërr madhe (J. macrocarpa), A. a arenaria, rrapi (P. orientalis), shelgu
(S. alba), vërriu (A. glutinosa), plepat (P. alba dhe P. nigra) etj. Ky rezultat përkon edhe
me të dhënat e literaturës për kërkesat fitoklimatike të përfaqësuesve të këtij rendi. Në këto
zona janë gjetur shumë lloje mes të cilave më të zakonshmet janë: C. virgo, C. splendens,
P. pennipes, I. elegans, E. cyathigerum, A. imperator, O. coerulescens, S. fonscolombii etj.

21

Përcaktimi i zonave vegjetative sipas Markgraf është dhënë në Kreun I.
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Figura 3.104 Numri i llojeve odonata sipas zonave vegjetative

Në stacionet tona të lartësive, të cilat përfshihen në zonat 1, 2, 3 dhe 6, mbizotërojnë
habitate tokësore të lidhura me burime ujërash të freskëta ose rezervuare dhe lera ujore. Në
të gjitha këto raste, individët adultë të rendit Odonata, nënrendi Anisoptera (A. imperator,
C. bidentata, G. vulgatissimus, O. forcipatus, L. depressa, O. brunneum, C. erythraea, S.
meridionale, S. sanguineum, S. striolatum, S. vulgatum, S. nigra), janë koleksionuar dhe
vëzhguar pranë drurëve halorë si Pisha e zezë (P. nigra) (Qafa e Qarrit, Voskopojë,
Llogora, Qafë Prush), Rrobullit ose P. heldreichii si në Qorre, Maja e Thanasit, Gjallicë
dhe përgjatë Valbonës; pranë lumenjve alpinë, në bimësinë e shelgut (S. eleagnos), vërriut
të gjelbër (A. viridis), shkozës (C. orientalis) ose dushqeve të ndryshme (Quercus spp.).
Habitatet e pyjeve të Ahut, zona 1 dhe 3 (Pyje ilirike me Fagus sylvatica (AremonioFagion), me kod 91K0; Pyje ahu të karakterizuara nga asoc. Luzulo-Fagetum. Me kod
9110), ashtu si edhe në rastin e pyjeve halorë (* Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të
dominuar nga pisha e zezë endemike (Pinus nigra) me kod 9530; Pyje pishash të lartë të
zonave malore të Mesdheut, me kod 95A0), kanë qenë gjithashtu në interesin tonë. Në
këto habitate kemi koleksionuar llojet: I. elegans, C. hastulatum, C. puella, C. pulchellum,
E. cyathigerum, A. mixta, C. aenea, L. quadrimaculata, C. erythraea, S. vulgatum.
Stacionet ku ne kemi kampionuar dhe koleksionuar në këto tipe habitatesh janë ato të
maleve Jabllanicë-Shebenik si Liqeni i Fushë Studës, Liqeni i Draganit, Liqeni i Sali
Xhyrës, Tomorr, Gjallicë, Zebë, Alpet Shqiptare etj. Në këto zona vërejmë gjithashtu se
bimësia barishtore në mjediset përreth trupave ujorë në to, përbëjnë një strehë të
rëndësishme për odonatat. Mes bimësisë barishtore në këto zona janë koleksionuar disa
prej llojeve të këtij rendi si C. splendens, P. nymphula, C. ornatum, C. puella, C.
mercuriale, E. cyathigerum, C. bidentata, O. albistylum, O. brunneum, L. depressa, L.
quadrimaculata, S. fonscolombii.
Stacionet me më shumë lloje në të gjitha zonat vegjetative në studim janë Krraba (me 30
lloje), Divjaka (me 25 lloje), Voskopoja (me 21 lloje), Patok (me 20 lloje) dhe Kopshti
Botanik (me 17 lloje). Bimësia e këtyre mjediseve dominohet nga dushqe, gjinia Pinus dhe
Juniperus spp., të cilat i përkasin tipeve të habitateve: * Pyje endemike me Juniperus spp.
dhe * Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të dominuar nga pisha e zezë endemike (Pinus
nigra).
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Nga vrojtimi ynë në terren në të gjitha rastet, bimët më të preferuara për qëndrimin e
odonatave kanë qenë ato të Dushqeve, Kulmakut, Presjes, Shkozës, Ahut, Rrobullit ose
Pishës së zezë, sidomos në degët e thata të tyre dhe në faqe shkëmbore, pothuajse në të
gjitha nivelet e përhapjes duke filluar nga bregdeti e deri në lartësitë e Malit të Gjallicës
(rreth 2300 m lartësi mbi nivelin e detit).
3.5.2.3 Krahasimi i përbërjes llojore mes zonave vegjetative
Nga analiza e të dhënave të këtij punimi u vërejt se 9 lloje (C. xanthostoma, P.
elisabethae, C. johanssoni, E. najas, B. pratense, L. tetraphylla, C. boltonii, S.
flavomaculata dhe S. sinaiticum) të rendit odonata janë referuar vetëm në një zonë
vegjetative për Shqipërinë (Figura 3.105; Tabela 5, Shtojca 1).

Figura 3.105 Lloje të rendit Odonata që gjenden nga 1-6 zona vegjetative

Gjithashtu 9 lloje të tjera (C. virgo, P. pennipes, I. elegans, E. cyathigerum, C.
microstigma, O. forcipatus, L. depressa, O. brunneum dhe O. cancellatum) janë
koleksionuar në të gjitha zonat vegjetative pavarësisht nga shtrirja, bimësia dhe klima e
tyre.
Në Tabelën 5, Shtojca 1 paraqitet një pasqyrë e plotë edhe për llojet e tjera, të cilat
gjenden në më shumë se një zonë.
Përveç analizës së mësipërme përbërja llojore e këtyre zonave u analizua edhe në
këndvështrimin e ngjashmërisë llojore mes tyre.
Nga analiza e rezultateve (Tabela 1, Shtojca 1) vërejmë se përbërja llojore e
odonatofaunës, që gjendet në stacionet e ndodhura në zonat vegjetative 4 dhe 5, përcaktuar
prej nesh dhe studiuesve të tjerë, ka numrin më të lartë të llojeve të përbashkëta. 44 lloje të
rendit Odonata gjenden si në zonën 4 ashtu edhe në zonën 5.
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Po ashtu (Tabelën 1, Shtojca 1) nga analiza e detajuar e listës së llojeve del se, mes zonës
4 dhe zonës 2 ka ngjashmëri në përbërjen llojore. Të gjitha llojet e rendit Odonata që
raportohen për zonën 2, gjenden edhe në zonën 4, me përjashtim të llojit L. dryas22.
Ngjashmëri llojore të ulët ka zona vegjetative 1 (që shtrihet në Alpet e Shqipërisë) dhe
zona vegjetative 323, vetëm 13 lloje të përbashkëta mes këtyre dy zonave: C. virgo, P.
pennipes, I. elegans, I. pumilio, E. cyathigerum, C. microstigma, G. vulgatissimus, C.
bidentata, O. forcipatus, L. depressa, L. quadrimaculata, O. brunneum dhe O.
cancellatum. Të dyja këto dy zona (që nuk takojnë me njëra-tjetrën) shtrihen në zonën
biogjeografike Alpine, zona 1 ndodhet në zonën vegjetative të Rrobullit dhe Ahut dhe
zona 3 ndodhet në zonën e Ahut. Duke qenë se dy zonat kanë ngjashmëri fitoklimatike dhe
shtrihen në të njëjtën zonë biogjeografike, studime të tjera më të hollësishme në terren me
këtë fokus mund të analizojnë në mënyrë të thelluar lidhjen mes llojeve të rendit Odonata
dhe zonave fitoklimatike e vegjetative.
3.5.3 Vlerësimi i parametrave fiziko-kimikë të habitateve ujore dhe pasuria e tyre
llojore
Nga analiza e të dhënave në këtë studim në disa stacione të përzgjedhura rastësisht (në të
cilat përveç grumbullimit të odonatave u matën edhe disa parametra fiziko-kimikë të
trupave ujorë rreth të cilëve u bë grumbullimi) u vu re se numri i individëve të llojeve në
fazë adulte rreth këtyre trupave ujorë varionte nga 1-21 lloje. Rezultatet e matjeve të
parametrave fiziko-kimikë në këto mjedise ujore, rrjedhëse dhe jo rrjedhëse, natyrore,
artificiale ose urbane jepen në Tabelën 3.17 (Stacionet e Tabelës 3.17 përfshijnë tipe të
ndryshme habitatesh si: * Laguna bregdetare (me kod identifikimi 1150); * Stepa e kripur
mesdhetare (Limonietalia) (kodi 1510); Depresione dunore me lagështi (kodi 2190); Ujëra
të palëvizshme oligotrofike deri mezotrofike me vegjetacion të klasës Littorelletea
uniflorae dhe/ose të klasës Isowto-Nanojuncetea (kodi 3130); Habitate ujërash të forta
oligo-mezotrofike të karakterizuara nga vegjetacioni benthik i Chara spp. (kodi 3140);
Liqene natyrore eutrofikë të karakterizuar nga tipe vegjetacioni të aleancave
Magnopotamion ose Hydrocharition (kodi 3150); * Pellgje ujore të përkohshëm
Mesdhetarë (3170), të ndodhura në liqene, këneta dhe laguna, lumenj, përrenj ose vija
natyrale uji, në burime natyrore etj; kanale kulluese të tokave bujqësore në Vlorë, Fier,
Kavajë dhe Maliq, në rezervuare artificiale si Liqeni i Fushë Studës dhe ai i Viroit; në
pellgje ujore; në mjedise urbane në Korçë).
Vëmë në dukje se nga matjet tona mbi parametrat fiziko-kimikë të këtyre trupave ujorë
është regjistruar një vlerë e ulët e kripshmërisë në ujin e tyre24. Pavarësisht se kripshmëria
e shtuar në pamje të parë duket se është një faktor kufizues për odonatat, të dhënat tona
flasin ndryshe dhe jo vetëm kaq, por ato mbështeten edhe nga të dhënat e literaturës, të
22

Zona 2, ndodhet në verilindje të vendit (Markgraf, 1932); zona 4, shtrihet nga Liqeni i Shkodrës deri në
Vlorë; të dy këto zona shtrihen pranë njëra-tjetrës. Në zonën 2 gjejmë zonat biogjeografike Alpine dhe
Mesdhetare, kjo e fundit shtrihet në kufirin e takimit të zonës 2 me zonën 4 (e cila i përket zonës
biogjeografike Mesdhetare). Zona 5, shtrihet në pjesën jugore të vendit, ajo bën pjesë në zonën
biogjeografike Mesdhetare dhe në zonën vegjetative të Makies dhe Halorëve.
23

Zona 1 përfshihet në zonën biogjeografike Alpine, në zonën e Rrobullit dhe Ahut (Markgraf, 1932).

24

Kjo vlerë nuk është paraqitur në tabelën 3.17 pasi vetëm 3 stacione kishin vlerë mbi 0 ppm: 1.4 ppm në
Nartë, 4.4 ppm në Orikum, 5.7 ppm në Pishë Poro.
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cilat konfirmojnë përshtatshmërinë e disa llojeve të këtij rendi për të vendosur vezët në
trupa ujorë në kushte ekstreme (Dijkstra, 2006), siç mund të jetë edhe kripshmëria.
Nga analiza e rezultateve për matjet në habitatet e ujërave të rrjedhshëm (lumenj,
përrenj dhe burime natyrore) ose në tipet e habitateve: Lumenj alpinë dhe vegjetacioni
barishtor përgjatë brigjeve të tyre (kodi 3220); Lumenj alpinë dhe vegjetacioni i tyre
drunor me Salix elaeagnos (kodi 3240) ose Lumenj Mesdhetarë me rrjedhje të
vazhdueshme të karakterizuar nga specie të aleancës Paspalo-Agrostidion dhe brezave
pyjore me dominancë të Salix dhe Populus alba me kod 3280, rezulton se këto mjedise
kanë vlera të larta të DO-së, duke u klasifikuar si mjedise oligotrofike ose rrallë oligomezotrofike, gjë që korrespondon edhe me të dhënat e literaturës për disa nga lumenjtë e
Shqipërisë (Çullaj et al., 2005; Paparisto et al., 2012; Pepa et al., 2017).
Tabela 3.17 Rezultatet e Përcjellshmërisë-Konduktivitetit (μS/cm), pH-it, Temperaturës në °C, Oksigjenit të
tretur (DO) në mg/l, Kripshmërisë dhe Pasurisë llojore të rendit Odonata, në disa mjedise ujore rrjedhëse
dhe jo rrjedhëse
Vendmatja

Data e matjes

Pishë Poro
Kavajë
Nartë
Liqeni Draganit
Korçë
Bajzë
Liqeni Tiranës
Vau i Dejës
Liqeni Qendër,
Belsh
Orikum
Petran
Këneta Kukës
Uji Ftohtë, Tp
Liqeni i Ohrit
Përrua, Drenovë
Bogë
Maliq
Përrua, Moravë
Bënçë
Qafa e Qarrit
Radomirë
Liqeni Fushë
Studë

Përcjellshmë.

pH

Temperatura

Shtator, 13/2017
Qershor,
12/2017
Qershor,
17/2018
Qershor,
15/2015
Qershor,
14/2017
Qershor, 8/2018
Qershor,
17/2015
Gusht, 13/2016
Gusht, 27/2017

732
789

7.76
7.94

25.3
26.3

6.89
7.14

Nr.
Llojeve
1
2

825

7.34

25.0

7.54

5

629

8.07

15.3

7.54

6

520

7.74

23.0

7.56

6

597
494

7.40
7.45

22.1
24.3

7.83
7.97

12
9

444
520

8.61
8.15

24.3
29.1

8.03
8.12

9
3

Maj, 26/2017
Gusht, 21/2015
Korrik, 3/2015
Qershor, 2/2015
Qershor, 5/2018
Gusht, 29/2015
Qershor,
30/2017
Qershor,
14/2017
Gusht, 17/2014
Gusht, 2017
Korrik, 15/2015
Qershor,
13/2015
Qershor,
15/2015

823
465
457
445
387
316
332

7.68
8.24
7.31
7.94
8.16
8.60
7.54

17.2
16.8
21.8
18.5
13.8
21.9
14.8

8.34
8.35
8.54
9.08
8.82
8.82
9.92

6
1
10
4
4
4
3

530

8.52

21.4

8.93

4

312
434
242
393

8.68
8.10
7.97
7.46

18.1
18.5
22.7
16.6

8.93
8.95
8.98
9.05

10
12
1
5

347

8.06

15.5

9.26

3
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Liqeni Seferanit
Qafë Prush
Tushemisht
Mali i Gjallicës
Liqeni i Viroit
Grabovë, përrua
Liqeni Sali
Xhyrës
Cangonj
Shishtavec,
përrua
Syri i Kaltër
Voskopojë

Qershor,
12/2018
Gusht, 14/2016
Gusht, 22/2016
Korrik, 26/2017
Gusht, 15/2015
Gusht, 21/2015
Qershor,
15/2015
Gusht, 17/2014
Qershor,
21/2018
Maj, 14/2018
Qershor,
14/2017

453

8.22

25.5

9.30

2

289
411
327
365
187
129

8.44
7.75
7.22
8.45
8.31
8.37

18.9
18.1
13.4
16.5
17.2
12.3

9.38
9.42
9.82
9.84
10.4
10.3

1
10
1
18
1
4

326
293

8.68
6.83

20.1
17.2

10.3
10.4

5
3

326
323

7.90
8.67

11.8
18.7

10.4
10.9

18
21

Gjatë matjeve janë hasur edhe përjashtime (si në rastin e një përroi në Drenovë ku vlerat e
matura të DO-së janë poshtë 9 mg/l), por në përgjithësi vlerat e parametrave tanë
përputhen me ato të literaturës (Fulan et al., 2011; Fulan & Henry, 2013). Këto
përjashtime mund të shpjegohen me periudhën e kampionimit dhe rënien e nivelit të
ujërave (kampionimi në periudhën Korrik-Gusht kur temperaturat janë të larta dhe vlerat e
DO-së bien për këtë arsye), rezultate të hasura edhe më parë në studime të tjera për
insektet si bioindikatorë të cilësisë së ujërave (Pepa et al., 2018). Për të mbështetur më
gjerë këtë rezultat në të ardhmen për Shqipërinë mund të ndërmerren studime, të cilat
duhet të evidentojnë të gjithë përfaqësuesit e këtij rendi që parapëlqejnë e janë përshtatur
për ta plotësuar ciklin e tyre të jetës edhe në ujëra të mjelmëta.
Duke përdorur të dhënat e tabelës 3.17 u ndërtua grafiku për numrin e llojeve në habitate
ujore me vlera të larta të oksigjenit ose 9-11 mg/l.

Numri i L lojeve (1- 20)

Uji F tohtë TP

Ra domirë (përrua)
25

DO

Fushë Studë (rez ervua r)

20
Voskopojë

15

Liq. Sef eranit

10

Syri i Kaltë r

Qafë Prush (përrua)

5

0
Shishtavec(përrua)

Tushem isht

Ca ngonj

Ma li Gjallicës

Liq. Sali Xhyrë s

Liq. Vir oit
Grabova (përrua)

Figura 3.106 Varësia e numrit të llojeve në habitatet ujore me vlera të DO-së së tretur mbi 9 mg/l

Duke analizuar numrin e llojeve të vëzhguara ose koleksionuara në habitatet me ujëra të
rrjedhshëm ose jo dhe vlerat e DO-së në këto mjedise ne nuk gjetëm ndonjë lidhje të
dukshme (Figura 3.106) midis numrit të llojeve dhe këtij parametri.
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Nga Figura 3.106, rezulton se vetëm në tri mjedise ujore oligotrofike pothuajse natyrore,
janë koleksionuar mbi 10 lloje të rendit Odonata dhe konkretisht në Voskopojë, ku në
përrenjtë e saj janë koleksionuar 21 lloje, në Liqenin e Viroit janë koleksionuar 19 lloje, në
Syrin e Kaltër 17 lloje ndërsa 7 lloje të rendit Odonata janë koleksionuar në burimet e
Tushemishtit (Tabela 1, Shtojca 1). Duke gjykuar mbi natyrshmërinë e habitateve, në bazë
të vëzhgimeve tona direkte, theksojmë se 3 habitatet, përveç Voskopojës mund të
konsiderohen me ndërhyrje njerëzore. Pavarësisht kësaj, në to janë koleksionuar një numër
i lartë llojesh.
Voskopoja dhe Liqeni i Viroit janë dy stacione që janë vizituar më shpesh nga ne dhe nga
studiues të tjerë, gjë që mund të shpjegojë numrin e lartë të llojeve në to. Kjo hipotezë
lëkundet kur krahasohet me rezultatin në habitatet e Tushemishtit dhe Syrit të Kaltër. Këto
2 stacione edhe pse kanë qenë më pak të vizituara nga studiuesit e tjerë dhe ne kanë
gjithashtu një numër të lartë llojesh të koleksionuara (17 lloje në Syrin e Kaltër dhe 7 lloje
në Tushemisht edhe pse me një territor dukshëm më të vogël në Tushemisht).
Duke u bazuar në vëzhgimet tona direkte në terren, ne mendojmë se bimësia përreth
trupave ujore në këto habitate është specifike. Kështu, pasuria e lartë me lloje bimore të
familjes Umbrellore, Rrapit (P. orientalis), dushqeve gjetherënës dhe gjethembajtës
përgjatë vijës ujore dhe liqenit të Syrit të Kaltër, bashkë me lagështinë e lartë ajrore dhe
klimën mesdhetare mendojmë se janë arsyeja kryesore për pasurinë e lartë llojore të këtij
habitati ujor.
Habitatet ujore (ose Lumenj alpine dhe vegjetacioni i tyre drunor me Salix elaeagnos) në
Voskopojë shquhen për natyralitetin dhe vegjetacionin e shelgjeve (S. eleagnos), pishës së
zezë (P. nigra) si dhe llojeve të gjinisë Juncus e Carex, përgjatë shtratit ujor dhe në
moçalishtet përreth tyre. Si shelgjet ashtu edhe Pisha e Zezë tërheqin mjaft insekte të tjera
rreth tyre, duke u bërë kështu edhe një mikromjedis ideal për ushqimin e odonatave, kurse
bimësia e gjinive të Presje-s (Carex) dhe Kulmaku-t (Juncus), janë objekte të vendosjes së
larvave të odonatave.
Liqeni i Viroit dhe Tushemishti (Habitate ujërash të forta oligo-mezotrofike të
karakterizuara nga vegjetacioni benthik i Chara spp. ose Ranunculus spp.) pavarësisht se
konsiderohen si habitate të modifikuara për shkak të qenies së tyre si mjedise publike
çlodhëse dhe për shkak të ngritjes së digës së liqenit në rastin e Viroit apo disiplinimit të
rrjedhës ujore në rastin e Tushemishtit, ato përfaqësojnë 2 mjedise ujore me burime të
fuqishme karstike dhe me një bimësi të larmishme. Në Liqenin e Viroit dallohen llojet e
gjinisë Ranunculus (dominon zhabina e ujit ose Ranunculus trichophyllus), Salix (S. alba
dhe S. eleagnos) ngjitur me digën si dhe Pisha e butë (P. halepensis) përreth tij. Në
Tushemisht dominojnë shelgjet e kultivuara bashkë me bimësinë natyrore të Vërriut (A.
glutinosa), kallamishtet e gjinisë Typha dhe Phragmites, dhe gjinia e Kulmakut (Juncus
spp.).
Në disa përrenj ose burime të tjera malore, megjithëse vlerat e DO-së janë më të larta se 9
mg/l, numri i llojeve të identifikuara mbetet më i ulët se 5 (Tabela 3.17, Figura 3.106) dhe
në disa raste edhe 1 lloj, si p.sh. në Grabovë, Qafë Prush dhe Gjallicë. Numri i kufizuar i
llojeve mund të lidhet me kohën e koleksionimit ose me numrin e vogël të vizitave në këto
mjedise.
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Gjithashtu pasuri e ulët llojore është identifikuar edhe në mjediset e ujërave me rrjedhje të
ngadaltë siç janë kanalet kulluese në tokat bujqësore në Fier, Vlorë, Kavajë dhe Pishë
Poro. Habitati eutrofik, i lartë në to dhe në disa raste edhe vlerat e kripshmërisë mund të
kenë ndikuar në numrin e ulët të llojeve, por ndërkohë 5 llojet e koleksionuar në Nartë (L.
barbarus, A. affinis, L. fulva, O. cancellatum dhe S. vulgatum) dhe 6 llojet në Orikum (C.
virgo, I. elegans, S. nigra, C. erythraea, O. brunneum, A. isoceles) konsiderohen një
numër i lartë për këto habitate me ujëra të mjelmëta (Tabela 3.17).
Në mjediset e ujërave jo rrjedhëse (liqenet e mëdha dhe liqenet karstike, lagunat dhe
mjediset kënetore, rezervuaret ujore si dhe të gjitha pellgjet ujore) duke gjykuar nga
parametrat tona fiziko-kimikë si dhe vlerat e nitrateve dhe fosfateve në to të marra nga
literatura (Rakaj & Kashta, 2010; Shumka, 2014; Shumka et al., 2018), rezulton se Liqeni
i Shkodrës konsiderohet si një trup ujor mezotrofik me shumë zona eutrofike në të, ndërsa
Liqeni i Ohrit dhe Prespës cilësohen oligotrofikë në përgjithësi (Miho & Lange-Bertalot,
2003; Patceva et al., 2004) dhe në zona të veçanta përreth zonave të banuara mund të
cilësohen mesotrofikë ose eutrofikë (Sarafiloska & Patceva, 2012). Pavarësisht gjendjes së
troficitetit dhe vlerave të ulëta të oksigjenit të tretur në disa prej habitateve me ujë jo të
rrjedhshëm, lidhja mes vlerave të DO-së dhe numrit të llojeve odonata të koleksionuara
nga ana e jonë nuk ekziston për fazën e rritur (adulte) (Figura 3.107) por përputhet për
fazën larvare (Fulan et al., 2011; Van Dijk et al., 2013; Mazzacano et al., 2014; Janssen et
al., 2016).
Pasuria e lartë llojore e identifikuar në habitate mezo-eutrofike si në Bajzë (Miho &
Witkowski, 2005; Vezzulli & Fabiano, 2006; Nikleka & Beqiraj, 2009) me 12 lloje,
përbën një rastësi e cila mund të shpjegohet me zhvillimin e fazave larvare të odonatave në
mjediset e tjera oligotrofe në afërsi të këtyre vend-grumbullimeve, siç mund të jetë Lumi i
Bunës ose edhe zonat oligotrofike të Liqenit të Shkodrës (Syri i Sheganit).
Numri i llojeve të koleksionuara në mjediset urbane të Qytetit Korçë (I.elegans, C. puella,
C. tenellum, G. vulgatissimus, C. aenea, S. striolatum) është i justifikuar me ndikimin
negativ të mjediseve urbane në pasurinë llojore të odonatave, të vërtetuara këto edhe nga
të dhënat e literaturës (Harabis & Dolny, 2010; Sahlen et al., 2014; Villalobos-Jimenes et
al., 2016).
Nr. i llojeve

