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PARATHËNIE
“What we are doing to the forests of the
world is but a mirror reflection of what we
are doing to ourselves and to one another.”
-

Mahatma Gandhi

Bota bimore për vetë rëndësinë dhe vlerat që mbart, është unike, bazë dhe kusht themelor
për ekzistencën dhe vazhdimësinë e jetës. Ajo ka tërhequr vëmendjen e njeriut që në kohët
e lashta. Përshkrimi më i hershëm i përket kohës së babilonasve dhe është kryesisht rreth
bimëve me përdorim mjekësor. Ndër botanistët e parë, më i njohur dhe i rëndësishëm
përmendet Teofrasti, puna e të cilit shërbeu si udhëzues për të kuptuar dhe mësuar
botanikën. Studimet mbi florën dhe bimësinë kanë vijuar dhe janë thelluar deri në ditët e
sotme, nga studiues e botanistë në mbarë botën, duke shërbyer si kontribute të vlefshme
shkencore e praktike.
Parë në këtë këndvështrim, lugina e lumit Shkumbin ofron kushtet e përshtatshme në
plotësimin e nevojave biologjike për ekzistencën e një flore dhe vegjetacioni të
larmishëm, diversiteti habitatesh natyrore, që kanë vlera njohëse, shkencore, praktike,
kulturore, historike, estetike, pejsazhore dhe në veçanti paraqesin potenciale për
zhvillimin turistik. Nisur nga aspekti i vlerave floristike, përmendim praninë e bimëve
aromatike–mjekësore, mjaltore, hiperakumulatore, foragjere, paraardhëse të egra të
kulturave bujqësore, që shërbejnë si resurse të fondit gjenetik.
Mjaft të rëndësishme paraqiten bimët endemike, të rralla e të kërcënuara, të cilat
meritojnë një përkujdes e vëmendje të veçantë.
Me interes paraqiten masivet serpentinore, si strehë e një flore specifike, hasmofite, e aftë
për të populluar mjedise të tilla, si dhe një shumëllojshmëri e habitateve natyrore dhe
larmi mjedisesh ekologjike.
Studime të mirëfillta të kësaj natyre, për zonën në fjalë nuk ka pasur deri tani.
Përmendim kontribute të pjesshme nga studiues vendas dhe të huaj, ku ndër to ndihmesë
edhe për studimin tonë, ka qenë pjesëmarrja dhe bashkëpunimi në projektin "Institutional
Support to Albanian Ministry of Environment, Forest and Water Administration for
Sustainable Biodiversity Conservation and Use in Protected Areas" me synimin "Hartimi
i Planit të Menaxhimit për Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë" i financuar nga
qeveria Italiane (Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë, Drejtoria e Përgjithshme për
Zhvillimin dhe Bashkëpunimin-MAE-DGCS) dhe zbatuar nga IUCN - Unioni
Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës, me koordinues shkencorë dhe metodologjikë të
projektit: Universita di Roma-La Sapienza; Progress Consulting.
Nisur nga më sipër, u ndërmor studimi i florës, bimësisë dhe diversitetit të habitateve
natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij, që përveç
të tjerave synon të jetë ndihmesë në ngritjen, ruajtjen dhe vlerësimin e vlerave të
biodiversitetit, që mbart ky mjedis si pasuri e paçmuar të trashëguar nga vetë natyra.
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HYRJE