DO

Orikum
12

Këneta Kukë s

10

Vau i Dejës

8
Liq. Qendë r

6

Kavajë, kanal

4
2
Mora vë

Nartë, ka na l

0

Bë nçë

Liq. Draganit

Liqeni i Tiranës

Korçë, qytet

Ba jzë
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Figura 3.107 Varësia e numrit të llojeve nga habitatet ujore me vlera të ulëta të DO-së së tretur (7-8 mg/l)

Roli pozitiv i bimësisë ose mjedisit rrethues të një habitati ujor në pasurinë e lartë llojore
të odonatave, i vërejtur në shumë vendgrumbullime, vërtetohet edhe nga gjetjet në dy
liqenet, ai i Draganit dhe Sali Xhyrës në Librazhd, gjeografikisht jo larg njëri-tjetrit por të
ndryshëm për nga vlerat e parametrave fiziko-kimikë të ujërave.
Në liqenin e Draganit janë regjistruar 6 lloje të rendit Odonata (I. elegans, C. hastulatum,
E. cyathigerum, A. mixta, C. aenea, L. quadrimaculata), përkundrejt 3 llojeve të
regjistruara në Liqenin e Sali Xhyrës (C. puella, C. pulchellum, E. cyathigerum, ), në të
njëjtën ditë me diferencë rreth 2 orë dhe pothuajse në të njëjtën lartësi. Të 2 liqenet
ndodhen në habitate me pyje Ahu, pra në të njëjtën zonë bimësie të propozuar nga
Markgraf (1932) dhe Mitrushi (1955), si dhe në të njëjtin rajon biogjeografik, atë Alpin.
Liqeni i Draganit nga rezultatet e marra rezulton të jetë mezo-eutrofik (Figura 2.6), kurse
Liqeni i Sali Xhyrës (Figura 2.6) është vlerësuar si liqen tipik oligotrofik (Tabela 3.17).
Ndryshimi i vetëm midis tyre qëndron në bimësinë ujore dhe bimësinë përreth liqeneve.
Në Liqenin e Draganit trupi ujor është i mbuluar nga llojet e Zhabinave (Ranunculus spp.,)
Potamogeton-ëve (Potamogeton spp.,), Presje-ve (Carex spp.,) dhe Kulmak-ëve (Juncus
spp.,) përkundrejt mungesës së bimësisë ujore në Liqenin e Sali Xhyrës, si dhe pranisë së
lartë të llojeve të gjinisë Carex dhe Bishtpelëz-s (Festuca spp.,). Edhe në këtë rast, vlerat e
DO, 7.54 mg/l në Liqenin e Draganit dhe 10.3 mg/l në Liqenin e Sali Xhyrës tregojnë se
nuk ka lidhje mes sasisë së oksigjenit të tretur në ujë dhe pasurisë llojore në fazën adulte të
odonatave. Kështu, në pasurinë llojore të odonatave rol ndikues mund të kenë faktorët
bimësi, temperaturë dhe klimë, faktorë të cilët ndikojnë në popullatat e insekteve të tjera
që shërbejnë si ushqim për llojet e rendit Odonata.
Nisur nga konstatimi se në këto mjedise numri i llojeve të rendit Odonata ndryshonte mjaft
(1-21 lloje) dhe nga fakti që odonatat në fazë larvare jetojnë në mjedise ujore ngritëm
hipotezën se numri i llojeve në fazë adulte rreth trupit ujor duhet të ishte në lidhje me
cilësinë e ujit. Për të vërtetuar hipotezën tonë analizuam të dhënat mbi parametrat fizikokimikë dhe numrit të llojeve odonata me Programin MINI TAB 17.
Nga analiza statistikore rezultoi se vlerat e parametrave fiziko-kimikë, pH, T dhe DO
paraqesin koeficient variacioni të ulët, CV më e vogël se 25%, ç’ka tregon se të dhënat i
përgjigjen shpërndarjes normale (kutia 3.1). Rezultatet lidhur me korelacionin mes
parametrave dhe numrit të llojeve treguan se Përcjellshmëria-Konduktiviteti dhe
Temperatura lidhen mirë me njëri-tjetrin (paraqiten në të njëtin cluster, të grupuara
bashkë) ndërsa pH, DO dhe numri i llojeve paraqesin lidhje shumë të dobët (niveli i
ngjashmërisë 50%) (Grafiku 3, Shtojca 6).
Ngjashmëria mes stacioneve është më e madhe se 99.8% (Grafiku 4, Shtojca 6), gjë që
tregon cilësi të njëjtë mes tyre, por ndërkohë vlerat e parametrave fiziko-kimikë që lidhen
mirë mes tyre për të gjithë stacionet, nuk lidhen me numrin e llojeve. Ky rezultat e hedh
poshtë hipotezën tonë pasi në të gjitha stacionet në studim numri i llojeve varion nga 1-21.
Nga këtu mund të themi se cilësia e ujit e trupit ujor nuk është shkaku i ndryshueshmërisë
në numrin e llojeve në fazën adulte por duhet të ketë faktorë të tjerë që ndikojnë në këtë
variacion për të cilët mund të ketë studime të tjera më të thelluara.
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Kutia 3.1 Rezultatet e marra nga statistika deskriptive
Statistika deskriptive: Konduktiviteti (Përcjellshmëria), pH, Temperatura, DO, Nr. Llojeve
Variable
Median
Q3
Konduktiviteti
411.0
520.0
pH
8.0600 8.4050
Temperatura
18.500 22.850
DO
8.950
9.830
Nr. Llojeve
5.000
8.500
Variable
Konduktiviteti
pH
Temperatura
DO
Nr. Llojeve

Mean

SE Mean

StDev

Variance

CoefVar

Minimum

Q1

438.2

30.0

172.1

29611.7

39.27

129.0

324.5

7.9867

0.0845

0.4852

0.2355

6.08

6.8300

7.6100

19.455

0.762

4.375

19.144

22.49

11.800

16.550

8.941

0.182

1.046

1.094

11.70

6.890

8.075

6.152

0.923

5.304

28.133

86.22

1.000

2.000

Maximum
825.0
8.6800
29.100
10.900
20.000

IQR
195.5
0.7950
6.300
1.755
6.500

Skewness
0.81
-0.38
0.24
-0.06
1.35

Kurtosis
0.39
-0.56
-0.68
-0.76
0.99

Kutia 3.2 Rezultatet e statistikës deskriptive lidhur me korrelacionin e parametrave fiziko-kimikë dhe
numrit të llojeve
Korrelacioni: Përcjellshmëria-Konduktiviteti, pH, Temperatura, DO, Nr. Llojeve
Konduktiviteti
-0.302
0.087

pH

0.504
0.003

0.010
0.955

DO

-0.801
0.000

0.200
0.266

-0.612
0.000

Nr. Llojeve

-0.027
0.881

0.177
0.325

-0.078
0.667

pH
Temperatura

Temperatura

DO

0.190
0.289

Cell Contents: Pearson correlation
P-Value

Grafikët e analizës statistikore, të cilët treguan se nuk ka një lidhje mes numrit të llojeve
odonata në fazë adulte dhe parametrave fiziko-kimikë të ujit, nuk janë paraqitur si pjesë
integrale e këtij arsyetimi por jepen të përmbledhur në shtojcën 6.
3.5.4 Vlerësimi i Statusit të Ruajtjes
Vlerësimi i statusit të ruajtjes së llojeve në kuadër të ndryshimeve klimatike dhe të
mjedisit është një domosdoshmëri aktuale, në mënyrë që të hartohen praktika e strategji
më të mira menaxhuese dhe konservuese si në nivel kombëtar, rajonal dhe më gjerë.
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3.5.4.1 Koleksionimi i llojeve odonata brenda ose jashtë zonave të mbrojtura
Një nga analizat që ndërmorrëm në këtë studim ishte lidhur me përfshirjen e stacioneve të
koleksionimit të llojeve të rendit Odonata brenda ose jashtë zonave të mbrojtura, shënuar
si “ZM”.
Në figurat 3.108 dhe 3.109 janë paraqitur numri i vendgjetjeve që ndodhen brenda ose
jashtë zonave të mbrojtura si një tregues i rëndësishëm i vlerësimit të statusit të ruajtjes po
ashtu edhe në përpunimin e politikave mbrojtëse.

Figura 3.108 Numri i vendgjetjeve që ndodhen në zona të mbrojtura ose jo (për llojet e rendit Odonata me
numër të lartë vendgjetjesh)
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Figura 3.109 Numri i vendgjetjeve që ndodhen në zona të mbrojtura ose jo (për llojet e rendit Odonata me
numër të ulët vendgjetjesh)

Figura 3.108, ndërtuar për llojet e koleksionuara në mbi 12 stacione tregon se vetëm 6
lloje (16.66%) janë koleksionuar në një numër të barabartë stacionesh (ose përafërsisht të
barabartë) brenda rrjetit aktual të ZM-ve dhe jashtë tyre ndërsa 30 lloje (83.33%) gjenden
më shumë në zona jo të mbrojtura. Midis tyre vërehen dy lloje që janë marrë në analizë
për statusin e ruajtjes, C. splendens, i cili gjendet në 5 ZM dhe 28 zona jo të mbrojtura dhe
C. bidentata në 13 ZM dhe 36 zona jo të mbrojtura. Këto dy lloje në analizën e bërë për
statusin e ruajtjes kanë marrë statusin LC. Lloji C. splendens ka statusin VU në Listën e
Kuqe të Mesdheut dhe LC në Listën e Kuqe të Evropës dhe EU27 dhe popullatat e këtij
lloji në Evropë paraqiten të qëndrueshme.
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Popullatat e C. bidentata në Evropë kanë një tendencë rënie dhe në 3 “Listat e Kuqe”
(Lista e Kuqe e Evropës; Lista e Kuqe EU27; Lista e Kuqe e Mesdheut) ka statusin NT.
Pavarësisht të dhënave të deritanishme për vendin tonë mendojmë se studime të tjera të
fokusuara në këtë objekt mund të analizojnë në vazhdim tendencën e llojit C. bidentata në
Shqipëri.
Në figurën 3.109 shihet që për llojet të cilat kanë një numër të kufizuar vendgjetjesh (112) vetëm 13 lloje nga 34 (38.2%) gjenden në ZM ose këto janë në të njëjtin raport me
vendgjetjet jashtë zonave të mbrojtura. 21 llojet e tjera në këtë tabelë janë koleksionuar
vetëm në zona jo të mbrojtura ose këto të fundit janë më shumë në krahasim me ZM. Nga
llojet e paraqitura në këtë tabelë tërheqin vëmendjen tonë 5 lloje të cilat janë përfshirë në
analizën për statusin e ruajtjes të trajtuar në vijim. Disa lloje si C. xanthostoma, L.
macrostigma, C. heros dhe L. dryas gjenden pothuaj jashtë ZM-ve ndërsa 44.44% e
stacioneve ku është koleksionuar L. tetraphylla ndodhen brenda ZM-ve.
3.5.4.2 Statusi i Ruajtjes
Për herë të parë në kuadër të këtij studimi mbi rendin Odonata për Shqipërinë u realizua
edhe vlerësimi i Statusit të Ruajtjes për 25 llojet e këtij rendi, të cilat u përzgjodhën
sikundër është përshkruar në Kreun e II-të të këtij punimi25.
Në Tabelën 3.18 dhe Tabelën 1, Shtojca 1 listohen treguesit (vlerat sasiore dhe cilësore
bashkë me komentet) që janë në përdorur për vlerësimin e statusit të llojeve bazuar në
metodikën e shpjeguar në kreun II26.
Tabela 3.18 Statusi i Ruajtjes për disa lloje të rendit Odonata për Shqipërinë, i vlerësuar sipas rregullave të
IUCN-së, 201727
Lloji

Statusi
aktual i
Ruajtjes
në
Shqipëri
(2013)

Statusi
aktual i
Ruajtjes
sipas
IUCNsë

Nr.
Stac.

Madhësia
e Popull. e
projektuar

AOO/
km2

EOO
/km2

Vlerësimi i
Statusit të
ruajtjes në bazë
të rregullave të
IUCN-së

Brachytron pratense

PV

LC

3

Nuk Dihet

12

533

DD

Caliaeschna
microstigma
Calopteryx splendens

PV

LC

31

>10,000

124

19,908

LC

PV

LC

33

>10,000

132

24,271

LC

Calopteryx
xanthostoma
Ceriagrion tenellum

PV

LC

1

< 500

4

4

VU D1D2

LR

LC

10

< 1000

40

15,268

NT

Coenagrion johanssoni

PV

PV

3

Nuk Dihet

12

12

DD

Coenagrion
hastulatum

PV

LC

2

Nuk Dihet

8

8

DD

25

Për 45 llojet e tjera të rendit Odonata që bëjnë pjesë në listën e llojeve të Shqipërisë nuk u krye vlerësimi
sepse ato kanë një përhapje të gjerë në Shqipëri ose vlerësimi i tyre do të ishte LC.
26
Bimësia, klima janë vlerësuar nëpërmjet hartave ose shënimeve reale që janë mbajtur gjatë vëzhgimeve në
terren dhe të dhënave të grumbulluara nga literatura në përdorim (EEC, 1992; Kalkman, 2010; Teqja et al.,
2017; 2018; EEA, 2016; 2017; IUCN, 2018); të dhënat për zonat biogjeografike dhe habitatet janë dhënë në
Tabelën 1, Shtojca 1.
27

Në tabelën 3.18 shënimi PV është përdorur për llojet e pa vlerësuara më parë.
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Coenagrion mercuriale

PV

NT

5

< 1000

20

9,520

VU D1D2

Coenagrion ornatum

LR

LC

27

>10,000

108

21,414

LC

Coenagrion puella

PV

LC

28

>10,000

112

16,612

LC

Cordulegaster
bidentata
Cordulegaster boltonii

PV

NT

49

160

23,388

LC

PV

PV

1

< 50

4

4

CRB2ab(i,ii,iii)

Cordulegaster heros

PV

NT

3

Nuk Dihet

12

431

NT

Erythromma najas

PV

PV

2

Nuk Dihet

8

8

DD

Gomphus
vulgatissimus
Lestes dryas

LR

LC

21

Nuk Dihet

84

15,585

LC

LR

LC

3

Nuk Dihet

12

3,149

NT

Lestes macrostigma

PV

LC

3

< 100

12

1,302

EN D1D2

Lindenia tetraphylla

PV

LC

9

>10,000

36

2,248

LC

Onychogomphus
forcipatus
Pyrrhosoma
elisabethae
Somatochlora
meridionalis
Somatochlora
metallica
Sympetrum danae

PV

LC

40

>10,000

160

24,532

LC

PV

CR

1

< 30

4

4

PV

LC

3

< 200

12

658

CRA4c;
B2ab(ii,iii)
EN D1D2

PV

LC

9

< 250

36

5,574

VU D1D2

PV

LC

3

< 150

12

2,406

EN D1D2

Sympetrum
depressiusculum
Sympetrum sinaiticum

VU (NE)

PV

4

< 250

16

1,447

VU D1D2

PV

LC

1

< 50

4

4

CRB1B2ab(i,ii,iii)

Nga analiza e realizuar në këtë punim, rezulton se: 8 lloje të rendit Odonata (C.
microstigma, C. splendens, C. ornatum, C. puella, C. bidentata, G. vulgatissimus, L.
tetraphylla, O. forcipatus) i përkasin kategorisë së rrezikimit LC, megjithëse kanë një
përhapje të kufizuar ato përbëjnë 11.4 % të të gjitha llojeve të rendit Odonata për
Shqipërinë; 3 lloje (C. tenellum, C. heros, L. dryas) janë vlerësuar si NT, ato përbëjnë 4.2
% të të gjitha llojeve të rendit Odonata për Shqipërinë; 4 lloje (C. xanthostoma, C.
mercuriale, S. metallica, S. depressiusculum) janë vlerësuar si VUD1D2, ato përbëjnë 5.7
% të të gjitha llojeve të rendit Odonata për Shqipërinë; 3 lloje (L. macrostigma, S.
meridionalis, S. danae) si END1D2, ato përbëjnë 4.2 % të të gjitha llojeve të rendit
Odonata për Shqipërinë; 3 lloje (P. elisabethae, C. boltonii, S. sinaiticum) klasifikohen si
të rrezikuara në mënyrë kritike (respektivisht CRB1B2ab(i,ii,iii), CRB2ab(i,ii,iii) dhe
CRA4c; B2ab(ii,iii)), ato përbëjnë 4.2 % të të gjitha llojeve të rendit Odonata për
Shqipërinë; kurse 4 lloje të tjera (B. pratense, C. johanssoni, C. hastulatum, E. najas), të
cilët përbëjnë 5.7 % të të gjitha llojeve të rendit Odonata për Shqipërinë, janë vlerësuar si
DD (nuk ka të dhëna të mjaftueshme për të përcaktuar statusin e rrezikimit).
Në rezultatet e paraqitura në Tabelën 3.18, vërejmë se: 13 lloje (përveç 12 llojeve të dhëna
më sipër, të vlerësuara LC dhe DD), të cilët përbëjnë 18.5 % të të gjitha llojeve të rendit
Odonata për Shqipërinë, janë të rrezikuara dhe klasifikohen në kategoritë VU, EN dhe CR
(të cilat sipas IUCN-së i përkasin zonës “së nxehtë” të kërcënimit). Për këto lloje në
Tabelën 3.19 paraqiten të dhëna mbi vendgjetjet në të cilat janë koleksionuar, të
klasifikuara sipas ndarjes së AKZM nëse bien brenda ose jashtë zonave të mbrojtura.
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Tabela 3.19 Përhapja llojeve të rrezikuara brenda ose jashtë rrjetit aktual të ZM-ve
Nr.

Lloji

Statusi

Stacionet

Stacionet

Zonë e Mbrojtur
(Z.M.)

Zonë Jo e Mbrojtur (Jo
Z.M.)

1

P. elisabethae

CRA4c;
B2ab(ii,iii)

Syri i Kaltër

-

2

L. dryas

NT

-

Vlorë, Ballenjë, Valamarë

3

C. tenellum

NT

Patok, Shëngjin, Syri i
Kaltër

Poçem, Tiranë, Cërrik,
Tragjas,
Nepravishtë,
Korçë, Peshkopi

4

C. mercuriale

VUD1D2

Radomirë,
Patok

Voskopojë

5

S. depressiusculum

VUD1D2

Cangonj

Lekaj, Krrabë, Kavajë

6

S. metallica

VUD1D2

Kune Vain, Martanesh,
Patok

Mamurras, Liqeni i Viroit,
Tiranë

7

S. meridionalis

END1D2

Alpet Veriore

Çermenikë, Krrabë

8

S. danae

END1D2

Liqeni i Shkodrës

Mamurras, Vlorë

9

C. heros

NT

-

Leskovik,
Krrabë

10

S. sinaiticum

CRB1B2

-

Moravë, Korçë

11

C. boltonii

CRB2ab
(i, ii, iii)

-

Liqeni Viroit

12

L. macrostigma

END1D2

delta e Semanit

Kriporja Kavajë, Qeparo

13

C. xanthostoma

VUD1D2

Pylli i Sodës, Vlorë

Divjakë,

Lumi

Mat,

Bazuar në të dhënat e paraqitura në Tabelën 3.19 rezulton se llojet P. elisabethae dhe C.
xanthostoma gjenden të “mbrojtura”, pasi popullatat e tyre ndodhen brenda zonave të
mbrojtura, por llojet kanë përhapje shumë të kufizuar. P. elisabethae është gjetur për
Shqipërinë vetëm në Syrin e Kaltër ndërsa në Evropë referohet vetëm në pjesë shumë të
kufizuara në Greqi, në afërsi me kufirin Shqiptar. Lloji P. elisabethae është lloj
subendemik me interes ndërkombëtar ruajtjeje. Ky lloj është vlerësuar si lloj i rrezikuar në
mënyrë kritike (CR) në nivel edhe global nga IUCN (Kalkman, 2010). Vlerësimi i statusit
të ruajtjes së llojeve të rendit Odonata është bërë mbi bazën e kritereve të përcaktuara nga
IUCN, por pavarësisht kësaj, duke u nisur nga vlerat e njëjta të AOO dhe EOO për llojet
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C. xanthostoma, C. boltonii, P. elisabethae dhe S. sinaiticum mendojmë se mund të
konsiderohen me statusin DD dhe për këtë duhen ndërmarrë studime të mëtejshme në të
ardhmen.
Subpopullatat kryesore të 12 llojeve të tjera të prezantura në Tabelën 3.19, ndodhen
pjesërisht ose plotësisht jashtë zonave të mbrojtura, për këtë arsye për këto lloje nevojitet
të merren masa për përfshirjen e disa zonave në rrjetin aktual të ZM-ve.
Midis 12 llojeve të mësipërme 4 lloje C. ornatum, C. mercuriale, C. heros, L. tetraphylla
janë me interes Evropian ruajtjeje sepse janë lloje të përfshira në Direktivën e Habitateve
(Aneksi II dhe III).
Nga këto 4 lloje vetëm C. mercuriale është vlerësuar si VU, kurse C. heros është vlerësuar
në prag të rrezikimit ose NT.
2 llojet e tjera C. ornatum dhe L. tetraphylla pavarësisht se janë vlerësuar si LC (si jo të
rrezikuara), duhet të mbahen në vëmendje dhe të monitorohen në vazhdim për të parë
ecurinë e zhvillimit të popullatës së tyre.
C. heros e vlerësuar nga ne me statusin NT, referohet vetëm në 3-lokalitete, të cilat janë
jashtë ZM (Tabela 3.19). Nga të dhënat e literaturës, ky lloj ka statusin NT edhe sipas
IUCN, Listës së Kuqe të Evropës, Listës së Kuqe EU27 dhe statusin VU sipas Listës së
Kuqe për Mesdheun (Boudot & Kalkman, 2015). Nisur nga këto konstatime mendojmë se
është e rëndësishme jo vetëm thellimi i studimeve mbi C. heros, por edhe ndërgjegjësimi
për mbrojtjen më të mirë të habitateve ku ky lloj është referuar prej nesh. Midis stacioneve
ku ky lloj referohet për vendin tonë lumi i Matit vlen të shihet si një habitat që duhet ta
marrë në vëmendje dhe kujdes së veçantë.
C. hastulatum, lloj i ri për Shqipërinë, është koleksionuar vetëm në Liqenin e Draganit, në
Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë. Nga analiza e treguesve për këtë lloj, sipas
kritereve të IUCN (2017), C. hastulatum merr statusin DD për shkak të pamjaftueshmërisë
së të dhënave për të patur një vlerësim real mbi statusin e tij të rrezikimit për Shqipërinë.
Nisur nga të dhënat e kufizuara nuk mund të marrim një pozicionim për popullatën e tij,
prandaj për të kuptuar më mirë shtrirjen e kësaj popullatë duhen grumbulluar më shumë të
dhëna në të ardhmen.
3.5.4.3 Vlerësimi i Statusit të rrezikimit për llojet që ekzistojnë në Librin e Kuq të
Faunës Shqiptare
Pas rezultateve të prezantuara prej nesh në 3.5.4 kemi analizuar edhe të dhënat e
paraqitura në Librin e Kuq të Faunës Shqiptare në një këndvështrim të ri (Misja 2006). Në
Librin e Kuq, përfshihen vetëm 4 lloje të rendit Odonata, Ceriagrion tenellum,
Coenagrion ornatum, Lestes dryas dhe Gomphus vulgatissimus, të cilat mbajnë statusin
LR (Rrezik i ulët) që korrespondon me statusin e sotëm LC (Pak i rrezikuar).
Nga analiza jonë arrijmë në rezultatet e mëposhtme:
 C. tenellum në Librin e Kuq të Faunës Shqiptare referohet në Tiranë dhe Peshkopi
(Misja, 2006). Studiues të mëvonshëm (Dumont, 1993; Halimi & Paparisto, 2008;
Shkëmbi & Paparisto, 2014-2016) e referojnë në: Shëngjin, Patok, Cërrik, Tragjas,
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Nepravishtë, Poçem, Korçë dhe Syri i Kaltër. Sipas A.K.Z.M. Patoku, Shëngjini
dhe Syri i Kaltër cilësohen Z.M. ndërsa të tjerat nuk janë Z.M.
o Bazuar në të dhënat e grumbulluara dhe përpunuar prej nesh në bazë të
rregullave të IUCN, statusi i ruajtjes i propozuar nga ne për C. tenellum për
vendin tonë është NT.
 L. dryas në Librin e Kuq të Faunës Shqiptare referohet në Vlorë (Misja, 2006).
Nga Murányi (2007, 2013) referohet në Ballenjë (Bulqizë) dhe Mali Valamarë
(Korçë) (Murányi, 2007; 2013).
o Nisur nga studimi ynë, statusi i ruajtjes për C. ornatum është vlerësuar NT.
 C. ornatum, në Librin e Kuq të Faunës Shqiptare referohet në Krumë, Bicaj dhe
Kulla e Lumës. Studiues të mëvonshëm (Dumont, 1993; Halimi & Paparisto, 2008;
Murányi, 2007, 2013; Shkëmbi & Paparisto, 2015-2018) e referojnë në Elbasan,
Pishkash, Zvezdë, Vithkuq, Voskopojë, Korçë, Radanj, Patok, Vau i Dejës, Turaj,
Radomirë, Këneta e Kukësit, Lurë, Mali Kreshtës, Priskë, Kavajë, Divjakë, Kuta,
Pocestë, Uji i Ftohtë (Vlorë), Tragjas, Syri i Kaltër.
o Për këtë lloj (C. ornatum) analiza e të dhënave në bazë të rregullave të
IUCN na drejton drejt propozimit të statusit të ruajtjes LC ashtu si edhe
Misja (2006).
 G. vulgatissimus në Librin e Kuq të Faunës Shqiptare referohet në Pogradec,
Tepelenë, Sarandë ndërsa nga studiues të mëvonshëm (Dumont, 1993; Kalkman,
2000; Muranyi, 2007, 2013; Shkëmbi & Paparisto, 2015-2018) referohet në Trush,
Shirokë, Buna, Velipojë, Liqeni i Shkodrës, Mirakë, Mollë, Balldren, Korçë,
Voskopojë, Moravë, Blinisht, Dishnicë, Kuta, Liqeni i Viroit.
o Bazuar në të dhënat e grumbulluara prej nesh në këtë studim dhe rregullave
të IUCN (2017), statusi i ruajtjes për G.vulgatissimus është LC28.

28

Në shtojcën 5, Figurat 1-18, jepen hartat për vlerësimin e statusit të ruajtjes, status i përcaktuar sipas
kritereve të IUCN për llojet, të cilat janë përcaktuar si lloje të rrezikuara në një nga Listat e Kuqe në Evropë,
në Mesdhe apo në Ballkan.
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KREU IV
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Ky studim pesë vjeçar (2013-2018) mbi Rendin Odonata, Klasa Insecta për Shqipërinë, i
cili përfshiu rreth 120 stacione dhe rreth 170 pika koordinative rezultoi me grumbullimin e
rreth 1700 individëve.
Përfundime:
 Për Shqipërinë raportohen gjithsej 70 lloje Odonatash, nga ana e jonë janë
koleksionuar gjatë këtij studimi 63 lloje, të cilat u përkasin 2 nënrendeve, 9 familjeve
dhe 27 gjinive.
 Për herë të parë si kontribut i këtij studimi referohen 5 lloje të reja për odonatofaunën
e Shqipërisë. Përkatësisht për nënrendin Zygoptera shtohen 3 lloje të reja: C.
xanthostoma (Charpentier, 1825), C. mercuriale (Charpentier, 1840), C.
hastulatum (Charpentier, 1825) dhe për nënrendin Anisoptera shtohen 2 lloje të
reja: S. sinaiticum (Dumont, 1977) dhe T. annulata (Palisot de Beauvois, 1807).
 Nga ana jonë është identifikuar dhe përshkruar për herë të parë për odonatofaunën e
Shqipërisë edhe 1 gjini e re, gjinia Trithemis.
 Nga analiza e numrit të plotë të llojeve të rendit Odonata për Shqipërinë (70 lloje),
nënrendi Zygoptera sot përfaqësohet me 4 familje, 11 gjini dhe 29 lloje ndërsa
nënrendi Anisoptera përfaqësohet me 5 familje, 16 gjini dhe 41 lloje.
 Areali i përhapjes së llojeve në vendin tonë pas këtij studimi është zgjeruar
horizontalisht nga Lumi i Pavllës (Kepi i Stillos) në Jug e deri në Liqenin e Sylbicës
dhe Gropat e Selckës (Tamarë) në Veri, dhe vertikalisht nga niveli i detit deri 2300 m
lartësi në Malin e Gjallicës. Po kështu është rritur numri i vendgjetjeve për të gjitha
llojet e koleksionuara nga ana jonë.
 Odonatat e koleksionuara në Shqipëri preferojnë tipe të ndryshme habitatesh natyrore
dhe jonatyrore për plotësimin e ciklit të tyre jetësor. Ato janë vëzhguar dhe
koleksionuar në 45 tipe të ndryshme habitatesh natyrore ujore dhe tokësore, ku 10 prej
të cilëve janë listuar si habitate prioritare për ruajtjen e gjallesave nga ana e BE-së.
 Rezultatet e këtij punimi provojnë zgjerimin e vendgjetjeve për Shqipërinë pothuajse
për të gjitha llojet e rendit Odonata të njohura për vendin tonë, por në veçanti kjo rritje
është më shumë e ndjeshme për 7 lloje: S. nigra, S. vulgatum, S. fonscolombii, S.
flaveolum, O. cancellatum, O. coerulescens dhe O. albistylum. Mbi 90% e llojeve të
raportuar në studim, janë të lokalizuara në rajonin biogjeografik mesdhetar, nga të cilat
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rreth 25% gjejnë përhapje edhe më të gjerë duke u shtrirë edhe në lartësi, në zona që i
përkasin rajonit biogjeografik Alpin.
 Analiza statistikore e parametrave fiziko-kimikë të habitateve me ujëra të rrjedhshëm
ose jo tregoi se ka një lidhje të dobët mes këtyre parametrave dhe numrit të llojeve
odonata në fazën adulte në këto habitate.
 Për herë të parë në kuadër të këtij studimi mbi rendin Odonata për Shqipërinë u
realizua edhe vlerësimi i Statusit të rrezikimit për 25 nga llojet e këtij rendi. 10 lloje
ose rreth 14% e llojeve të rendit Odonata në Shqipëri (C. xanthostoma, C. mercuriale,
E. viridulum, L. macrostigma, P. elisabethae, S. meridionalis, S. metallica, S. danae, S.
depressiusculum dhe S. sinaiticum), janë vlerësuar si lloje të rrezikuara me statusin
VU, EN ose CR. Lloji P. elisabethae i vlerësuar (CR) nga ky studim për Shqipërinë po
ashtu është i vlerësuar edhe si lloj i rrezikuar globalisht nga IUCN. 4-lloje (C.
ornatum, C. mercuriale, C. heros, L. tetraphylla) janë lloje të mbrojtura nga Direktiva
e Habitateve (Aneksi II dhe III).
 U hartua për herë të parë në Shqipëri databaza e llojeve të odonatave dhe çelësi i
përcaktimit në nivel lloji për të gjithë përfaqësuesit e rendit Odonata për Shqipërinë.
Fondi i Muzeut të Shkencave të Natyrës u pasurua me një koleksion të pasur të rendit
Odonata, produkt i këtij studimi 5-vjeçar.
 Larmia e lartë e tipeve të habitateve ku odonatat përmbushin ciklin e tyre jetësor, si
dhe pamundësia e jonë për të koleksionuar në disa zona të tjera, na shtyn të mendojmë
se lista mbi llojet e rendit Odonata për Shqipërinë duhet të përfshijë edhe lloje të tjera,
pavarësisht se numri i llojeve të odonatave të regjistruar deri më tani për Shqipërinë
është më i lartë se në disa nga vendet fqinje. Studime të mëtejshme duhet të
ndërmerren për të plotësuar listën e llojeve të rendit Odonata.

Rekomandime
Duke u mbështetur në analizën e rezultateve dhe diskutimet e bëra për to, por edhe në
përvojën tonë të fituar gjatë këtij studimi, rekomandojmë si më poshtë vijon:
 Duke qenë se vetëm 10% e llojeve të rendit Odonata në Shqipëri ndodhen brenda
rrjetit aktual të zonave të mbrojtura (ose në një shpërndarje të barabartë të zonave
të mbrojtura dhe jo të mbrojtura) ne rekomandojmë se disa zona si Voskopojë,
Lumi i Bënçës ose Livadhet e Shishtavecit duhet të përfshihen brenda rrjetit aktual
të zonave të mbrojtura.
o Në veçanti, për llojin e ri S. sinaiticum, duke qenë se pika e grumbullimit të
tij ndodhet në një zonë jo të mbrojtur, kujdesi për mbrojtjen e këtij habitati
si nga pushteti lokal ashtu dhe nga Agjensia Rajonale e Mjedisit, që mbulon
zonën e Korçës, duhet të jetë pjesë e planeve të zhvillimit strategjik lokal.
o Për llojin e ri për Shqipërinë, C. hastulatum, koleksionuar vetëm në Liqenin
e Draganit, duhet të ketë studime të tjera të mëpasshme, të thelluara, për të
grumbulluar më shumë të dhëna për popullatën e këtij lloji si në numër
edhe në shtrirjen e habitatit të tij. Të dhëna më të plota për këtë lloj do të
ndihmojnë për të patur një vlerësim real mbi statusin e tij të rrezikimit për
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Shqipërinë, status i përcaktuar si DD për shkak të pamjaftueshmërisë së të
dhënave.
 Ndryshimet klimatike që po ndodhin mund të bëjnë që shpejt kufiri i shtrirjes së
llojeve të zgjerohet në hapësirë e të shtrihet në kohë, për këtë odonatat mund të
jenë një subjekt interesant i studimeve të mëtejshme, të cilat mund të vërtetojnë
lidhjen mes rritjes së temperaturave dhe shtrirjes në kohë dhe hapësirë të periudhës
së fluturimit nga nivel rendi deri në nivel lloji.
 Nisur nga fakti që mbi 90 % e llojeve të raportuara në studim, janë të lokalizuara
në brezin fitoklimatik mesdhetar, i cili në projeksionet afatmesme të ndryshimeve
klimatike të vendit (Instituti i Meteorologjisë) dhe të Agjensisë Evropiane të
Mjedisit, do të pësojë ndryshime të mëdha klimatike, ne rekomandojmë që
popullatat e llojeve të odonatave me përhapje të kufizuar të mbahen nën monitorim
të vazhdueshëm.
 25 llojet e rendit Odonata të Shqipërisë, bazuar në rregullat e IUCN-së, janë
vlerësuar me statusin DD, LC, NT, VU, EN dhe CR, ne rekomandojmë që të gjitha
këto lloje të përfshihen në listën e kuqe të florës dhe faunës së rrezikuar të
Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.
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2013

Tabela 2 Shtojca 1
Ditët e ekspeditave të realizuara në terren sipas viteve
Muaji/Data/ Viti
Lokaliteti
Stacioni
Qershor, 10/2013
Korçë
Boboshticë

2013

Qershor, 13/2013

Maliq

Zvezdë

2013

Qershor, 18/2013

Korçë

Voskopojë

2013

Qershor, 20/2013

Maliq

Zvezdë

2013

Qershor, 22/2013

Korçë

Moravë

2013

Qershor, 27/2013

Korçë

Rehovë

2013

Qershor, 28/2013

Pustec

Liqenas

2013

Korrik, 12/2013

Maliq

Zvezdë

2013

Korrik, 13/2013

Korçë

Voskopojë

2013

Korrik, 14/2013

Korçë

Boboshticë

2013

Korrik, 18/2013

Korçë

Moravë

2013

Korrik, 29/2013

Pustec

Liqenas

2013

Korrik, 8/2013

Korçë

Boboshticë

2013

Korrik, 9/2013

Korçë

Boboshticë

2013

Gusht, 12/2013

Korçë

Boboshticë

2013

Gusht, 13/2013

Pogradec

Tushemisht

2013

Gusht, 21/2013

Maliq

Maliq

2013

Gusht, 22/2013

Korçë

Boboshticë

2013

Gusht, 27/2013

Korçë

Moravë

2013

Gusht, 30/2013

Maliq

Maliq

2013

Gusht, 4/2013

Korçë

Dardhë

2013

Gusht, 9/2013

Korçë

Cangonj

2013
2013

Dhjetor, 8/2013
Dhjetor, 9/2013

Pogradec
Korçë

Tushemisht
Boboshticë

2014
2014
2014
2014

Janar, 21/2014
Shkurt, 13/2014
Mars, 14/ 2014
Maj, 29/2014

Tiranë
Divjakë
Shkodër
Tiranë

Krrabë
Divjakë
Shirokë
Kop. Botanik

2014

Maj, 30/2014

Tiranë

Dajt

2014

Qershor, 5/2014

Tiranë

Krrabë

2014

Qershor, 17/2014

Lezhë

Shëngjin

2014
2014
2014

Korrik, 2/2014
Gusht, 21/2014
Tetor, 2/2014

Kukës
Pogradec
Tiranë

Këneta e Kukësit
Buqezë
H.Fultz

2014

Tetor, 5/2014

Tiranë

Paskuqan

2014

Nëntor, 3/2014

Durrës

Durrës

2014

Nëntor, 11/2014

Krujë

Krujë

2014

Dhjetor, 27/2014

Korçë
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2015
2015
2015
2015

Janar, 29/2015
Shkurt, 28/2015
Mars, 1/2015
Mars, 6/2015

Tiranë
Korçë
Tiranë
Vlorë

Dajt
Boboshticë
Krrabë
Kalaja

2015

Maj, 10/2015

Vlorë

Zvërnec

2015

Maj, 30/2015

Shkodër

Zogaj

2015

Maj, 31/2015

Shkodër

Shirokë

2015

Qershor, 1/2015

Shkodër

Shirokë

2015

Qershor, 2/2015

Vlorë

Pylli i Sodës

2015

Qershor, 3/2015

Tiranë

Krrabë

2015
2015

Qershor, 6/2015
Qershor, 8/2015

Librazhd
Tiranë

Liqeni i Draganit
Ibë

2015

Qershor, 9/2015

Malësi Madhe

Grilë

2015

Qershor, 10/2015

Malësi Madhe

Grilë

2015
2015

Qershor, 13/2015
Qershor, 15/2015

Peshkopi
Librazhd

Radomirë
Liqeni i Draganit

2015
2015

Qershor, 20/2015
Qershor, 28/2015

Tiranë
Divjakë

Liqeni artificial
Divjakë

2015

Qershor, 29/2015

Lezhë

Shënkoll-Gajush

2015

Qershor, 30/2015

Tiranë

Kop.Botanik

2015
2015

Korrik, 1/2015
Korrik, 3/2015

Tiranë
Peshkopi

Krrabë
Radomirë

2015

Korrik, 11/2015

Shkodër

Shirokë

2015

Korrik, 13/2015

Vlorë

Pylli i Sodës

2015

Korrik, 17/2015

Pogradec

Tushemisht

2015

Korrik, 19/2015

Malësi Madhe

Bajzë

2015

Korrik, 21/2015

Shkodër

Liqeni

2015

Korrik, 30/2015

Memaliaj

Luftinjë

2015

Gusht, 15/2015

Fier

Frakull Madhe

2015

Gusht, 18/2015

Korçë

Rehovë

2015

Gusht, 21/2015

Tepelenë

Dragot

2015

Gusht, 23/2015

Pogradec

Tushemisht

2015

Gusht, 26/2015

Tiranë

Gjeç Fushë

2015

Shtator, 20/2015

Kavajë

Luz i Madh

2015

Tetor, 4/2015

Berat

Gajd

2015

Tetor, 9/2015

Tepelenë

Iliras

2015
2015
2016
2016

Nëntor, 28/ 2015
Dhjetor, 13/ 2015
Shkurt, 22/2016
Shkurt, 27/2016

Shkodër
Vlorë
Lezhë
Tiranë

Shirokë
Orikum
Patok
Priskë

2016
2016

Mars, 14/2016
Mars, 24/2016

Tiranë
Delvinë

Dajt
Syri i Kaltër
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2016
2016