Lugina e lumit Shkumbin, për vetë pozicionin gjeografik, kushteve gjeologjike e
klimatike, si dhe mjaft faktorëve të tjerë ekologjikë ofron një mjedis të përshtatshëm për
zotërimin e një biodiversiteti natyror të larmishëm.
Objekt i këtij studimi ka qenë flora dhe diversiteti i habitateve në rrjedhën e mesme të
luginës së lumit Shkumbin, me qëllim evidentimin e tyre dhe vlerësimin e situatës
ekologjike, në funksion të ruajtjes e mbrojtjes së biodiversitetit bimor, mirëmenaxhimit
dhe përmirësimit të situatës mjedisore.
Realizimi i tij është shtrirë në një periudhë kohore katërvjeçare, ku si rezultat evidentohet
shumëllojshmëria floristike dhe diversiteti i habitateve natyrore, të përshkruara sipas
Aneksit I të Direktivës së Habitateve të Komunitetit Evropian (Natyra 2000). Për herë të
parë për rajonin e studiuar është hartuar Harta e Habitateve.
Për sa i përket aspektit floristik, përmendim praninë e 794 llojeve, që i përkasin 108
familjeve, 439 gjinive dhe përbëjnë 22% të florës së Shqipërisë. Ndër to evidentohen 171
bimë aromatike–mjekësore, 240 mjaltore, 115 alergjike, 43 foragjere, 59 të dëmshme dhe
helmuese, 51 paraardhësve të egër të kulturave bujqësore, 26 aliene
invazive/potencialisht invazive, 5 hiperakumulatore, 20 endemike e subendemike, 96
ballkanike e subballkanike, si dhe 57 lloje të pranishme në Listën e Kuqe të Shqipërisë.
Me vlerë të veçantë në këtë studim vlen të theksojmë evidentimin e taksave: Anchusa
officinalis L. subsp. leucantha (Selvi & Bigazzi) Kit Tan e re për Florën e Shqipërisë dhe
për shkencën, Lathraea squamaria L., Soldanella pindicola Hausskn., që nuk janë të
pranishme në Florën e Shqipërisë dhe përmenden për herë të parë në zonën e studiuar,
sikurse Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz, e cila evidentohet për herë të parë në
Shqipëri.
Një pjesë e zonës i përket Parkut Kombëtar Shebenik–Jabllanicë, mjedis me vlera të larta
biodiversiteti. Po kështu përmendim prezencën e Rezervave Natyrore të Menaxhuara,
biomonumenteve e gjeomonumenteve, të vlerësuara për rëndësinë shkencore, historike,
kulturore të tyre.
Ndihmesë në realizimin e këtij studimi ka qenë udhëheqja dhe mbështetja e pakursyer e
Prof. Dr. Alfred Mullaj, të cilit i shpreh falenderime dhe mirënjohje të thellë. Në zgjerim
të njohurive koherente në fushën e florës dhe fitimit të eksperiencave të reja, tepër i
vlerësuar ka qenë bashkëpunimi me botanisten e njohur Kit Tan. Konsultimet e herë pas
hershme me profesorët Prof. As. Dr. Peçi Naqellari, Prof. As. Dr. Blerina Pupuleku,
sugjerimet e dhëna nga Prof. Dr. Lulëzim Shuka, ndihmesa dhe korrektësia e ekspertes së
GIS–it Albana Zotaj, përvoja e Dr. Michele De Sanctis, si dhe gatishmëria e
përgjegjshmëria e inxhinierëve të DSHP–Librazhd Bajram Kullolli, Ornela Poçi kanë
qenë etapa të çmueshme dhe konstruktive gjatë këtij studimi.
Në çdo moment të kushtuar studimit dhe arritjeve, pjesë e pandarë ka qenë familja, që me
inkurajimin, përkrahjen dhe durimin e saj më fali energjinë dhe forcën e duhur.
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I. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT

I.1. Qëllimi i studimit
Studimi ka si objekt florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve përgjatë pellgut
ujëmbledhës të lumit Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij, që mbulon një sipërfaqe prej
56516.03 ha.
I.2. Objektivat e studimit
Ky studim ka si qëllim vlerësimin e diversitetit floristik, tipeve të habitateve natyrore,
rëndësinë, veçoritë dhe gjendjen aktuale të tyre bazuar në aspektet sasiore e cilësore të
pellgut ujëmbledhës të lumit Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij. Në analizën e florës
një kujdes të veçantë kemi treguar për bimët aromatike–mjekësore, mjaltëse, alergjike,
foragjere, aliene invazive, hiperakumulatore të metaleve të rënda, paraardhësit e egër apo
progenitorët e kulturave bujqësore, si dhe grupin e bimëve të rralla, të kërcënuara dhe
endemike.
Në konsideratë është marrë edhe ndikimi i faktorit antropogjen apo faktorëve të tjerë, që
direkt apo indirekt, ushtrojnë ndikim mbi botën bimore. Si qëllime konkrete të studimit,
në arritje të objektivave të sipërpërmendura janë:
- Evidentimi i florës së zonës (diversitetit floristik), vlerësimi i saj (i tij) dhe hartimi i
listës floristike, si dhe i spektrave të ndryshëm të saj;
- Evidentimi i llojeve me vlerë ekonomike: bimëve mjekësore, mjaltëse, alergjike,
foragjere, të dëmshme e helmuese;
- Evidentimi i llojeve aliene invazive, ndikimi dhe llojet më problematike;
- Evidentimi i llojeve hiperakumulatore të metaleve të rëndë;
- Inventarizimi i paraardhësve të egër të kulturave bujqësore, si njё fond i rёndёsishёm
gjenetik;
- Evidentimi dhe vlerësimi i bimëve endemike, të rralla dhe të kërcënuara;
- Zonat e mbrojtura, monumentet natyrore të zonës, si dhe vlerësimi i gjendjes aktuale të
tyre;
- Përcaktimi, përshkrimi i tipeve të habitateve natyrore, bazuar në klasifikimin e tyre
sipas Aneksit I të Direktivës së Habitateve të Komunitetit Evropian (Natyra 2000);
- Kartografimi dhe përgatitja e hartës së Habitateve Natyrore të luginës së lumit Shkumbin, në
rrjedhën e mesme të tij;