Prill, 2/2016
Maj, 15/2016

Korçë
Tiranë

Boboshticë
Kop. Botanik

2016

Maj, 24/2016

Shkodër

Bunë

2016

Qershor, 2/2016

Tiranë

Krrabë

2016

Qershor, 3/2016

Tiranë

Priskë

2016
2016
2016
2016

Qershor, 4/2016
Qershor, 5/2016
Qershor, 9/2016
Qershor, 10/2016

Tiranë
Tiranë
Durrës
Lezhë

Krrabë
Dajt
Radë
Patok

2016

Qershor, 18/2016

Divjakë

Karavasta

2016

Qershor, 21/2016

Malësi Madhe

Bajzë

2016

Qershor, 22/2016

Malësi Madhe

Stërbeq

2016

Qershor, 23/2016

Tiranë

Kop. Botanik

2016

Korrik, 12/2016

Shkodër

Bunë

2016

Korrik, 18/2016

Shkodër

Rahovicë

2016

Korrik, 19/2016

Shkodër

Shirokë

2016
2016
2016

Gusht, 13/2016
Gusht, 14/2016
Gusht, 20/2016

Shkodër
Has
Pustec

Vau i Dejës
Qafë Prush
Zaroshkë

2016

Gusht, 22/2016

Pogradec

Tushemisht

2016
2016

Shtator, 5/2016
Shtator, 20/2016

Mallakastër
Tiranë

Poçem
Fortuz

2016

Shtator, 22/2016

Shkodër

Shirokë

2016

Shtator, 28/2016

Fier

Ardenicë

2016
2016
2017
2017

Tetor, 9/2016
Dhjetor, 13/2016
Janar, 15/2017
Janar, 28/2018

Mallakastër
Lezhë
Tiranë
Tiranë

Poçem
Patok
Krrabë
Priskë

2017
2017
2017
2017

Shkurt, 24/2017
Mars, 1/2017
Mars, 18/2017
Pril, 24/2017

Vlorë
Shkodër
Divjakë
Mallakastër

Nartë
Shirokë
Divjakë
Kuta

2017

Prill, 26/2017

Mallakastër

Kuta

2017

Maj, 14/2017

Korçë

Voskopojë

2017
2017

Maj, 26/2017
Maj, 30/2015

Vlorë
Shkodër

Orikum
Zogaj

2017
2017

Qershor, 6/2017
Qershor, 8/2017

Tiranë
Tiranë

Krrabë
Krrabë

2017

Qershor, 11/2017

Vlorë

Pylli i Sodës

2017

Qershor, 12/2017

Kavajë

Kavajë

2017

Qershor, 17/2017

Tiranë

Kop.Botanik
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2017

Qershor, 24/2017

Delvinë

Syri i Kaltër

2017

Qershor, 30/2017

Koplik

Bogë

2017

Korrik, 6/2017

Korçë

Voskopojë

2017

Korrik, 22/2017

Shkodër

Shirokë

2017

Gusht, 27/2017

Tepelenë

Bënçë

2017

Shtator, 14/2017

Fier

Pishë Poro

2017
2017
2018
2018

Nëntor, 21/2017
Janar, 30/2018
Shkurt, 7/ 2018
Mars, 12/2018

Berat
Durrës
Tiranë
Tiranë

qytet
Gjiri i Lalzit
Priskë
Dajt

2018
2018

Mars, 31/2018
Maj, 14/2018

Korçë
Delvinë

Boboshticë
Syri i Kaltër

2018

Qershor, 1/2018

Rrogozhinë

Spille

2018
2018

Qershor, 3/2018
Qershor, 4/2018

Tiranë
Tiranë

Krrabë
Kop. Botanik

2018

Qershor, 5/2018

Korçë

Voskopojë

2018

Qershor, 8/2018

Lezhë

Troshan

2018

Qershor, 9/2018

Mirditë

Rubik, Kryezez

2018

Qershor, 10/2018

Lezhë

Blinisht

2018
2018

Qershor, 12/2018
Qershor, 13/2018

Tiranë
Lezhë

Krrabë
Shëngjin

2018

Qershor, 17/2018

Divjakë

Gradisht

2018

Qershor, 21/2018

Kukës

Shishtavec

2018
2018

Qershor, 22/2018
Qershor, 23/2018

Peshkopi
Tiranë

Radomirë
Krrabë

2018

Qershor, 24/2018

Tiranë

Kop. Botanik

2018

Korrik, 19/2018

Tiranë

Shkalla e Tujanit

2018

Tetor, 18/2018

Divjakë

Divjakë

2018

Nëntor, 3/2018

Sarandë

Liqeni i Almurës

2018

Dhjetor, 12/2018

Tiranë

Krrabë
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Lokaliteti

Tabela 3 Shtojca 1
Stacionet e kampionimit
Stacioni
Koordinatat e pikës së grumbullimit

Fier

Ardenicë

N40°48'56.8''; E19°36'32.1''

Malësi Madhe

Bajzë

N42°16'35.7''; E19°26' 00.6''

Lezhë

Balldren

N41°47'45.9''; E19°38'1.10''

Tepelenë

Beçisht

N40°18'8.58''; E20° '47.6''

Korçë

Belorta

N40°40' 0.7''; E20°49' 45.1''

Tepelenë

Bënçë

N40°15'25.8''; E20°00'19.5''

Lezhë

Blinisht

N41°52'36.3''; E19°38'27.5''

Korçë

Boboshticë

N40°33'15.7''; E20°45'49.1''

Malësi Madhe

Bogë

N42°23' 53.0''; E19°38'48.4''

Shkodër

Bunë

N42°03' 16.8''; E19°29'16.3''

Pogradec

Buqezë

N41°2'59.3'' E20°37'44.9''

Devoll

Cangonj

N40°33'15.7''; E20°45'49.1''

Përmet

Çarshova

N40°07'06.2''; E20°32'30.2''

Tiranë

Dajt

N41°21'00.9"; E19°55'18.9"

Korçë

Dardhë

N40°30'59.4''; E20°49'42.0''

Fier

Darëzezë e Re

N40°43'8.31"; E19°22'35.3"

Gjirokastër

Derviçan

N40 2' 6.92''; E20°10' 55.7''

Divjakë

Divjakë

N40°59'33.5''; E19°31'89.8”

Tropojë

Dragobi

N42°26'6.9''; E19°58'50.3''

Tepelenë

Dragot

N40°17'18.2''; E20°04'07.9''

Korçë

Drenovë

N40°34'58.4''; E20 47'19.3''

Durrës

Durrës

N41°18'59.1''; E19°27'10.1''

Devoll

Eçmenik

N40°38' 58''; E20°54' 46''

Tiranë

Fortuz

N41°18'10.2''; E19°48'14.1''

Fier

Frakull Madhe

N40°39'48.4''; E19°29'12.2''

Berat

Gajd

N40°50'34"; E19°48'49"

Tiranë

Gjeç Fushë

N41°24'27.7"; E19°42'17.3"

Elbasan

Gjinar

N41°1'13.6"; E20°11'49.3''

Durrës

Gjiri i Lalzit

N41°20'34.1"; E19°29'56.4"

Gramsh

Grabova

N40°17'07''; E20°14'20''

Divjakë

Gradisht

N40°53'20.7''; E19°35'9.85''

Malësi Madhe

Grilë

N42°07'49.3''; E19°29'03.0''

Tiranë

Ibë

N41°13'31.7''; E19°56'00.7''

Tepelenë

Iliras

N40°22'52.4''; E19°53'59''

Mirditë

Kaçinar

N41°53'29.3''; E19°53'48.4''
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Vlorë

Kalaja

N40°24'45.8''; E19°28'52.5''

Krujë

Kalaja e Krujës

N41°30'30.0"; E19°47' 43.2''

Vlorë

Kampi Vlorë

N40°26'44.5"; E19°29'53.8"

Vlorë

Karaburun

N40°18'46.6''; E19°22'53.5''

Divjakë

Karavasta

N40°59'13.9''; E19°30'13.1''

Berat

Kashtbardhë

N40°53'55.3''; E19°44'32.5''

Kavajë

Kavajë

N41°10'46.3''; E19°32'18.7''

Kukës

Këneta e Kukësit

N42°15'92''; E20°24' 247''

Korçë

Kodrat

N40°37'05.5''; E 20°47'43.1''

Tiranë

Kop.Botanik

N41°17'28.1''; E19°44'51.2’

Belsh

Kosovë e Vogël

N40°53' 47.0"; E19°47'16.8''

Tiranë

Krrabë

N41°13'31.7"; E19°56'00.7"

Krujë

Krujë

N41°30'36.3''; E19°46'44.1''

Has

Krumë

N42°12'34.7''; E20°24'23.5''

Lezhë

Kune Vain

N41°45'21.5''; E19°38'5.28''

Mallakastër

Kuta

N40°22'52.4''; E19°53'59.0”

Mirditë

Lari

N41°58'55.86"; E20°14'32.06"

Kavajë

Lekaj

N41°6'45.5"; E19°36'28.9"

Gramsh

N40°39'55.3"; E20°10'15.1"

Vlorë
Pustec

Lerë Uji/Mali
Tomorrit
Lerë Uji, Llogora
Liqenas

N40°13' 0.6''; E19°36' 21.6''
N40°47’15.3''; E20°54’24.2''

Tiranë

Liqeni artificial

N41°18'24.4"; E19°49'49.3"

Librazhd

N41°19' 854''; E20°24' 401''

Sarandë

Liqeni Fushë
Studë
Liqeni i Almurës

N39°44'49.12"; E19°59'51.01"

Librazhd

Liqeni i Draganit

N41°16' 529''; E20°27' 041''

Pogradec

Liqeni i Ohrit

N40°54’4.06''; E20°40'16.8''

Librazhd

N41°15' 577''; E20°29' 588''

Belsh

Liqeni i Sali
Xhyrës
Liqeni i Seferanit

Shkodër

Liqeni i Shkodrës

N42°03'16.8''; E19°29'16.3''

Gjirokastër

Liqeni i Viroit

N40°6'8.4''; E20°7'24.3''

Belsh

Liqeni Merhoje

N40°56'37.45"; E19°52'1.54"

Belsh

Liqeni Qendër

N40°58'30.82"; E19°53'32.30"

Vlorë

Llogora

N40°13'42.6''; E19°33'45.3''

Memaliaj

Luftinjë

N41°48' 406''; E20°29' 565''

Malësi Madhe

Lumi Cem

N42°25'37.4''; E19°30'47.5''

Sarandë

Lumi i Pavllës

N39°43'4.55"; E20°1'9.44"

Kavajë

Luz i Madh

N40°48'56.8''; E19°36'32.1''

Vlorë

Maja e Qorres

N40°12' 43.4''; E19°36'12.9''

Vlorë

Maja e Thanasit

N40°11'54.8''; E19°34'50.3''

N40°57'15.5''; E19°54'12.2''
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Kukës

Mali Gjallicës

N42°1'10.7"; E20°27'39.7"

Kukës

Mali i Zebës

N41°55' 46.6''; E20°14' 4.27''

Maliq

Maliq

N40°42'27.9''; E20°41'53.1''

Korçë

Moravë

N40° 45' 36.7''; E19° 54' 25.1''

Tropojë

Morinë

N42°7'30.4"; E20°31'0.15"

Shkodër

Murriqan

N42°1' 2.56''; E19°22'27.6''

Delvinë

Muzinë

N39°54'53.4''; E20°11'31.2''

Vlorë

Nartë

N40°30'58.3''; E 19°25'04.8''

Vlorë

Orikum

N40°19' 43''; E19°28' 05''

Tiranë

Paskuqan

N41°21'36.4''; E19°47'30.0''

Lezhë

Patok

N41°36'39.3''; E19°35'56.5''

Berat

Përroi Velabisht

N40°42'2.59''; E19°56' 8.98''

Përmet

Petran

N40°12'31.2''; E 20°25'07.8''

Tiranë

Pezë

N41°15'58.3"; E19°41'28.2"

Fier

Pishë Poro

N40°39'46.64"; E19°19'53.96"

Mallakastër

Poçem

N40°30'16.0"; E19°43'58.0"

Korçë

Pocestë

N40°41'05.4"; E20°43' 04.7''

Tiranë

Priskë

N41°25'00.8"; E19°51'27.1"

Vlorë

Pylli i Sodës

N40°28'52''; E19°26'53''

Korçë

Qafa e Qarrit

N40°30'13.08"; E20°41'6.30"

Has

Qafë Prush

N42°18'5.89''; E20°22'55.1''

Pukë

Qerret i Vogël

N42°4'53.3''; E19°48'9.51''

Korçë

qytet

N40°37'24.7''; E20°47'06.0''

Durrës

Radë

N41°24'28.2"; E19°35'58.7''

Peshkopi

Radomirë

N41°49'6.51"; E20°29'2.54"

Shkodër

Rahovicë

N42°25'36.8''; E19°31'45.1''

Kolonjë

Rehovë

N40°20'00.8''; E20°42'276.4''

Mirditë

Rubik, Kryezez

N41°46'27.9''; E19°44'40.2''

Lezhë

Shëngjin

N41°48'51.5''; E19°35'37.0''

Lezhë

Shënkoll-Gajush

N41°41'54.2''; E19°39'42.3''

Shkodër

Shirokë

N42°03'29.5''; E19°27'44.6''

Kukës

Shishtavec

N42°03'29.5''; E19°27'44.6''

Tiranë

Shkalla e Tujanit

N41°22'54.4''; E19°52'58.8''

Rrogozhinë

Spille

N41°05'47.1''; E19°27'32.7''

Malësi Madhe

Stërbeq

N42°12'25.6''; E19°23'46.4''

Tropojë

Sylbicë

N42°31'35.3''; E20°5' 20.8''

Delvinë

Syri i Kaltër

N39°55'23.6''; E20°11'32.7"

Mirditë

Thirrë

N41°58'40.8''; E20°14' 45.6''

Tropojë

Tropojë e vjetër

N42°21'1.48''; E20°4'54.6''
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Lezhë

Troshan

N41°52'40.9''; E19°41'11.1''

Pogradec

Tushemisht

N40° 53' 54.7"; E20° 42' 37.1''

Vlorë

Uji i ftohtë

N40°27'12.8''; E19°29'09.2''

Shkodër

Vau i Dejës

N42°00' 20.3"; E19°37'20.1''

Shkodër

Velipojë

N41°51'42.4"; E19°26'25.7"

Korçë

Voskopojë

N40°37'51.4''; E20°35'28.9''

Tiranë
Pustec

Zallbastar
Zaroshkë

N41°25' 43.2''; E19°56' 8.9''
N40°46'00.4''; E20°54'38.5''

Shkodër
Vlorë
Maliq

Zogaj
Zvërnec
Zvezdë

N42°04'17.0''; E19°23'59.2''
N40°30'58.3''; E19°25'04.8''
N40°43'51.3''; E20°51'49.0”
Tabela 4 Shtojca 1

N/Rendi
Zygoptera

Numri i individëve të koleksionuar sipas llojeve të rendit Odonata
Familja
Gjinia
Llojet
Individë
femra
Calopterygidae
C. virgo
16
Calopteryx
C. splendens
10
Lestidae

1

3

L. barbarus

19

25

L. virens

8

9

L. sponsa

10

12

C. viridis

1

2

C. parvidens

1

2

Sympecma

S. fusca

0

2

Ceriagrion

C. tenellum

8

14

Coenagrion

C. hastulatum

0

2

C. mercuriale

1

6

C. ornatum

19

30

C. puella

30

44

C. pulchellum

7

5

C. scitulum

2

5

Enallagma

E. cyathigerum

14

27

Erythromma

E. lindenii

10

14

E. viridulum

11

13

I. elegans

91

111

I. pumilio

10

9

Pyrrhosoma

P. nymphula

28

73

Platycnemis

P. pennipes

46

74

P. latipes

1

2

A. affinis

4

8

A. cyanea

6

8

Lestes

Ischnura

Platycnemididae
Anisoptera

Aeshnidae

17

C. xanthostoma

Chalcolestes

Coenagrionidae

Individë
meshkuj
21

Aeshna
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A. isosceles

2

4

A. mixta

4

3

A. ephippiger

2

0

A. imperator

8

18

A. parthenope

3

5

Brachytron

B. pratense

0

1

Caliaeschna

C. microstigma

3

4

Gomphus

G. vulgatissimus

4

4

G. schneiderii

0

1

G. flavipes

1

4

Lindenia

L. tetraphylla

9

16

Onychogomphus

O. forcipatus

4

9

Cordulegaster

C. bidentata

3

7

C. heros

1

0

Cordulia

C. aenea

1

2

Somatochlora

S. flavomaculata

0

2

S. meridionalis

1

0

S. metallica

2

5

Crocothemis

C. erythraea

34

56

Selysiothemis

S. nigra

1

13

Trithemis

T. annulata

0

5

Libellula

L. depressa

24

48

L. fulva

3

18

L. quadrimaculata

0

4

O. albistylum

11

19

O. brunneum

33

67

O. cancellatum

18

25

O. coerulescens

37

41

S. depressiusculum

2

1

S. flaveolum

5

12

S. fonscolombii

24

37

S. meridionale

9

11

S. sanguineum

8

11

S. sinaiticum

3

5

S. striolatum

22

21

S. tibiale

3

4

S. vulgatum

9

15

Anax

Gomphidae

Cordulegastridae
Corduliidae

Libellulidae

Orthetrum

Sympetrum

206

Shkëmbi E. (2018); “Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri”
Tabela 5 Shtojca 1

Llojet e Rendit Odonata sipas përhapjes së tyre nga 1-6 zona vegjetative

Në 1 zonë

Në 2 zona

Në 3 zona

Në 4 zona

Në 5 zona

Në 6 zona

C. xanthostoma
P. elisabethae
C. johanssoni
E. najas
B. pratense
L. tetraphylla
C. boltonii
S. flavomaculata
S. sinaiticum

L. virens
L. macrostigma
C. viridis
C. parvidens
C. pulchellum
C. scitulum
C. hastulatum
A. affinis
A. ephippiger
G. flavipes

S. fusca
L. dryas
L. sponsa
P. latipes
C. mercuriale
E. lindenii
A. parthenope
S. danae
S. sanguineum
S. vulgatum

L. barbarus
C. tenellum
A. cyanea
A. isosceles
A. mixta
A. imperator
C. aenea
S. metallica
L. fulva
O. albistylum

C. splendens
P. nymphula
I. pumilio
C. ornatum
C. puella
E. viridulum
G. vulgatissimus
C. bidentata
C. erythraea
L.
quadrimaculata
S. flaveolum

C. virgo
P. pennipes
I. elegans
E. cyathigerum
C. microstigma
O. forcipatus
L. depressa
O. brunneum
O. cancellatum

G. schneiderii
C. heros
S. meridionalis
S. nigra

O.
coerulescens
S.
fonscolombii
S. meridionale

S. striolatum

S.
depressiusculum
S. tibiale
T. annulata

Shtojca 2 Çelsi i përcaktimit të rendit Odonata për Shqipërinë
Çelsi dikotomik i hartuar në kuadrin e kësaj doktorature, i paraqitur në vazhdim, pasqyron
eksperiencën e grumbulluar në terren dhe në laborator bazuar mbi tiparet e vëzhguara në
mikroskop për secilin individ të koleksionuar si dhe në çelsat e përcaktimit Bej-Bienko
(1961), Aguesse (1968) dhe Dijkstra (2006). Ai përfaqëson një mjet teknik që do t’u vijë
në ndihmë studiuesve dhe të apasionuarve pas botës së insekteve duke u lehtësuar punën
dhe rritur cilësinë e përcaktimit.
Çelsi i prezantuar në këtë punim për përcaktimin e llojeve të rendit Odonata për
Shqipërinë është hartuar bazuar në formulimin e tezave dhe antitezave mbi bazën e
tipareve krahasuese duke filluar nga kategoria taksonomike nënrendi deri në nivelin e
llojit. Ai vjen në gjuhën shqipe duke lehtësuar përdorimin nga një grup më i gjerë
njerëzish të apasionuar, përdorimin nga mësues në shkolla me grupet e nxënësve që kanë
pasion biologjinë dhe botën e gjallë. Çelsi përmban 142 teza dhe antiteza, të cilat
ndihmojnë në përcaktimin e 2 nënrendeve, 9 familjeve, 27 gjinive dhe 70 llojeve të rendit
Odonata për Shqipërinë.
Përcaktimi i tipareve për çdo takson shoqërohet me figurat përkatëse, origjinale të
përgatitura enkas për këtë qëllim. 86 figurat (foto dhe skica) që gjenden në këtë çelës janë
foto të bëra gjatë punës në terren dhe në laborator si dhe skica të tipareve me rëndësi në
përcaktim si p.sh. skica të organeve gjenitale, shtojcave anale etj. Numërimi i figurave dhe
skicave që shoqërojnë tezat dhe antitezat nuk ndjek numërimin e figurave në këtë punim,
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ato mbajnë numrat 1-86. Ky numërim do ta bëjë më të lehtë përdorimin e çelsit (i cili në
një kohë të dytë mund të shkëputet nga ky punim doktorature) nga përdoruesit e tij.
Çelsi i përcaktimit të nënrendeve
1(2). Të dy çiftet e flatrave të njëjtë për nga forma, në qetësi ato qëndrojnë të palosura dhe
të shtrira mbi abdomen (përjashtim bën gjinia Lestes); abdomeni i hollë, uniform (i
njëtrajtshëm); hapësira ndërmjet dy syve më e madhe se gjerësia e njërit sy (Figura 1); ♀
gjithnjë me vezëvendosës…………..…..............N/rendi Zygoptera (Pilivesat flatranjëjta)

Figura 1 Tiparet përcaktuese të nënrendit Zygoptera (Foto E. Shkëmbi)

2(1). Flatrat jo të njëjta për nga forma dhe nervurat, të pasmet shumë më të gjera se të
përparmet; në qetësi flatrat i mbajnë të hapura, pingul me trupin (Figura 2); membrana
zakonisht është e pranishme; sytë takohen me njëri-tjetrin; nëse janë të ndarë, atëherë
hapësira mes tyre më e ngushtë se sa gjerësia e një syri; ♀ pa vezëvendosës, me përjashtim
të familjes Aeshnidae……………………..….N/rendi Anisoptera (pilivesat joflatranjëjta)

Figura 2 Tiparet përcaktuese të nënrendit Anisoptera (Foto E. Shkëmbi)

Nënrendi Zygoptera
(Tiparet përshkruhen në tezën 1 të përcaktuesit)
Çelsi për përcaktimin e familjeve
1(2). Flatrat me ngjyrë, ngushtohen drejt bazës; nervurat anale paranyjore 12 ose më
shumë (Figura 3); katërkëndëshi i zgjatur, i ndarë në shumë qeliza nga nervura tërthore;
fusha anale e zhvilluar dobët; pterostigma tek mashkulli mungon, femra me
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“pseudopterostigmën” të bardhë; sutura e parë anësore e zhvilluar
plotësisht……………………….................................…….…..................…Calopterygidae

Figura 3 Tiparet përcaktuese të familjes Calopterygidae (Foto E. Shkëmbi)

2(1). Flatrat pa ngjyrë, krejtësisht transparente; nervurat anale paranyjore 2-3 (Figura 4);
katërkëndëshi përbëhet vetëm nga një qelizë, jo i ndarë nga nervura tërthore; fusha anale
mungon, pterostigma gjithnjë e pranishme; sutura e parë anësore jo e plotë.

Figura 4 Flatrat te C. pulchellum, tiparet e përshkruara te pika 2(1) (Foto E. Shkëmbi)

3(4). Pterostigma katërkëndore, më e gjatë se e gjerë, e gjatë të paktën sa dy qeliza;
shumica e qelizave të flatrave pesëkëndore; nervura gjatësore shtojcë IR2 e shtrembëruar;
në verteks (çaçka e kokës), pas antenave ka një brazdë; trupi me shkëlqim metalik,
shtojcat anale të sipërme të mashkullit më të gjata se segmenti i 10-të i abdomenit dhe në
formën
e
darëve
(Figura
5)…...………….......................................................................................….Lestidae

Figura 5 Flatrat dhe shtojcat anale të ♂ tek L. virens (Foto dhe skicat E. Shkëmbi)

4 (5). Pterostigma relativisht e shkurtër sa gjatësia e një qelize; nervura gjatësore IR2 e
drejtë (Figura 6); prapa syve nuk ka brazdë; trupi vetëm me njolla me shkëlqim metalik;
209

Shkëmbi E. (2018); “Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri”

shtojcat anale të sipërme zakonisht më të shkurtra se segmenti S10 dhe nuk janë në formën
e darëve.

Figura 6 IR2 dhe shtojcat anale te Gjinia Coenagrion, fam. Coenagrionidae (Skicat E. Shkëmbi)

5(6). Katërkëndëshi kënddrejtë; ka dy qeliza anale paranyjore (Ax1, Ax2); tibiat e dy
çifteve të këmbëve të pasme tek mashkulli të zgjeruara dhe pjesërisht të zbehta; koka
shumë e gjerë (3 herë më e gjerë se e gjatë), me një shirit të zbehtë përgjatë verteksit
(Figura
7)
................................................................................................................….Platycnemididae

Figura 7 Tiparet karakteristike të familjes Platycnemididae (Foto dhe skica E. Shkëmbi)

6(5). Katërkëndëshi jo i drejtë, si trapez, ana e tij e përparme shumë më e shkurtër se ana e
pasme; ka të paktën 2 nervura tërthore paranyjore; tibiat jo të zgjeruara dhe shpesh të
errëta; koka rreth dy herë më e gjerë se e gjatë, me një shirit të zbehtë para verteksit ose
pas
tij;
pterostigma
në
formë
diamante
(Figura
8)……………………….….....…Coenagrionidae

Figura 8 Tiparet përcaktuese te familja Coenagrionidae, koka, tibiet dhe flatra (Foto E. Shkëmbi)
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Familja Calopterygidae
Kanë përmasa mesatare; kanë shumë nervura paranyjore; flatrat të ngjyrosura, pterostigma
mungon.
Gjinia Calopteryx Leach, 1815

Krahëshkruarat

1(2). ♂: flatrat blu-metalike, vetëm maja e tyre paksa më e çelur; segmentet e fundit të
abdomenit, nga ana e poshtme me ngjyrë kafe-të kuqe;
♀: flatrat ngjyrë tymi me nervura të hirta-të murrme (Figura 9);
Gjatësia totale 45-49 mm, Ab 31-42 mm, Fp 24-36 mm…………....................……virgo L.

Figura 9 C. virgo ♂ (majtas) dhe ♀ (djathtas) (Foto A. Paparisto)

2(1). ♂: flatrat me 1-2 shirita të çelur, transparentë; ♀: flatrat ngjyrë tymi.
3(4). ♂: flatrat në mes me shirit blu-metalik, baza dhe maja e tyre pa ngjyrë, të
tejdukshme; segmentet e fundit të abdomenit, nga ana e poshtme me ngjyrë të shndritshme
të verdhë-të bardhë-të hirnosur;
♀: flatrat pak a shumë transparente me nervura të gjelbërta me shkëlqim; pterostigma e
zbehtë (Figura 10);
Gjatësia totale 45-48 mm, Ab 33-41 mm, Fp 27-36 mm……..……..……...splendens Harr.

Figura 10 C. splendens, ♀ (majtas) dhe ♂ (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

4(3). ♂: flatrat me ngjyrim që shtrihet nga nyja deri te maja (rrallë kalojnë nyjen),
transparente në bazën e tyre;
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♀: flatrat me ngjyrë tymi-kafe të çelur; segmentet e fundit të abdomenit kanë ngjyrë kafe,
pa shkëlqim (ndryshe nga ngjyra e gjelbërt metalike tek C. splendens me të cilën mund të
ngatërrohet) (Figura 11);
Gjatësia totale 45-48 mm, Ab 35-37 mm, Fp 28-31 mm…..…….........xanthostoma Charp.

Figura 11 C. xanthostoma dhe segmentet e fundit të abdomenit (Foto E. Shkëmbi)

Familja Lestidae
Kanë përmasa më të vogla se fam. Calopterygidae; në verteks, pas antenave ka brazda;
nervura IR2 e shtrembëruar; trupi pak a shumë me ngjyrim metalik.
Çelsi për përcaktimin e gjinive
1(3). Katërkëndëshat e flatrave të përparme dhe të pasme pothuajse të një madhësie;
pterostigma e baraslarguar njëlloj nga maja e flatrave të përparme dhe të prapme (Figura
12); kraharori dhe abdomeni nga ana e sipërme me ngjyrim shpesh metalik, bronz-të
gjelbërt; në qetësi flatrat zakonisht gjysmë të hapura. …………………….…Lestes Leach

Figura 12 Tiparet përcaktuese të gjinisë Lestes (Foto E. Shkëmbi)

2 (3). Ngjyrimi i gjelbërt në pjesën e poshtme të kraharorit përfundon me një zgjatim si
pykë (Figura 13); shtojcat anale me ngjyrë të zbehtë; nuk kanë ngjyrim të
purpurt…………………………………………………………………Chalcolestes Kenn.
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Figura 13 Tiparet përcaktuese të gjinisë Chalcolestes (Foto E. Shkëmbi)

3 (2). Pterostigma ndodhet qartazi më afër majës në flatrat e përparme; trupi me ngjyrim
kafe me shkëlqim; në qetësi flatrat gjithmonë të mbyllura (Figura 14)…Sympecma Burm.

Figura 14 Tipare përcaktuese të gjinisë Sympecma (Foto B. Gerken)

Çelsi për përcaktimin e llojeve
1.Gjinia Lestes Leach, 1815

Krahëhapurat

1(4). Në pjesën e pasme të kokës me njolla të verdha;
♂: shtojcat anale të poshtme shumë të shkurtra, në krahasim me shtojcat anale të sipërme.
2(3). Pterostigma njëngjyrëshe, e kuqe-e murrme;
♂: shtojcat anale të poshtme të drejta, të rrumbullakosura në majë;
♀: shtojcat anale të verdha, vende-vende të zeza, pllakëzat anale bazë të vezëvendosësit
me gjemb anash (Figura 15);
Gjatësia totale 30-39 mm, Ab 25-32 mm, Fp 19-23 mm……………………...virens Charp.

Figura 15 L. virens, shtojcat anale dhe pterostigma (Foto E. Shkëmbi)

3(2). Pterostigma dyngjyrëshe: e kuqërremtë-e murrme në bazë dhe e bardhë në majë;
shiritat parasuporë të gjerë;
♂: shtojcat anale me ngjyrë të çelur, të poshtmet mbarojnë me majë dhe divergojnë;
♀: shtojcat anale tërësisht të verdha, pllakëzat bazë të vezëvendosësit pa gjemb (Figura
16);
Gjatësia totale 40-45 mm, Ab 26-35 mm, Fp 20-27 mm……………………barbarus Fab.
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Figura 16 Tipare përcaktuese të L. barbarus, shiritat e gjerë parasuporë, pterostigma dyngjyrëshe
dhe shtojcat anale te ♂ (Foto E. Shkëmbi)

4(1). Pjesa e pasme e kokës pa njolla të verdha.
5(6). ♂: shtojcat anale të poshtme më të gjata se gjysma e shtojcave të sipërme,
përfundojnë me maja të holla dhe të drejta;
♀: pllakëzat bazë të vezëvendosësit me dy ngjyra, me dhëmbëzime shumë të vogla;
vezëvendosësi arrin deri në fundin e S10;
Gjatësia totale 35-39 mm, Ab 25-33 mm, Fp 17-24 mm…………....……...…sponsa Hans.
2.Gjinia Chalcolestes Kennedy, 1920
1(2). ♂: shtojcat anale të poshtme të shkurtra, më të shkurtra se gjysma e atyre të sipërme;
♀: pllakëzat bazë të vezëvendosësit me një gjemb të vogël; vezëvendosësi në anën e
poshtme ka 6-8 dhëmbë të mëdhenj; pterostigma kafe (Figura 17);
Gjatësia totale 44-50 mm, Ab 34-39 mm, Fp 22-26 mm………………….…parvidens Art.

Figura 17 Tiparet dalluese te C. parvidens: pterostigma dhe shtojcat anale te mashkulli (Foto E.
Shkëmbi)

2(1). ♂: shtojcat anale të sipërme përfundojnë me maja të zeza;
♀: vezëvendosësi me ngjyrë të errët, në anën e poshtme ka 10-14 dhëmbë të mëdhenj;
pterostigma e madhe, me ngjyrë të zbehtë;
Gjatësia totale 39-48 mm, Ab 29-39 mm, Fp 23-28 mm ………………....viridis V.d. Lind.

3.Gjinia Sympecma Burmeister, 1839

Pilivesat dimërore

1. Trupi me ngjyrë kafe të zbehtë; ka njolla të errëta dhe të shndritshme në pjesën dorsale
të kokës, toraksit dhe abdomenit; pterostigma e gjatë, kafe;
♂: shtojcat anale të poshtme te meshkujt janë të holla, maja e tyre arrin majën e dhëmbit
që gjendet në bazën e shtojcave anale të sipërme.
♀: vezëvendosësi është i shkurtër, maja e tij zgjatet deri në gjysmën e segmentit S10;
shtojcat anale te femra të mëdha dhe të zbehta (Figura 18);
Gjatësia totale 34-39 mm, Ab 25-30 mm, Fp 18-23 mm…...………………fusca V.d.Lind.
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Figura 18 S. fusca, shtojcat anale te ♂ (Skica E. Shkëmbi)

Familja Platycnemididae
Kanë përmasa të vogla; nervura IR2 e drejtë; katërkëndëshat të rregullt; tibiet e këmbëve
të pasme tek ♂ të zgjeruara. Vetëm një gjini: Platycnemis Burm.
Gjinia Platycnemis Burmeister, 1839

Pilivesat këmbëbardha

Trupi me ngjyrë të çelur (të bardhë, të bardhë-bojëqielli, gjelbëroshe) me figura të zeza.
1(2). ♂: shtojcat anale të sipërme qartazi të copëtuara; tibiet paksa të zgjeruara, me vijë të
zezë nga ana e jashtme;
♀: copëzat anësore të parashpinës paksa të ngritura lart e të përkulura përpara; ngjyra e
këmbëve si tek ♂ (Figura 19);
Gjatësia totale 35-37 mm, Ab 27-31 mm, Fp 19-23 mm………………….….pennipes Pall.

Figura 19Tipare përcaktuese të P. pennipes: shiriti mes syve, tibiet dhe shtojcat anale të sipërme
(Foto E. Shkëmbi)

2(1). ♂: shtojcat anale të sipërme jo të copëtuara; tibiat shumë të zgjeruara, në anën e
jashtme pa vijë të zezë;
♀: copëzat anësore të parashpinës jo të ngritura lart dhe jo të përkulura përpara; ngjyra e
këmbëve si tek ♂ (Figura 20);
Gjatësia totale 33-37 mm, Ab 25-30 mm, Fp 18-22 mm……..…………….….latipes Ram.

Figura 20 Tibiet dhe shtojcat anale të P. latipes, foto dhe shtojcat anale skicë: a. P. pennipes; b. P.
latipes (Foto dhe skica E. Shkëmbi)
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Familja Coenagrionidae
Kanë përmasa të vogla; nervura IR2 e drejtë; katërkëndëshat jo të rregullt; në të gjitha
gjinitë e takuara balli me buzën tërthore të rrumbullakosur (Figura 8).

Çelsi për përcaktimin e gjinive
1(6). Në oksipital ka 2 njolla me ngjyrë të çelur.
2(3). Njollat në oksipital të rrumbullakta.
♂: pterostigma dyngjyrëshe: pjesa e drejtuar nga nyja me ngjyrë të zezë, pjesa tjetër e
çelur; në flatrat e përparme ndonjëherë është më e madhe se sa në flatrat e pasme; buza e
pasme e tergitit të segmentit S10 të abdomenit e ngritur, me dy zgjatime ose dhëmbë; S2
në anën e sipërme i zi.
♀: në anën ventrale të segmentit S8 të abdomenit, në bazën e vezëvendosësit ndodhet
pllaka gjenitale.……..……………………..………………………...........……….Ischnura
Charp.
3(2). Njollat në oksipital në formë pyke.
♂: pterostigma njëngjyrëshe, me madhësi të njëjtë në të dyja flatrat; buza e pasme e tergitit
të segmentit S10 jo e ngritur, e sheshtë ose me gunga të vogla (p.sh. tek gjinia Enallagma).
♀: në sternitin e segmentit S8 të abdomenit, në bazën e vezëvendosësit ka ose jo pllakë
gjenitale.
4(5). Buza e pasme e parashpinës e rrumbullakosur uniformisht; shiriti parasupor më i
gjerë se shiriti i zi që ndodhet poshtë tij; në sternitin e segmentit S8 të abdomenit, në bazën
e vezëvendosësit ka pllakë gjenitale; tek ♂, S2 në anën e sipërme me ngjyrë blu (Figura
21)………………………………………………………………………..Enallagma Charp.

Figura 21 Tipare përcaktuese të gjinisë Enallagma (Foto E. Shkëmbi)

5(4). Buza e pasme e parashpinës është me pamje trekëndëshi ose përbëhet nga 3 copëza;
shiriti parasupor më i ngushtë se shiriti i zi poshtë tij.
♂: S2 në anën e sipërme me ngjyrë blu (Figura 22);
♀: “dhëmbi” në bazën e vezëvendosësit mungon……..…………..…...….Coenagrion Kir.
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Figura 22 Tipare përcaktuese të gjinisë Coenagrion (Foto E. Shkëmbi)

6(1). Oksipitali pa njolla me ngjyrë të çelur; sytë, shpesh edhe trupi me ngjyrë të kuqe;
femrat mund të mos jenë me ngjyrë të kuqe por mungojnë njollat pas syve dhe pllaka
gjenitale.
7(8). Vetëm një nervurë tërthore poshtë pterostigmës; abdomeni pak a shumë i kuq,
këmbët
dhe
pterostigma
të
zeza
……..……………….…………................…….Pyrrhosoma Charp.
8(9). Këmbët, pterostigma dhe zakonisht abdomeni janë të kuq; shiritat parasuporë
mungojnë ose janë të reduktuar……………………………………………..Ceriagrion Sel.
9(8). Asnjë nervurë tërthore poshtë pterostigmës; shiriti parasupor më i gjerë se shiriti i zi
poshtë tij; abdomeni nga sipër bronz-i zi, njollat e çelura të tij tek ♂ janë bojëqielli, tek ♀
të gjelbërta; në bazën e vezëvendosësit mungon pllaka gjenitale; tek ♂, S2 në anën e
sipërme
me
ngjyrë
të
zezë………………………………………................…….Erythromma Charp.

Çelsi për përcaktimin e llojeve
1. Gjinia Ischnura Charpentier, 1840

Pilivesat bishtblu

1(2). Pterostigma e flatrave të përparme më e madhe se ajo e flatrave të pasme,
veçanërisht tek meshkujt; buza e pasme e parashpinës paksa e zgjatur pas, e thjeshtë, jo e
diferencuar;
♂: një e treta e pasme e tergitit të segmentit S8 dhe tergiti i segmentit S9 të abdomenit me
ngjyrë të kaltërt; shtojcat anale si në Figurën 23;
♀: tergiti i segmentit S7 të abdomenit i zi, shtojcat anale të bardha, nganjëherë vetëm në
bazë të zeza (Fig. 23);
Gjatësia totale 26-31 mm, Ab 22-25 mm, Fp 14-18 mm…...........……...…..pumilio Charp.
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Figura 23 Tiparet përcaktuese tek mashkulli i I. pumilio: b. Pterostigma dyngjyrëshe; c. Segmenti i 9 blu;
Shtojcat anale te ♀ (Foto dhe skicë E. Shkëmbi)

2(1). Pterostigma në të gjitha flatrat pothuajse e një madhësie; tergiti i segmentit S8 të
abdomenit zakonisht me ngjyrë të çelur;
♂: buza e pasme e parashpinës me një të dalë të theksuar; shtojcat anale të poshtme janë
qartazi më të gjata se të sipërmet dhe divergojnë (Figura 24);
♀: shtojcat anale të zeza;
Gjatësia totale 30-34 mm, Ab 22-29 mm, Fp 14-21 mm………….…….elegans V. d. Lind.

Figura 24 I. elegans, tiparet dalluese: a. Njollat rrethore; d. Segmenti S8 me ngjyrë blu; e. Shtojcat anale te

♀
2. Gjinia Enallagma Charpentier, 1840

Pilivesat blu

Buza e pasme e parashpinës e rrumbullakosur uniformisht; shiriti parasupor më i gjerë se
shiriti i zi që ndodhet poshtë tij.
1(1). ♂: pjesët me ngjyrë të çelur të trupit të ♂ me ngjyrë qielli; figura e zezë tek S2 në
formë kërpudhe; S8-9 plotësisht bojëqielli.
♀: figura e zezë te S3-7 në formë siluri; format heterokromate gjelbëroshe ose të
kuqërremta-të murrme; (Fig.25);
Gjatësia totale 29-36 mm, Ab 22-28 mm, Fp 15-21 mm………….….. cyathigerum Charp.

Figura 25 E. cyathigerum (♀ dhe ♂) dhe skicë e figurës të segmentit S2 dhe shtojcave anale të ♂

3. Gjinia Coenagrion Kirby, 1890

Bluja euroaziatike

Pjesët e çelura të trupit të ♂ kryesisht bojëqielli, rrallë blu, gjelbëroshe ose verdhoshegjelbëroshe; tek ♀ heterokrome ngjyra kryesisht gjelbëroshe ose e murrme.
1(3). Abdomeni ijeve, përgjatë buzëve të poshtme të tergitit S3-S7 me shirit gjatësor të zi,
të gjerë; ♂: kryesisht i kaltër, rrallë blu, gjelbërosh ose verdhosh-i gjelbërt; ♀kryesisht
gjelbëroshe ose e murrme; kraharori nga ana e poshtme i zi.
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2(1). ♂: njollat në oksipital në formë dardhe, bojëqielli, bashkohen ndërmjet tyre me
shirit;nervura tërthore pas nyjes 10-11; kraharori nw pjesën e poshtme i zi (Figura 26);
♀: abdomeni kryesisht i zi, maja e tij blu;
Gjatësia totale 27-30 mm, Ab 20-24 mm, Fp 15-19 mm ……………..…..johanssoni Wall.

Figura 26 C. johanssoni, figura te S1-2 dhe shtojcat anale te ♂

3(1). Pa shirit të tillë; kraharori nga ana e poshtme jo i zi.
4(5). Pjesa e poshtme e kraharorit dhe e syve është e gjelbërt, jo blu.
♂: shtojcat anale të sipërme më të shkurtra se të poshtmet dhe jo të përkulura në majë;
♀: pjesa e pasme e parashpinës me dy anët paksa të përkulura duke formuar një ‘V’ të
cekët (Figura 27);
Gjatësia totale 31-33 mm, Ab 22-26 mm, Fp 16-22 mm…….…,,,……..hastulatum Charp.

Figura 27 C. hastulatum, skicë e parashpinës te ♀ (majtas) dhe shtojcat anale te ♂ (djathtas) (Skica E.
Shkëmbi)

5(7). Shtojcat anale të sipërme pak a shumë të trasha, më të shkurtra ose paksa më të gjata
se ato të poshtme (Figura 28); ndërmjet fillimit të IR2 dhe pterostigmës 2-6 qeliza.

Figura 28 C. pulchellum (majtas) dhe C. ornatum (djathtas), 4 qeliza midis fillimit të IR2 dhe pterostigmës
(Foto A. Paparisto)
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6(5). ♂: shtojcat anale të sipërme të afruara në bazë dhe me maja të përkulura nga brenda;
shenja e zezë në segmentet S3-9 të abdomenit në formë heshte; pterostigma e errët në
formë rombi ose diamante; njollat pas syve me dhëmbëzime;
♀: buza e pasme e parashpinës me një lob të lehtë që del nga mesi, me një të prerë të lehtë
në mesin e tij; trupi i trashë;
Gjatësia totale 30-31 mm, Ab 20-30 mm, Fp 17-24 mm................................ornatum Selys
7(5). Shtojcat anale të sipërme ndryshe; shiriti i zi në mesin e segmenteve të abdomenit me
zgjatime anësore të mprehta; femrat në dy forma, blu dhe të gjelbërt.
8(9). ♂: shtojcat anale të sipërme qartazi më të shkurtra se të poshtmet; mjaft të larguara
nga njëra-tjetra, përfundojnë me majat të drejtuara nga brenda; (hapësira e gjerë mes
shtojcave anale të sipërme është unike mes llojeve të kësaj gjinie); buza e pasme e
parashpinës e harkuar, formon tri lobe të cekët; shiritat parasuporë jo të ndërprerë; figura
në S1-2 si ‘U’ (Figura 29);
♀: buza e pasme e parashpinës me 3 lobe shumë të cekët;
Gjatësia totale 33-35 mm, Ab 22-31 mm, Fp 15-24 mm...................………...……puella L.

Figura 29 Tiparet përcaktuese te C. puella

9(10). ♂: shtojcat anale të sipërme të gjata sa të poshtmet, pa dhëmb fundor, takojnë njëratjetrën në bazën e tyre; grepi i shtojcave anale të poshtme i hollë, jo i ngushtuar nga fundi,
shiritat parasuporë të ndërprerë; buza e pasme e parashpinës me 3 copëza të diferencuara
mirë (Figura 30); figura në S1-2 si ‘Y’;
♀:buza e pasme e parashpinës futet thellë në dy pika duke formuar 3 lobe të dukshëm;
Gjatësia totale 34-38 mm, Ab 23-32 mm, Fp 16-23 mm...……...….pulchellum V. d. Lind.

Figura 30 Tiparet përcaktuese te C. pulchellum

10(7). Shtojcat anale të sipërme më të gjata se gjerësia e tyre, të përkulura dhe me majë,
më të gjata se ato të poshtmet ose me të njëjtën gjatësi (Figura 31); para fillimit të IR2 dhe
pterostigmës 2-4 qeliza; fytyra dhe sytë bojëqielli.
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Figura 31 C. mercuriale, 4 qeliza midis fillimit të IR2 dhe pterostigmës

11(12). ♂: shtojcat anale të sipërme më të gjata se ato të poshmet (por më të shkurtra se ½
e S10), majat të përkulura dukshëm nga brenda; figura e S1-2 si ‘kokë mace’; pterostigma
më e gjatë se gjerësia e saj;
♀: shtojcat anale të zeza; buza e pasme e parashpinës me një lob të theksuar në mesin e
vet;pjesa e pasme e kokës dhe pjesërisht thellimi oksipital me ngjyrë tëçelur (Figura 32);
Gjatësia totale 30-33 mm, Ab 20-27 mm, Fp 14-20 mm………………...…scitulum Ram.

Figura 32 C. scitulum, skicë e parashpinës të ♀ dhe shtojcave gjenitale të ♂ (Skicë E.
Shkëmbi)

12(11). ♂: shtojcat e sipërme dhe të poshtme të një gjatësie, me një dhëmb të brendshëm
në bazën e tyre; pterostigma e zgjatur dhe në mes e errët;
♀: njollat në oksipital pak a shumë të rrumbullakosura; shtojcat anale me ngjyrë të çelur,
nga sipër me vija të zeza; buza e pasme e parashpinës me një lob të vogël në mes (shumë
më e vogël se te C. scitulum) (Figura 33);
Gjatësia totale 27-31 mm, Ab 19-27 mm, Fp 12-21 mm..………………mercuriale Charp.

dhe shtojcave gjenitale të ♂ te C.

Figura 33 Skicë e parashpinës
mercuriale (Skicë E. Shkëmbi)

Charpentier, 1840

4. Gjinia Pyrrhosoma
e kuqe të mëdha

Pilivesat

Pilivesa relativisht të mëdha,
me këmbët e zeza dhe
pterostigmën
e
errët,
mungojnë njollat pas syrit;
ngjyrimet e zeza në kraharor pak a shumë me shkëlqim metalik; kraharori i zi me anët e
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verdha; shiritat parasuporë të verdhë tek të pamaturuarit dhe të kuq tek të maturuarit; të
dyja sekset kanë abdomenin e kuq përveç segmenteve të fundit, në veçanti S7-S9 janë
kryesisht me ngjyrë të zezë.
1(2). ♂: dhëmbi ventral në shtojcat e sipërme është sa 2/3 e gjatësisë së shtojcave; shtojcat
anale të poshtme janë pothuajse me të njëjtën gjatësi sa të sipërmet ose më të shkurtra;
♀: parashpina te femra ka dy të thelluara të lehta në anën e pasme (Figura 34);
Gjatësia totale 33-36 mm, Ab 25-30 mm, Fp 19-24 mm...............................nymphula Sulz.

Figura 34 P. nymphula, tiparet përcaktuese: kraharori, këmbët, abdomeni dhe pterostigma (Foto E.
Shkëmbi)

2(1). ♂: dhëmbi ventral në shtojcat e sipërme është sa 1/3 e gjatësisë së shtojcave; shtojcat
anale të poshtme janë pak më të gjata se të sipërmet;
♀: parashpina te femra ka dy të thelluara të forta në anën e pasme, të dukshme në anën
laterale (Figura 35);
Gjatësia totale 36-38 mm, Ab 28-30 mm, Fp 20-24 mm.....………....... elisabethae Schm.

5. Gjinia Erythromma Charpentier, 1840 Pilivesat me sytë e kuqe
1(4) Meshkujt me sy të kuq.
2(1).♂: shtojcat anale të sipërme përfundojnë me majat të kthyera nga brenda; në anën
dorsale të S10 dallohet shenja e zezë si shkronja ‘x’; shiritat parasuporë të plotë ose
pjesërisht të plotë; abdomeni nga sipër pa pluhurim të kaltërt;
♀: buza e pasme e parashpinës jo me lob në mes; shiritat parasuporë të plotë (Figura 36);
Gjatësia totale 26-32 mm, Ab 22-25 mm, Fp 16-20 mm……………….. viridulum Charp.

Figura 36 E. viridulum, sytë e kuq dhe shenja ‘x’ te segmenti i 10 (Foto A. Paparisto)

3(1). ♂: shtojcat anale të sipërme janë me maja të drejta; shiritat parasuporë mungojnë;
S2-S8 janë me ngjyrë të zezë, jo me anët blu; S9-S10 plotësisht blu; abdomeni merr
ngjyrim të purpurt;
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♀: buza e pasme e parashpinës me lob në mes; shiritat parasuporë të plotë të shkurtër; sy
kafe ose të kuqërremtë (Figura 37);
Gjatësia totale 30-36 mm, Ab 25-30 mm, Fp 19-24 mm….…....………………..najas Hans.

Figura 37 Shtojcat anale tek mashkulli i E. najas (Foto E. Shkëmbi)

4 (1) Meshkujt jo me sy të kuq; njollat në oksipital të reduktuara në vija të holla ose
mungojnë; shiritat parasuporë më të gjerë se shiritat e zinj (si tek E. cyathigerum);
pterostigma e madhe, me ngjyrim të hirtë të çelur;
♂: abdomeni blu, S2 me shenjën e zezë në formën e gotës me fron; shtojcat anale të
sipërme të gjata dhe majat të kthyera nga brenda;
♀: baza e kokës, e kraharorit dhe e abdomenit me ngjyrë të zbehtë, të verdhë-kafe në të
gjelbërt, abdomeni në anën dorsale i tëri i zi; mesi i abdomenit, në veçanti S4-S6 është blu,
maja e tij është kafe e zbehtë; shtojcat anale me ngjyrë të çelur, mungon pllaka gjenitale;
pas parashpinës, në dy anët e kraharorit ka dy “gunga” të verdha; buza e pasme e
parashpinës pak e shtrembëruar dhe formohet nga 3 pjesë (Figura 38);
Gjatësia totale 30-36 mm, Ab 24-28 mm, Fp 19-21 mm………......................lindenii Selys

Figura 38 E. lindenii, shiriti i gjerë parasupor dhe skicë e shtojcave anale të ♂ (Foto dhe skicë E. Shkëmbi)

6. Gjinia Ceriagrion Selys, 1876

Pilivesat kuqalashe të vogla

1 (1). Abdomeni tek ♂ tërësisht i kuq, këmbët dhe pterostigma të kuqe; tek ♀ ndodhen 4
forma që ndryshojnë për nga shkalla e zhvillimit të ngjyrës së kuqe, këmbët asnjëherë të
zeza;
Gjatësia totale 25-35 mm, Ab 22-30 mm, Fp 15-21 mm...….…………….tenellum de Vill.

Nënrendi Anisoptera
Flatrat e përparme dhe të pasme jo të njëjta për nga forma dhe nervurat (Figura 2), në
qetësi i mbajnë flatrat të shtrira horizontalisht; fusha anale e zhvilluar mirë, veçanërisht në
flatrat e pasme prandaj ato në bazë janë më të gjera se të përparmet; trekëndëshi flatror
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është i pranishëm; membrana zakonisht është e pranishme; sytë takohen me njëri-tjetrin,
nëse janë të ndarë atëherë hapësira mes tyre më e ngushtë se sa diametri i syrit; tek
mashkulli ndodhet një çift shtojcash anale të sipërme dhe një shtojcë anale e poshtme;
vezëvendosësi në përgjithësi është i pranishëm.
Çelsi për përcaktimin e familjeve
1(6). Trekëndëshat në të gjitha flatrat janë të vendosura njëlloj, shtrihen për nga gjatësia e
flatrës (Figura 39); nervurat tërthore paranyjore janë të pranishme (në formën e dy
nervurave të trasha); të gjitha shtojcat e buzës së poshtme afërsisht të një madhësie,
shtojcat anësore në fund me grepa të lëvizshëm.

Figura 39 Flatrat tek gjinia Sympetrum, familja Libellulidae, nënrendi Anisoptera (Foto E. Shkëmbi)

2(3). Sytë nuk takohen, janë të larguar nga njëri- tjetri, vezëvendosësi mungon (Figura
40/c).................................................................................................................... Gomphidae
3(2). Sytë takohen; vezëvendosësi është i pranishëm.

Figura 40 Sytë te nënrendi Anisoptera: a. Takohen në një gjatësi; b. Takohen në një pikë; c. Nuk takohen
fare

4(5). Sytë takohen vetëm në një pikë (Figura 40/b); vezëvendosësi i madh, shumë më i
gjatë se shtojcat anale; trupi me ngjyrë të zezë dhe me njolla të verdha...Cordulegastridae
5(4).Sytë takohen në një farë gjatësie (Figura 40/a); vezëvendosësi jo më i gjatë se fundi i
abdomenit, trupi me ngjyrë tjetër……..….........................................................…Aeshnidae
6(1).Trekëndëshat e flatrave të vendosura jo në një drejtim: në flatrat e përparme drejtohen
tërthor flatrës; ndërsa tek flatrat e pasme shtrihen përgjatë flatrës (Figura 41); nervurat
tërthore paranyjore mungojnë; shtojcat e mesme të buzës së poshtme shumë më të vogla se
ato anësore, të cilat në fund nuk kanë grepa të lëvizshëm.
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Figura 41 Trekëndëshat tek familja Corduliidae

7(8).Buza anësore e pasme e syrit në mesin e saj shumë e përthyer (Figura 42); baza e
flatrave të pasme tek mashkulli me një prerje; tibiat e mashkullit në anën poshtme nga
jashtë me një brinjë në formë petëze; në segmentin e dytë të abdomenit
tek mashkulli ndodhen ‘veshë’; trupi ka shkëlqim metalik…….………..…….
Corduliidae

Figura 42 Ana e pasme e syrit tek S. meridionalis

8(7).Buza anësore e pasme e syrit e drejtë (Figura 43); tek ♂ baza e flatrave të pasme e
rrumbullakosur dhe tibiat pa brinjë; ‘veshët’ mungojnë; trupi pa shkëlqim
metalik.................................................................................................................Libellulidae

Figura 43 Tipare përcaktuese të familjes Libellulidae, buza e pasme e syrit dhe ngjyrimi i trupit tek gjinia
Libellula (majtas) dhe gj. Orthetrum (djathtas) (Foto A. Paparisto)

Familja Gomphidae
Me përmasa mesatare; sytë të larguar nga njëri-tjetri; vezëvendosësi mungon; ♀ i vendos
vezët duke goditur fundin e abdomenit mbi sipërfaqen e ujit, nuk shoqërohet nga ♂.
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Çelsi për përcaktimin e gjinive
1(6). Trekëndëshi i plotë, pa nervura tërthore; segmentet S7-8 të abdomenit nuk janë të
zgjeruar.
2(5). Në flatrat e pasme, nën trekëndësh ndodhet laku anal i përbërë nga 2-3 qeliza (Figura
44).
3(4). Shtojcat anale të ♂ më të gjata se segmenti S10 i abdomenit, formojnë ‘darët’ me 3
dhëmbë; fundi i oksipitalit tek ♀ pa zgjatime; ana e pasme e kokës, pas syve, e errët
(Figura
44).....................................................................................................Onychogomphus Selys
4(3). Shtojcat anale të ♂ jo më të gjata se segmenti X i abdomenit; fundi i oksipitalit me 2
zgjatime; ana e pasme e kokës te ♀, pas syve, me njolla të
çelura.............………………………………….…..…Ophiogomphus( i mundshëm) Selys
5(2). Në flatrat e pasme laku anal mungon …………..........………..……..Gomphus Leach
6(1).Trekëndëshi i ndarë nga nervurat tërthore në 2-4 qeliza; segmentet S7-8 të abdomenit
të zgjeruara në formë gjethe (Fig. 44)……………………………………Lindenia de Haan

Figura 44 Flatra e pasme te L. tetraphylla (majtas), O. forcipatus (në mes) dhe G. vulgatissimus (djathtas)
(Foto A. Paparisto)

Çelsi për përcaktimin e llojeve
1.Gjinia Gomphus Leach, 1815

Bishtkopaçet

Trupi i verdhë ose i gjelbërt, me shenja të zeza, sytë të kaltërt-të gjelbërt.
1(2). Këmbët të zeza; shiriti parasupor më i ngushtë se shiriti i zi pranë tij; trekëndëshi
anal me 4 ose më shumë qeliza; segmentet S8-S10 pa vija të verdha në anën e sipërme;
sytë të gjelbërt-gri (Figura 45);
Gjatësia totale 45-50 mm, Ab 33-37 mm, Fp 28-33 mm......……..……….vulgatissimus L.
2(3) Këmbët të zeza; shiriti parasupor i verdhë, i gjerë pak a shumë sa shiriti i zi pranë tij;
segmentet S8-S10 me njolla të verdha në anën e sipërme (Figura 45);
Gjatësia totale 40-48 mm, Ab 30-34 mm, Fp 29-31 mm..………………..schneiderii Selys
3(2) Këmbët me shirita të verdhë; shiriti parasupor i verdhë, më i gjerë se shiriti i zi pranë
tij; segmentet S8-10 me njolla të verdha në mes (Fig. 46);
Gjatësia totale 50-55 mm, Ab 37-42 mm, Fp 30-35 mm……………………flavipes Charp.
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Figura 45 Tiparet përcaktuese të G. vulgatissimus (Foto A. Paparisto)

Figura 46 Skicë e organeve gjenitale të G. flavipes (Skica E. Shkëmbi)

2. Gjinia Onychogomphus Selys, 1854

Bishtdara

Pjesët e çelura të trupit kryesisht të verdha ose kafe-të hapur me modele që ndihmojnë
përcaktimin.
1(1). ♂: shtojcat anale të sipërme dhe të poshtme me të njëjtën gjatësi;
♀: në buzën e pasme të syrit (anash oksipitalit) ndodhen dy “kodërza” (të ngritura) të
verdha; shiritat anash kraharorit të plotë ose të ndërprerë në mes; shiritat parasuporë janë
të gjerë (Figura 47);
Gjatësia totale 50-55 mm, Ab 37-42 mm, Fp 30-35 mm………..………..….. forcipatus L.

Figura 47 Tipare përcaktuese të O. forcipatus: kraharori, sytë e veçuar dhe shtojcat anale të mashkullit (Foto
A. Paparisto)

3. Gjinia Lindenia de Haan, 1826

Bishtshpata

1(1). ♂: shtojcat anale të sipërme janë shumë të gjata dhe të drejta; trupi verdhosh, me
figurë të errët, këmbët të zeza; segmentet S7-S8 në anë të tyre kanë fletëza të gjera që bien
në sy në pamjen laterale;
♀: segmentet S7-S8 në anë të tyre kanë fletëza; në segmentet S2-S3 ka një shirit me ngjyrë
portokalli; pjesa e përparme e kokës është e verdhë dhe pa njolla ndërsa sytë janë gri;
trikëndëshi i ndarë nga nervurat tërthore në 2-4 qeliza (Figura 48);
Gjatësia totale 69-80 mm, Ab 49-57 mm, Fp 36-40 mm..……..…… tetraphylla V.d. Lind.
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Figura 48 Tipare përcaktuese të L. tetraphylla: a. Pamje anësore e segmenteve të fundit të abdomenit; b.
Shtojcat anale të sipërme te ♂ (Foto E. Shkëmbi)

Familja Aeshnidae
Me përmasa të mëdha, ngjyra të larme (njolla-njolla); abdomeni zakonisht me shumë
njolla; sytë takohen në një farë gjatësie, vezëvendosësi i zhvilluar mirë.

Çelsi për përcaktimin e gjinive
1(2). Para harkut ndodhen disa nervura tërthore…………....………….Caliaeschna Selys
2(1). Para harkut nuk ka nervura tërthore (Figura 49).

Figura 49 C. microstigma, 3-4 nervura tërthore para harkut (majtas) dhe A. imperator, asnjë nervurë tërthore
para harkut (Foto A. Paparisto)

3(6). Fillimi i RS më afër M, se sa R1; IR3 ndahet qartë në 2 degë (Figura 50); baza e
flatrave të pasme tek ♂ është e prerë; “veshët” të pranishëm.
4(5). Ndërmjet degës së poshtme të IR3 dhe RSpl ndodhet vetëm një rradhë me qeliza
……………………………………………………………………………Brachytron Evans

Figura 50 Nervurat në flatrat e gjinisë Aeshna (majtas) dhe gjinisë Anax (djathtas)
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5(4). Ndërmjet degës së poshtme IR3 dhe RSpl ndodhen 3-4 rradhë me qeliza (Figura
50)………………………..…………………………………………………….Aeshna Fab.
6(3). Fillimi i RS në mes të R1 dhe M; dega e poshtme e IR3 jo e qartë, vjen e zhduket
(Figura 50). Baza e flatrave të pasme tek ♂ e rrumbullakosur; “veshët” mungojnë;
ndërmjet A1 dhe Cu në fillim janë dy rradhë qelizash, pastaj një rradhë; në segmentin e
mesëm
të
abdomenit
zakonisht
ndodhen
brinjë
anësorë
shtojcë………….................…….Anax Leach

Çelsi për përcaktimin e llojeve sipas gjinive të Fam. Aeshnidae
1. Gjinia Caliaeschna Selys, 1883

Lugati i lindjes

1(1). Pterostigma shumë e vogël, e gjatë afërsisht 2 mm, pothuajse katrore; në ballë njolla
e zezë në formën e shkronjës T, e plotë tek ♂ ose jo e plotë te ♀; trupi kryesisht kafe ose i
zi, ijet dhe kraharori me 2 shirita të gjerë të verdhë ose të gjelbër (Figura 51);
Gjatësia totale 50-60 mm, Ab 39-47 mm, Fp 35-41 mm……...……….. microstigma Schn.

Figura 51 C. microstigma, tipare përcaktuese: a. Shiritat parasuporë te mashkulli; b. Shiriti i zi tek frons; c.
Pterostigma e shkurtër dhe e zezë (Foto E. Shkëmbi)

2. Gjinia Brachytron Evans, 1845

Shëtitësja me flokë

1(1). Në ballë duket njolla e zezë si shkronja‘T’; trupi i mbuluar relativisht me qime të
dendura; pjesët e çelura të trupit të gjelbra, të kaltra, rrallë të verdha (Figura 52);
Gjatësia totale 54-63 mm, Ab 37-46 mm, Fp 34-37 mm.................................pratense Mull.

Figura 52 Skicë e shtojcave anale në pamje barkore dhe anësore B. pratense (Skica E. Shkëmbi)

3. Gjinia Aeshna Fabricius, 1775
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1(5). Trekëndëshi anal përbëhet nga 3 qeliza, pa ngjyrë; balli me njollën në formën e
shkronjës T të plotë.
2(3).♂: Kraharori nga sipër kafe, me 2 shirita parasuporë të gjelbërt; ijet e kraharorit të
gjelbërta me shirita të gjerë të zinj; segmentet S9-S10 me ngjyrë blu; majat e shtojcave
anale të sipërme të përkulura fort nga poshtë, ana e tyre e sipërme pa brinjëzë gjatësore
(Figura 53).
♀: Anët e kraharorit pothuajse plotësisht të gjelbërt, me shirita të errët; abdomeni më i
trashë se te meshkujt dhe me alternime të ngjyrave të verdhë dhe të gjelbërt;
Gjatësia totale 67-76 mm, Ab 51-61 mm, Fp 43-53 mm.......................………cyanea Mull.

Figura 53 Tiparet përcaktuese të A. cyanea dhe skicë e shtojcave anale të ♂ (Foto dhe skica E. Shkëmbi)

3(2). ♂: kraharori i hirtë-kafe i çelur, shiritat parasuporë të reduktuar; majat e shtojcave
anale të sipërme jo të përkulura poshtë, në bazën e tyre nga poshtë mungon dhëmbi;
(Figura 54)
♀: shtojcat anale të femrës janë më të gjata se gjatësia e segmenteve S9-S10 të marra së
bashku; kraharori kafe e çelur; ijet me 2 shirita të gjerë të verdhë-të gjelbërt;
Gjatësia totale 56-64 mm, Ab 43-54 mm, Fp 37-42 mm …………..……....…...mixta Latr.

Figura 54 A. mixta, ♂ (majtas), ♀ (në mes) dhe shtojcat anale të ♂ (djathtas) (Foto dhe skica E. Shkëmbi )

4(3).♂: anët e kraharorit të gjelbërta; shiritat parasuporë të gjelbërt, të reduktuar; shtojcat
anale jo të gjata, të sipërmet kanë një dhëmb në bazën e tyre, në anën e poshtme; abdomen
me njolla të mëdha blu; pterostigma relativisht e gjatë;
♀:shtojcat anale më të shkurtra se segmentet S9-S10 së bashku; anët e kraharorit me
ngjyrë të gjelbërt; shiritat parasuporë të gjelbërt, të reduktuar (Figura 55);
Gjatësia totale 57-664 mm, Ab 39-49 mm, Fp 37-42 mm ……..….…..…affinis V.d. Lind.
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Figura 55 Tiparet përcaktuese të A. affinis (Foto dhe skica E. Shkëmbi)

5(1). ♂: Trekëndëshi anal formohet nga 3-6 qeliza me njollë të artë-të verdhë; balli pa
njollën e zezë në formën e gërmës T; trupi i kuqërremtë-i murrmë, shiritat epimerialë të
gjelbërt-të verdhë;
♀: ana e sipërme e kraharorit në bazën e çdo flatre pa njollë të kaltërt; baza e flatrave e
verdhë; membrana e errësuar (Figura 56);
Gjatësia totale 62-66 mm, Ab 47-54 mm, Fp 39-45 mm..…………………...isoceles Mull.

Figura 56 Tiparet përcaktuese të A. isosceles (Foto A. Paparisto)

4. Gjinia Anax Leach, 1815

Perandorakët

Abdomeni nga sipër me shirit gjatësor, zigzag, të errët.
1(2). Kraharori i gjelbërt; baza e membranës e bardhë, pjesa e sipërme e hirtë; figura e
zezë 5-këndore te fronsi;
♂: shtojca anale e poshtme përbën 1/3 e gjatësisë së shtojcave anale të sipërme, gjatësia e
saj më e madhe se gjerësia, fundet e shtojcave anale të sipërme e të rrumbullakosura
(Figura 57);
♀: oksipitali në anën e pasme pa gunga;
Gjatësia totale 66-84 mm, Ab 50-61 mm, Fp 45-52 mm……....…...…….imperator Leach.

Figura 57 Skicë e shtojcave anale të ♂ dhe tiparet përcaktuese të A. imperator: a. shtojcat anale te ♂; b.
abdomeni i gjelbërt; c. shenja pesëkëndore tek fronsi
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2(3). Kraharori kafe, ndonjëherë i ngjyrosur me gri-jeshile; sytë jeshile; membrana e hirtëe çelur; mungon figura 5-këndore te fronsi; S1 me një shirit të verdhë; S2 me ngjyrë blu;
♂: shtojca anale e poshtme përbën 1/6 e gjatësisë të shtojcave anale të sipërme, gjatësia e
saj më e vogël se gjerësia, fundet e shtojcave anale të sipërme me një dhëmb të vogël në
anën e jashtme (Figura 58).
♀: oksipitali në anën e pasme me dy gunga;
Gjatësia totale 62-75 mm, Ab 46-53 mm, Fp 44-51 mm…….………......parthenope Selys.

Figura 58 Skicë e shtojcave anale të A. parthenope (majtas) dhe A. ephippiger (djathtas) (Skica E. Shkëmbi)

3(2).Kraharori kafe, ndonjëherë i ngjyrosur anash me të verdhë-të gjelbërt; sytë kafe me
ngjyrim të verdhë nga poshtë, jo blu; dy vija të zeza te fronsi; S1 kafe, S2 kafe dhe
ndonjëherë e verdhë;
♂: shtojca anale e poshtme trikëndore dhe me shumë dhëmbëza; shtojcat anale të sipërme
përfundojnë me majë;
♀: oksipitali në anën e pasme pa gunga; shtojcat anale të gjera, ngjajnë me shtojcat e
sipërme të mashkullit;
Gjatësia totale 61-70 mm, Ab 43-56 mm, Fp 43-48 mm………..…….…ephippiger Burm.

Familja Cordulegasteridae
Me përmasa të mëdha. Sytë takohen në një pikë. Vetëm gjinia Cordulegaster.
Çelsi për përcaktimin e llojeve
Gjinia Cordulegaster Leach, 1815

Unazartat

1(3). Trekëndëshi oksipital i verdhë; shirit i zi, i shkurtër tek fronsi.
2(3). Anët e kraharorit me tri shirita të verdhë, të gjerë, shiriti i mesit më i hollë;
trekëndëshi anal në flatrat e pasme me 5 qeliza (rrallë 3-8);
♂: shtojcat anale të sipërme të afruara shumë në bazë, divergojnë me majat të kthyera nga
jashtë; njolla e verdhë në S1 ngjan me ‘Ɔ’; ka njolla të verdha në S8-S10 (Figura 59).
♀: baza e vezëvendosësit e verdhë;
Gjatësia totale 74-80 mm, Ab 52-64 mm, Fp 40-47 mm….............……..…....boltonii Don.
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Figura 59 Skicë e shtojcave anale të sipërme të C. boltonii (majtas) dhe C. bidentata (djathtas)
(Skica E. Shkëmbi)

3(1). Trekëndëshi oksipital i zi; shirit i zi, i gjatë tek fronsi.
4(5). Anët e kraharorit me tri shirita të verdhë, të gjerë, shiriti i mesit i reduktuar në një
shirit të hollë (ose mungon); trekëndëshi anal në flatrat e pasme me 3 qeliza (rrallë 2-5);
♂: shtojcat anale të sipërme paralele, në bazë shumë të larguara mes tyre, përfundojnë me
skaje të drejta; njolla e verdhë në S1 ngjan me shenjën e presjes; unazat e verdha në
abdomen duken trekëndore në pamjen laterale; (Figura 60);
♀: vezëvendozësi i zi;
Gjatësia totale 69-78 mm, Ab 52-60 mm, Fp 41-46 mm ………....………..bidentata Selys

Figura 60 Tipare përcaktuese të C. bidentata: trekëndëshi i zi tek oksipitali, shiritat parasuporë dhe
trekëndëshi anal (Foto A. Paparisto)

5(4) Anët e kraharorit me tri shirita të verdhë, të gjerë, shiriti i mesit i hollë dhe pëson një
përkulje në gjysmën e tij; shiritat parasuporë me anë të përkulura nga jashtë;
♂: shtojcat anale të sipërme të gjata, të afruara në bazë dhe të përkulura pak në majë; nuk
ka njolla të verdha në S8-S10;
♀: vezëvendozësi me tjetër ngjyrë; shiriti i zi tek frons mjaft i zhvilluar;
Gjatësia totale 77-84 mm, Ab 56-64 mm, Fp 45-50 mm………………………heros Theis.
Familja Corduliidae
Me përmasa mesatare, rrallë me përmasa të mëdha; sytë takohen, ana e tyre e pasme
shumë e përthyer; vezëvendosësi mungon; vendosja e vezëve pa shoqërimin e meshkujve,
duke përplasur fundin e abdomenit mbi sipërfaqen e ujit (Figura 42).
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Çelsi për përcaktimin e gjinive
1(2). Në flatrat e pasme me 2 nervura tërthore kubitale-anale; laku anal të paktën 3-4 herë
më i gjatë se gjerësia e tij; trekëndëshi me nervurë të shprehur qartë në mes (Figura
61).............................................................……………………...…….Somatochlora Leach
2(1). Nervura kubitale anale vetëm 1; laku anal i shkurtër, gjatësia dhe gjerësia e tij
afërsisht të njëjtë, trekëndëshi pa nervurë të mesme të qartë (Figura
61)……………............................................................................……….….Cordulia Leach

Figura 61 Flatrat e pasme te gjinia Somatochlora (majtas) dhe gjinia Cordulia (djathtas) (Foto E.
Shkëmbi)

Çelsi për përcaktimin e llojeve
1. Gjinia Cordulia Leach, 1815

Smeraldët me push

1(1). Balli metalik, i gjelbër, anash pa njolla të verdha; nervura kubitale anale 1; laku anal
i shkurtër, gjatësia dhe gjerësia e tij afërsisht të njëjtë; trekëndëshi pa nervurë të mesme të
qartë (Figura 62);
Gjatësia totale 47-55 mm, Ab 30-39 mm, Fp 29-35 mm .......……….….…………aenea L.

Figura 62 Tiparet përcaktuese te C. aenea (Foto E. Shkëmbi)

2. Gjinia Somatochlora Selys, 1871

Smeraldët me vija

Çelsi për përcaktimin e llojeve
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1(4). Balli me shirit tërthor të gjerë, të verdhë. Trupi i gjelbërt, me shkëlqim metalik.
2(3). ♂: shtojca anale e poshtme përbën rreth 3/4 e gjatësisë të shtojcave anale të sipërme,
shtojcat e sipërme janë të larguara në bazë dhe konvergojnë në majë, kështu lejojnë të
duket forma trekëndore e shtojcës së poshtme; në anën e poshtme kanë dy dhëmbë;
mungojnë njollat e verdha në anët e kraharorit;
♀: pllaka gjenitale e gjatë, e ngushtë, e vendosur vertikalisht me abdomenin (Figura 63);
Gjatësia totale 50-55 mm, Ab 37-44 mm, Fp 34-38 mm ….………….metallica V. d. Lind.

Figura 63 Tipare përcaktuese tek S. metallica: a. Skicë e shtojcave anale te ♂ dhe ♀; b.
Pterostigma e errët; c. Pllaka gjenitale te femra (Foto dhe skica E. Shkëmbi)

3(2). Kraharori në dy anët e tij ka nga një njollë (rrallë dy) të verdhë; pterostigma e zezë;
♂: shtojcat anale të sipërme më të gjata dhe më të trasha se tek S. metallica;
♀: pllaka gjenitale është e gjatë dhe vendoset pingul me abdomenin (Figura 64)
Gjatësia totale 50-55 mm, Ab 35-44 mm, Fp 34-38 mm……………….meridionalis Niels.

Figura 64 S. meridionalis, njolla e verdhë në anë të kraharorit dhe skicë e shtojcave anale të ♂, pamje
barkore dhe anësore (Foto dhe skica E. Shkëmbi)

4(1). Kraharori dhe anët e abdomenit me njolla të verdha.
♂: shtojcat anale të sipërme të drejta, paralele, paksa të përkulura dhe të rrumbullakosura
në majë; dhëmbi ventral në bazën e shtojcave shikohet në pamjen laterale;
♀: pllaka gjenitale pak a shumë e rrumbullakosur, paksa e prerë, gjatësia e saj e barabartë
afërsisht sa ½ e gjatësisë së segmentit S9 (Figura 65);
Gjatësia totale 45-54 mm, Ab 34-43 mm, Fp 32-39 mm ….…..…flavomaculata V.d.Lind.
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Figura 65 S. flavomaculata, skicë e shtojcave gjenitale te ♂
Shkëmbi)

(majtas) dhe ♀ (djathtas) (Skica E.

Familja Libellulidae
Me përmasa mesatare. Sytë takohen, ana e pasme e tyre e drejtë. Vezëvendosësi mungon.
Vendosja e vezëve bëhet pa shoqërimin e ♂, me përplasjen e fundit të abdomenit mbi
sipërfaqen e ujit.
Çelsi për përcaktimin e gjinive
1(5). Në flatrat e përparme jo më pak se 11-12 nervura para nyjes, e fundit e plotë; R3, dy
herë e përkulur dukshëm (Figura 66).
2(3). Baza e flatrave të pasme me njollë të madhe të errët; janë të pranishme nervurat
poshtë nyjes; fusha diskoidale në krahët e përparmë zgjerohet (Figura
66a).…............................................................................................................…..Libellula L.

Figura 66 Nervurat tek: a. Gjinia Libellula; b. Gjinia Trithemis; c. Gjinia Orthetrum (Foto E. Shkëmbi)

3(4). Njolla e verdhë në bazën e krahëve shtrihet deri te trekëndëshi; fusha diskoidale në
krahët
e
përparmë
ngushtohet;
91/2-121/2
nervura
paranyjore
(Figura
66b).........................................................................................................Trithemis P. d. Bea.
4(5). Baza e flatrave të pasme pa njollë të madhe të errët; nervurat poshtë nyjes mungojnë;
fusha diskoidale në flatrat e përparme zgjerohet (Figura 66c)……...……..Orthetrum New.
5(1). Në flatrat e përparme zakonisht jo më shumë se 8-9 nervura paranyjore, nëse janë 1011, atëherë e fundit jo e plotë; R3 e përkulur dobët (Figura 67).
6(7). Në flatrat e përparme ndodhen 6 nervura paranyjore, e fundit e plotë; baza e
trekëndëshit të flatrave të pasme proksimale ndaj harkut; trekëndëshi i brendshëm i
flatrave të përparme nuk është i ndarë në qeliza të veçanta (Figura
67)...............................................................................................................Selysiothemis Ris
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Figura 67 Nervurat tek gjinia Selysiothemis (majtas), gjinia Crocothemis (në mes) dhe gjinia Sympetrum
(djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

7(6). Në flatrat e përparme ndodhen 7 e më shumë nervura paranyjore; baza e trekëndëshit
tëflatrave të pasme përputhet me harkun; trekëndëshi i brendshëm përbëhet nga disa
qeliza.
8(9). Në flatrat e përparme 10-11 nervura; nervura e fundit para nyjes jo e plotë; baza e
flatrave të pasme pa njollë të errët, shpesh e verdhë.
9(10). Njolla e verdhë-portokalli në bazën e flatrave të pasme nuk e arrin trekëndëshin e
flatrës por shkon deri afër këndit fundor; ana shpinore e abdomenit vetëm me gjurmë të
një shiriti të errët (Figura 67).……………………….…………...........………Crocothemis
Bra.
10(5). Në flatrat e përparme zakonisht 7-8 nervura paranyjore; buza e pasme e parashpinës
me një të dalë të madhe të ngritur përpjetë e të prerë në mes (Figura 67)…..Sympetrum
New.
Çelsi për përcaktimin e llojeve
1. Gjinia Libellula Linnaeus, 1758

Gjahtarët

1(2). Abdomeni i zgjeruar dukshëm, i sheshtë, shpesh me vijëzime të verdha anash;
gjerësia e segmenteve të tij të mesëm është 3 herë më e madhe se sa gjatësia e një
segmenti të veçantë; shiritat parasuporë të gjerë, të bardhë; njolla e errët e shtrirë njësoj në
bazën e flatrave të përparme dhe të pasme;
♂: ana e poshtme e segmentit S1me dy të dala si gjemba;
♀: me ngjyrim të verdhë-kafe (Figura 68);
Gjatësia totale 39-48 mm, Ab 22-31 mm, Fp 32-38 mm ………………..……. depressa L.

Figura 68 Tiparet përcaktuese te L. depressa: a. Nyja pa njollë; b. Shiritat e bardhë parasuporë; c. Njolla
kafe në bazën e krahëve; d. Njollat e verdha (Foto L. Shuka)
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2(1). Abdomeni më pak i zgjeruar, gjerësia e segmenteve të tij të mesëm 2 herë më e
madhe se gjatësia e një segmenti të veçantë; segmentet S6-S10 të zeza; segmentet S4-S8
me shirita të verdhë anash; të gjitha flatrat me njollë të errët tek nyja; flatrat e përparme në
bazë ngjyrë amber, të pasmet me njollë të errët në bazën e tyre;
♂: segmenti i parë i abdomenit pa të dalë nga ana e poshtme.
3(4). Nyja me njollëzë të errët; trekëndëshi i flatrave të pasme i errësuar;
♂: shtojcat anale të sipërme relativisht të gjata dhe divergojnë në majë; abdomeni pa
pluhurim të kaltërt nga sipër;
♀: shtojcat anale relativisht të gjata (Figura 69);
Gjatësia totale 40-48 mm, Ab 27-32 mm, Fp 32-40 mm......…….……. quadrimaculata L.

Figura 69 L. quadrimaculata, njolla në bazën e flatrave (Foto E. Shkëmbi)

4(3). Abdomeni jo shumë i gjerë, pa shirita të verdhë anash; tek nyja nuk ka njollë të errët;
njolla e errët në bazën e flatrave të përparme e reduktuar, në flatrat e pasme më e zgjeruar
por nuk arrin trekëndëshin; kanë njolla të errëta në majën e të gjitha flatrave;
♂: sytë blu-gri dhe fytyra e zezë; abdomeni me pluhurim të kaltër tek të maturuarit (Figura
70);
♀: ngjyrimi portokalli i abdomenit kthehet në kafe tek femrat e ‘moshuara’;
Gjatësia totale 42-45 mm, Ab 25-29 mm, Fp 32-38 mm ………………...……..fulva Mull.

Figura 70 Tipare përcaktuese të L. fulva

2. Gjinia Orthetrum Newman, 1833

Rrëshkitësit

1(5). Shiriti parasupori çelur; pterostigma e çelur (e verdhë ose e murrme-e çelur deri në të
kuqërremtë); membrana e bardhë.
2(3). Pterostigma e shkurtër (në flatrat e përparme 2-3 mm); ndërmjet IR3 dhe Rspl 5 ose
më shumë rradhë me qeliza dyshe (Figura 71).
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♂: grepi anal mjaft i zhvilluar, me degëzime të veçuara; copëza e përparme poshtë grepit
anal, jo e madhe; fytyra blu e çelur (Figura 72b).
♀: abdomeni me ngjyrim kafe të çelur, në anën dorsale ka një vijë qëndrore të zezë me dy
pika të zeza anash saj në çdo segment; segmenti S8 në anën ventrale i zgjeruar;
Gjatësia totale 41-49 mm, Ab 25-32 mm, Fp 33-37 mm ….…….....….….brunneum Fons.

Figura 71 Flatra e përparme te O. brunneum (majtas) dhe O. coerulescens (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

3(2). Pterostigma më e gjatë (në flatrat e përparme 2,5-4 mm); ndërmjet IR3 dhe Rspl 0-4
radhë me qeliza dyshe (Figura 72);
♂: grepi gjenital pa degë të veçuara, me majën të prerë, copa e përparme më e madhe, të
paktën jo më poshtë se grepi gjenital.
4(5). Membrana e bardhë; pterostigma e verdhë; 3-4 mm e gjatë;
♂: kraharori pothuajse pa pluhurim të kaltërt; copa e përparme e gjenitaleve e vendosur
vertikalisht, maja e saj e rrumbullakosur (Fig. 72d);
♀: abdomeni me vija të zeza tërthore (ose dy pika), për çdo segment;
Gjatësia totale 36-45 mm, Ab 23-38 mm, Fp 28-33 mm …….................….coerulescens F.

Figura 72 Skicë e organit gjenital dytësor të ♂ te: a. O. albistylum; b. O. brunneum; c. O. cancellatum; d. O.
coerulescens; (Skica E. Shkëmbi)

5(1). Shiriti parasupor i zi; pterostigma e errët-e zezë, ose kafe e errët; membrana e hirtë.
6(7). Shtojcat anale të zeza; pterostigma 2-3 mm, e zezë;
♂: copa e përparme e grepit gjenital në fund paksa e ngushtuar, organi gjenital me majë të
rrumbullakosur (Figura 72c);
♀: dy shirita të zinj përgjatë abdomenit të verdhë; segmenti S8 në anën ventrale jo i
zgjeruar (Figura 73);
Gjatësia totale 44-50 mm, Ab 29-35 mm, Fp 35-41 mm………..…………. cancellatum L.
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Figura 73 Tipare përcaktuese të O. cancellatum: abdomeni në anën dorsale, pterostigma e zezë dhe
membrana e errët (Foto E. Shkëmbi)

7(6). Shtojcat anale të bardha, të paktën pjesërisht; pterostigma e 3-4 mm;
♂: copa e përparme e grepit gjenital (shiko nga sipërdhe anash) në fund e ngushtuar
shumë, prerja e majës së saj jo e thellë, trekëndëshe (Figura 72a).
♀: abdomeni me dy shirita gjatësorë, të errët dhe të harkuar nga brenda; fundi i segmentit
S8 të abdomenit i larguar, i dhëmbëzuar (Figura 74);
Gjatësia totale 45-50 mm, Ab 30-37 mm, Fp 33-38 mm………...………….albistylum Sel.

Figura 74 Tipare përcaktuese të O.albistylum: shiritat në abdomen, nervurat e flatrave dhe shtojcat anale
(Foto E. Shkëmbi)

3. Gjinia Selysiothemis Ris, 1897

Stringlat e zeza

1(1). Trupi tek ♂♂ e vjetër i zi, nga poshtë me pluhurim si të bardhë, tek ♂♂ e rinj pak a
shumë i murrmë-verdhosh. Nervurat dhe pterostigma pa ngjyrë ose verdhoshe; nervurat që
kufizojnëpterostigmën të zeza dhe të trashura nga ana e sipërme dhe e poshtme (Figura
75);
Gjatësia totale 30-38 mm, Ab 21-26 mm, Fp 24-27 mm.……...…………nigra V. d. Lind.
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Figura 75 Tiparet përcaktuese te S. nigra (Foto A. Paparisto)

4. Gjinia Crocothemis Brauer, 1868

Kuqalashja

Këmbët jo të zeza; fusha diskoidale zgjerohet; 1 rradhë qelizash para Rspl; njollë e madhe
amber në bazën e flatrave të pasme.
1(1). ♂: Trupi dhe fytyra me ngjyrë të kuqe të theksuar; abdomeni i zgjeruar;
♀: shirita të zbehtë parasuporë; shirit i bardhë në anën dorsale të kraharorit; pllaka
gjenitale pothuajse pingul me abdomenin, ka dy fryrje të lehta në anë; ngjyrimi pak a
shumë verdhoshe- e murrme (Figura 76);
Gjatësia totale 36-45 mm, Ab 18-33 mm, Fp 23-33 mm…….……..……..erythraea Brulle.

Figura 76 C. erythraea, ♂ (majtas) dhe ♀ (djathtas) (Foto E. Shkëmbi)

5. Gjinia Sympetrum Newman, 1833

Hedhësit

1(13).Këmbët të zeza, nga jashtë me shirit gjatësor verdhosh ose verdhoshe-të kafenjta.
2(5). Baza e flatrave të pasme me njollë të madhe të verdhë që shkon përtej nervurës anale
dhe fundit të membranës (Figura 39).
♂: degët e brendshme të grepave gjenitale të segmentit të 2-të më të shkurtër e më të
ngushtë se degët e jashtme;
♀: pllaka gjenitale shumë e shkurtër, e sheshtë me 2 zgjatime të shkurtra (Figura 77).
3(4). Njolla e verdhë në flatrat e pasme përfshin trekëndëshin dhe shkon deri tek buza
pasme e flatrës (Figura 39, 77); pterostigma e kuqe ose verdhoshe-e kuqe; shtojcat anale te
♂ dhe ♀ si në Figurën 77;
Gjatësia totale 32-37 mm, Ab 19-27 mm, Fp 23-32 mm………………………flaveolum L.

Figura 77 S. flaveolum, tiparet përcaktuese (foto) dhe skicë e: a. Organi gjenital dytësor te ♂;
anale te ♀ (Foto dhe skica E. Shkëmbi )
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4(3). Njolla e verdhë në flatrat e pasme shkon tej nervurës kubitale dhe arrin deri tek fundi
i membranës; pterostigma e verdhë e zbehtë me dy shirita të zinj si shenjë barazimi; sytë
nga poshtë blu-gri;
♂: grepat gjenitalë të vegjël; nervurat gjatësore kryesore të kuqe; fytyra e kuqe;
tek ♀ në segmentin S9 ka një çift zgjatimesh; nervurat gjatësore kryesore të verdha;
gjenitalet e ♂ dhe ♀ si Figura 78;
Gjatësia totale 33-40 mm, Ab 22-29 mm, Fp 26-31 mm…………..…… foscolombii Selys

Figura 78 S. fonscolombii, skicë e organeve gjenitale të ♂ dhe ♀ si dhe tiparet përcaktuese të llojit

5(2). Njolla e verdhë në bazën e flatrave të pasme nuk shkon përtej nervurës kubitale-anale
dhe skajit të membranulës; pterostigma vershoshe;
♂: dega e brendshme e grepit gjenital, afërsisht e një madhësie me degën e jashtme, po qe
më e vogël, atëherë paksa më e hollë se dega e jashtme;
♀: pllaka gjenitale e ngritur përpjetë, po qe e shtrirë, atëherë buza e pasme është e drejtë.
6(7). Anët e kraharorit njëngjyrëshe të verdha-kafe, rrallë me gjurmë shiritash të zinj;
këmbët kryesisht të verdha; pterostigma relativisht e madhe;
♂: degët e grepit gjenital të një madhësie, të drejta (Figura 79);
♀: pllaka gjenitale e puthitur (e shtrirë), me buzën e pasme të rrumbullakosur (Figura 79).
Gjatësia totale 35-40 mm, Ab 22-28 mm, Fp 25-30 mm.........……….…meridionale Selys

Figura 79 S. meridionale, skicë e organeve gjenitale te ♂ dhe ♀ (Skica E. Shkëmbi)

7(6). Anët e kraharorit me shirita të zinj mbi suturat; këmbët të zeza, me shirit të verdhë
nga ana e jashtme.
8(9). ♂: ndërmjet shiritit parasupor dhe suturës së parë anësore ndodhet njollë shtojcë e
errët; dega e brendshme e grepit gjenital më e shkurtër dhe paksa më e hollë se dega e
jashtme (Figura 80).
♀: pllaka gjenitale e ngritur përpjetë ose pothuajse e shtrirë, me buzën pasme të drejtë;
shiriti parasupor i errët; (Figura 80);
Gjatësia totale 35-40 mm, Ab 22-24 mm, Fp 25-27 mm...............………………tibiale Ris.
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Figura 80 S. tibiale, skicë e organeve gjenitale dytësore të ♂ dhe të ♀ (pamje laterale) (Skica E. Shkëmbi)

9(8). Njolla të tilla shtojcë ose shirita nuk ndodhen;
♂: grepat gjenitalë ndryshe;
♀: pllaka gjenitale e ngritur, buza e saj e pasme e shtrembëruar.
10(11). Shiriti i zi tërthor që ndodhet ndërmjet verteksit dhe ballit përthyhet poshtë
përgjatë syrit; ♂: dega e brendshme e grepit gjenital relativisht e trashë, e barabartë ose më
e shkurtër se dega e jashtme (Figura 81c);
♀: pllaka gjenitale e ngritur thikë përpjetë, pak a shumë me majë (Figura 81a,b).
Gjatësia totale 35-40 mm, Ab 23-28 mm, Fp 24-29 mm………………...…… vulgatum L.

Figura 81 S. vulgatum, tiparet përcaktuese dhe skicë e organeve gjenitale: a, b. (pamje barkore dhe anësore)
te ♀; c. organet gjenitale dytësore te ♂ (Skica E. Shkëmbi)

11(12). Ky shirit zakonisht mbaron tek syri, nuk zbret më poshtë;
♂: dega e brendshme e grepit gjenital e drejtë, më e gjatë se dega e jashtme (Figura 82);
♀: pllaka gjenitale e ngritur përpjetë, nuk është shumë e pjerrët, e rrumbullakosur, në mes
paksa e prerë (Figura 82).
Gjatësia totale 35-40 mm, Ab 20-30 mm, Fp 24-30 mm…………………striolatum Charp.

Figura 82 S. striolatum, koka dhe skica e organeve gjenitale te ♂ dhe ♀ (pamje anësore dhe barkore) (Foto
dhe skica E. Shkëmbi)
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12(13). Shiriti i zi më i shkurtër se tek S. striolatum dhe zgjatet pak më shumë se tek S.
meridionale; pjesa e poshtme e syrit blu-gri dhe jo e gjelbërt në kafe; kanë një shirit të
shkurtër të zi në të dy anët e S2-S3; pterostigma e zbardhur;
♂: abdomeni me ngjyrë të zbehtë, e kuqe në rozë; degët e grepit gjenital të vegjël,
shikohen me vështirësi anash; shtojcat anale të poshtme të gjata pothuajse sa të sipërmet
(Figura 83);
♀: pllaka gjenitale zgjatet shumë pak, jo aq e shtypur sa te S. meridionale;
Gjatësia totale 34-37 mm, Ab 21-26 mm, Fp 24-29 mm………..….……. sinaiticum Dum.

Figura 83 S. sinaiticum, në foto flatrat dhe pterostigma e zbardhur dhe skicë e organeve gjenitale: a. org.
dytësore të ♂; b. shtojcat anale të ♂; c. shtojcat anale të ♀ (pamje anësore) (Foto dhe skica E. Shkëmbi)

13(1). Këmbët tërësisht të zeza; flatrat pa shirit të murrmë para pterostigmës; buza e
poshtme tërësisht me ngjyrë të çelur.
14(15). Kraharori me gjerësi normale; shiriti i zi tërthor ballit me anët uniforme;
membrana pa njollë të verdhë-të artë;
♂: degët e grepit gjenital afërsisht të barabartë (Figura 84);
♀: pllaka gjenitale trekëndëshe, në fund paksa e prerë, sterniti i segmentit S9 të
abdomenit pa zgjatim në mes, me 2 “kodërza” në bazë (Figura 84);
Gjatësia totale 34-39 mm, Ab 20-26 mm, Fp 23-31 mm………………. sanguineum Mull.

Figura 84 S. sanguineum, skicë e organeve gjenitale te ♂ (në mes) dhe te ♀ (djathtas) (Skica E. Shkëmbi)

15(16). Kraharori dukshëm i ngushtë, paksa më i gjerë se abdomeni; shiriti i zi tërthor
ballit (para syve) me anët jo uniforme, por me valëzime si dhëmbë të mëdhenj; membrana
me njollë verdhoshe (të artë);
♂ dega e brendëshme e grepit gjenital shumë më e vogël se e dega e jashtme;
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♀: pllaka gjenitale e rrumbullakosur, në mes del paksa përpara, sterniti i segmentit S9 të
abdomenit në mes me 2 zgjatime (Figura 85).
Gjatësia totale 29-34 mm, Ab 20-24 mm, Fp 24-28 mm…...………depressiusculum Selys

Figura 85 S. depressiusculum, skicë e organeve gjenitale te ♂ (në mes) dhe te ♀ (djathtas) (Foto dhe skica
E. Shkëmbi)

16(13). ♂: Trupi me ngjyrë të zezë, nuk merr ngjyrim të kuqërremtë; degët e grepit
gjenital afërsisht të barabartë, mjaft të zhvilluar;
♀: pllaka gjenitale e ngritur përpjetë, formon kënd të drejtë me abdomenin (ngjan me S.
vulgatum); anët e abdomenit me ngjyrë të zezë (Figura 86);
Gjatësia totale 29-34 mm, Ab 18-26 mm, Fp 20-30 mm………………...………danae Sul.

Figura 86 Tipare përcaktuese të S. danae dhe skicë e organeve gjenitale të ♂ dhe ♀ (Foto R. Scherini, skica
E. Shkëmbi)
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Shtojca 3 Kodi i Habitateve

Kodi i
Habitateve

Emërtimi

1130

Grykëderdhje të lumenjve

1150

* Laguna bregdetare

1220

Vegjetacion shumëvjeçar i brigjeve shkëmbore

1240
1410

Shkëmbinj detarë të veshur me bimësi të brigjeve të Mesdheut me llojin endemik Limonium
spp.
Livadhe të kripura mesdhetare (Juncetalia maritimi)

1510

* Stepa e kripur mesdhetare (Limonietalia)

2110

Duna të lëvizshme embrionale

2120

Duna të lëvizshme përgjatë brigjeve me Ammophila arenaria (‘Duna të bardha’)

2190

Depresione dunore me lagështi

2250

* Duna bregdetare me Juniperus spp.

2270

* Duna të pyllëzuara me Pinus pinea dhe/ose Pinus pinaster

3130

Ujëra të palëvishme oligotrofike deri mesotrofike me vegjetacion të klasës Littorelletea
uniflorae dhe/ose të klasës Isowto-Nanojuncetea

3140

Habitate ujërash të forta oligo-mesotrofike të karakterizuara nga vegjetacioni benthik i Chara
spp.
Liqene natyrore eutrofike të karakterizuara nga tipe vegjetacioni të aleancave
Magnopotamion ose Hydrocharition

3150
3160

Liqene dhe pellgje ujore natyrore distrofikë

3170

* Pellgje ujore të përkohshëm Mesdhetarë

3220

Lumenj alpine dhe vegjetacioni barishtor përgjatë brigjeve të tyre

3240

Lumenj alpine dhe vegjetacioni i tyre drunor me Salix elaeagnos

3280

Lumenj Mesdhetarë me rrjedhje të vazhdueshme të karakterizuar nga specie të aleancës
Paspalo-Agrostidion dhe brezave pyjore me dominancë të Salix dhe Populus alba

4060

Shqopishte alpine dhe të Borealit

5110

Formacione të qëndrueshme kserotermofile me bush Buxus sempervirens në shpate
shkëmbore (Berberidion p.p.)

5130
6110

Formacione me Juniperus communis në shqopishte apo kullota të rajoneve me natyrë
gëlqerore
* Kullota shkëmbore gëlqerore ose bazofilike të aleancës Alysso-Sedion albi

6170

Kullota alpine dhe subalpine në vende shkëmbore gëlqerore

6210

Kullota të thata gjysëmnatyrore dhe faqe shkurrore mbi substrate gëlqerore (FestucoBrometalia) (* vende të rëndësishme për Orkidetë)

6310

Breza me lloje dushqesh Quercus spp. për herë të blertë

6430

Shoqërime hidrofilike të buzë ujërave të llojeve barishtore të larta, të ultësirave dhe zonave
malore deri në nivelet alpine

6510

Livadhe të vendeve të ulëta që shfrytëzohen për kositjen e barit (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

6520

Livadhe malore deri subalpine që shfrytëzohen për kositjen e barit

9110

Pyje ahu të karakterizuara nga asoc. Luzulo-Fagetum

9130

Pyje ahu të karakterizuara nga asoc. Asperulo-Fagetum
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9170

Pyje dushku dhe shkoze të karakterizuara nga asoc. Galio-Carpinetum

9180

* Pyje të aleancës Tilio-Acerion të shpateve shkëmbore, çakëllishteve dhe luginave të thella

9.10E+01
91K0

* Pyje aluvionalë me Alnus glutinosa dhe Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Pyje ilirike me Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Pyje ilirike dushku dhe shkoze (Erythronio-Carpinion)

91M0

Pyje të përzier dushqesh, kryesisht qarri (Quercus cerris), shparthi (Q. frainetto) dhe bunge
(Q. petraea) të Panonisë dhe Ballkanit

9320

Pyje me Olea dhe Ceratonia

9250

Pyje me Quercus trojana

92A0

Galeri apo breza pyjore me Salix alba dhe Populus alba

92C0

Pyje me rrap (Platanus orientalis) dhe Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Galeri apo breza shkurrore ripariane Jugore (Nerio-Tamaricetea dhe Securinegion tinctoriae)

9530

* Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të dominuar nga pisha e zezë endemike (Pinus nigra)

9560

* Pyje endemike me Juniperus spp.

95A0

Pyje pishash të lartë të zonave malore të Mesdheut
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Shtojca 4 Kriteret për vlerësimin e Statusit të rrezikimit, sipas IUCN
Aneks I. Përmbledhje e kritereve A-E të përdorura për vlerësimin e statusit të rrezikimit për speciet e
Rrezikuara në mënyrë kritike (CR), të Rrezikuara (EN) dhe të Përkeqësuara (VU)
Kriteret
CR
EN
VU
Reduktimet e matura në periudha prej 10
A. Reduktimi i popullatës
vjetësh apo 3 brezni
(A1,A2,A3,A4)
A1. Reduktimi i popullatës është vërejtur, vlerësuar,
≤90%
≤70%
≤50%
përfunduar apo dyshuar ku shkaqet e reduktimit janë të
≤80%
≤60%
≤30%
rikthyeshme dhe të kuptueshme dhe të cilat kanë pushuar
së ekzistuari, bazuar dhe specifikuar në ndonjërën prej
pikave të mëposhtme:
(a). vëzhgim i drejtpërdrejt
(b). në një indeks begatie të përshtatshëm me taksonin
(c). rënie në AOO, EOO apo kualitet të habitatit
(d). nivelet e shfrytëzimit të tanishëm dhe ato potenciale
(e). efektet e taksoneve të futura / hibridizimet, patogjenet, ndotja, konkurrenca, parazitët.
A2. Reduktimi i popullatës është vërejtur, vlerësuar nga e
≤90%
≤70%
≤50%
kaluara ku shkaqet e reduktimit mund të mos kenë pushuar
≤80%
≤60%
≤30%
së vepruari apo mund të mos jenë të kthyeshme, bazuar në
pikat (a) deri (e) nën A1.
A3. Reduktimi i popullatës që parashikohet apo dyshohet
≤90%
≤70%
≤50%
se do të ndodhë në të ardhmen( maksimumi 100 vjet)
≤80%
≤60%
≤30%
bazuar në pikat (a) deri (e) nën A1
A4. Zvogëlim i popullatës i vëzhguar, vlerësuar,
≤90%
≤70%
≤50%
parashikuar apo dyshuar (deri 100 vjet) ku periudha kohore
≤80%
≤60%
≤30%
duhet të përfshijë të ardhmen dhe të kaluarën dhe ku arsyet
e reduktimit nuk kanë pushuar së vepruari apo mund të
mos jenë të qarta apo të kthyeshme, bazuar në pikat (a)
deri (e) nën A1.
B. Shtrirja gjeografike në formë të B1 (Sipërfaqja e përhapjes – EOO) apo B2 (Zona e zënë – AOO)
B1. Sipërfaqja e përhapjes (EOO)
<100km2
<5000km2
20000km2
B2. Zona e zënë (AOO)
<10km2
<500km2
Dhe së paku 2 prej 3 të mëposhtmeve:
(a) Mjaft e copëzuar apo numri i lokaliteteve është
=1
≥5
(b) Rënie e vazhdueshme në njërën prej:
(i)
Sipërfaqja e përhapjes (EOO)
(ii)
Zona e zënë (AOO)
(iii)
Sipërfaqja, shtrirja dhe/apo kualiteti i habitatit
(iv)
Numri i lokaliteteve apo subpopullatave
(v)
Numri i individëve adultë
(c) Luhatje ekstreme e ndonjërit prej:
(i)
Sipërfaqja e përhapjes (EOO)
(ii)
Zona e zënë (AOO)
(iii)
Numri i lokaliteteve apo subpopullatave
(iv)
Numri i individëve adultë
<250
<2500
C. Madhësi e vogël e popullatave dhe
dobësimi/zvogëlimi
Numri i individëve të rritur
25% në 3
20% në 5
Dhe C1 ose C2
C1. Reduktim i vazhdueshëm prej së paku
vite apo
vite apo 2
brezni
brezni
C2. Rënie e vazhdueshme dhe (a) dhe/apo b
<50
<250
(a i) numri i individëve adultë në secilën popullatë ose
90-100%
95-100%
(a ii) % individëve në një subpopullatë
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≤10

<10000

10% në 10
vite apo 3
brezni
<1000
100%
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(b) luhatje ekstreme në numrin e individëve
<50
D. Popullatë shumë e vogël apo e kufizuar ose numri i
individëve adultë
VU D2. Hapësirë e kufizuar jetese apo numër i lokaliteteve me një
rrezikshmëri të besueshme në të ardhmen e cila mund të vendosë
taksonin në CR apo EX në kohë të shkurtër.

E. Analiza sasiore
≤50% në 10
Tregon probabilitetin e zhdukjes në natyrë
vjet apo 3
gjenerata
(max brenda
100 vitesh)

<250

D1. <1000
dhe/apo
D2. Në
mënyrë
tipike,
AOO<20km2
ose numri i
lokaliteteve
≤5

≤20% në 20
vjet apo 5
gjenerata
(max brenda
100 vitesh)

≥10% në 100
vite

Shtojca 5 Harta Vlerësimi të Statusit të Ruajtjes sipas kritereve të IUCN (2017)

Figura 1 Brachytron pretense, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 2 Caliaeschna microstigma, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Figura 3 Ceriagrion tenellum, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 4 Coenagrion mercuriale, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Figura 5 Coenagrion ornatum, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 6 Coenagrion puella, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Figura 7 Cordulegaster bidentata, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 8 Cordulegaster heros, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Figura 9 Gomphus vulgatissimus, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 10 Lestes dryas, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Figura 11 Lestes macrostigma, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 12 Lindenia tetraphylla, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Figura 13 Onychogomphus forcipatus, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 14 Somatochlora meridionalis, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Figura 15 Somatochlora metallica, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 16 Sympetrum danae, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Figura 17 Sympetrum depressiusculum, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)
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Figura 18 Calopteryx splendens, AOO dhe EOO (IUCN, 2017)

Shtojca 6 Analiza deskriptive e parametrave fiziko-kimikë të habitateve ujore

Grafiku 1 Shpërndarja e normale e vlerave të parametrave dhe lognormale e numrit të llojeve

Nga të dhënat e statistikës deskriptive rezulton që pH, T dhe DO paraqesin koeficient
variacioni të ulët (CV˂25%) gjë që tregon se është e pritshme që të dhënat t’i binden
shpërndarjes normale. Kjo hipotezë vërtetohet përmes grafikut të shpërndarjes normale të
të dhënave (Grafiku 1), gjë që konfirmohet nga vlerat e P më të mëdha se 0.05 (Bën
përjashtim Konduktiviteti, që rezulton me P=0.02; siç duket edhe nga grafiku, 3 stacione
kanë vlera jashtë intervalit të shpërndarjes normale).
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Individual Value Plot of Konduktiviteti
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Individual Value Plot of DO
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Grafiku 2 Shpërndarja e vlerave për çdo parametër

Grafiku 2 i cili paraqet shpërndarjen e vlerave të numrit të llojeve, shfaqet i spostuar
majtas të dhënave, ç’ka tregon se një numër i madh stacionesh paraqesin nivele të ulta të
numrit të llojeve krahasuar me stacionet me numër të madh llojesh. Shpërndarja e vlerave
të parametrave të tjerë është simetrike, gjë që pritet nga vlera e Medianës, e cila qëndron
në mes Q1 dhe Q3. Nga ky rregull bën përjashtim vetëm numri i llojeve i cili paraqet
koeficientin variable (CV) mjaft të lartë (CV ˃75%), konfirmuar edhe nga shpërndarja
lognormal e vlerave (Grafiku 1).
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Analiza Grup e ndryshoreve (Cluster Analysis): Përcjellshmëria Konduktiviteti, pH, Temperatura, DO, Nr. Llojeve
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Grafiku 3 Analiza grup e parametrave të analizuar
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Grafiku 4 Grupimi i stacioneve në bazë të parametrave të marrë në analizë

Grupimi i stacioneve në bazë të kushteve të përcaktuara nga parametrat e marrë në
shqyrtim tregon se ngjashmëria mes tyre është më e madhe se 99.80% ç’ka tregon gjendje
të njëjtë mes tyre. Dallimet e vogla që vihen re mund të jenë edhe gabimi lejuar i analizave
të kryera.
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Shtojca 7 Harta e stacioneve të kampionimit
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