- Vlerësimi i situatës ekologjike për zonën në studim.
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II. FLORA DHE BIMËSIA E SHQIPËRISË
II.1. Flora e Shqipërisë
Flora përfaqëson tërësinë e llojeve të bimëve, që rriten në një territor të caktuar apo në
kuptimin e ngushtë, flora përfaqëson tërësinë e fiernave dhe të bimëve me farë. Edhe pse
i vogël në përmasa vendi ynë karakterizohet nga një florë tepër e pasur, që përbën rreth
30% të Florës së Evropës.
Studimi i florës së Shqipërisë i ka fillimet e tij nga fundi i shekullit të kaluar. Janë kryer
shumë punime e studime shkencore nga botanistë të huaj, të tillë si Baldacci, Degen,
Doerfler, Markgraf, Hayek, Javorka, Kosanin etj. (Hayek, 1924; Jávorka, 1926;
Markgraf, 1931; Kosanin, 1939). Pas luftës së dytë botërore ndihmesën më të
rëndësishme në studimin e florës së Shqipërisë e kanë dhënë botanistët e shquar
shqiptarë, si: Prof. K. Paparisto, Prof. Xh. Qosja, Prof. M. Demiri, Prof. I. Mitrushi,
studimet e të cilëve kanë vendosur themelet e paçmuara të florës sonë. Studimet për
florën janë thelluar e pasuruar më tej prej Prof. J. Vangjeli, Prof. B. Ruci, Prof. A. Mullaj,
Prof. M. Mersinllari, Prof. P. Hoda, Prof. L. Kashta, si dhe në vitet e fundit edhe nga
Prof. L. Shuka, M. Rrakaj etj. Arritje e rëndësishme është hartimi i veprës “Flora e
Shqipërisë”. Janë botuar edhe një varg studimesh si: “Flora e Tiranës”, “Dendroflora e
Shqipërisë” etj., si dhe mjaft studime të tjera në buletine shkencore e revista të huaja
(Paparisto et al., 1962; Mitrushi, 1966; Paparisto & Qosja, 1976; Demiri, 1979b, 1983;
Paparisto et al., 1988; Qosja et al., 1992, 1996; Mullaj et al., 2000; Vangjeli et al., 2000a,
2000b; Vangjeli, 2003).
“Flora e Shqipërisë” përfaqëson veprën më të rëndësishme në fushën e studimeve
floristike, në të cilën trajtohen 3235 lloje dhe 689 nënlloje, të grupuar në 165 familje dhe
900 gjini. Është botuar në 4 vëllime (I, 1988; II, 1992; III, 1996 dhe IV, 2000) nga
Instituti i Kërkimeve Biologjike. U hartua si vepër kolektive mbështetur në parimet
evolutive të klasifikimit të bimëve, ku pasqyrohen pasuritë kombëtare floristike të
Shqipërisë. Lënda për hartimin e Florës së Shqipërisë është nxjerrë kryesisht nga Herbari
Kombëtar dhe përfshin mbi 150.000 ekzemplarë. Janë shfrytëzuar gjithashtu shumë
punime të botanistëve të huaj dhe shqiptarë, që kanë kryer ekspedita anembanë
Shqipërisë dhe që janë pasqyruar në botimet e tyre shkencore. Vepra “Flora e Shqipërisë”
është një arritje madhore e shkencës biologjike në përgjithësi dhe asaj floristike në
veçanti dhe bën pjesë në fondin e botimeve themelore shkencore me karakter kombëtar
dhe albanologjik.
Puna mbi Florën e Shqipërisë është në vazhdimësi dhe sot në të përfshihen mbi 3500 lloje
përfaqësuese të saj, të ndara në rreth rreth 920 gjini, 165 familje, 50 rende (Tan K. et al.,
1999, 2013; Tan & Mullaj, 2000a, 2000b, 2000c; Rakaj, 2006; Barina & Pifkó, 2008;
Rakaj, 2009; Shuka et al., 2009; Mullaj & Tan, 2010a; Mullaj et al., 2010b; Shuka et al.,
2010, 2011, 2012; Tan K. et al., 2013; etj).
Flora e vendit tonë ka lidhje të ngushta floristike me shumë vise evropiane. Pjesa më e
madhe e llojeve bimore të Shqipërisë i përket florës së vendeve holarktike. Lloje të tilla
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(që në pjesën më të madhe janë mesdhetare) janë të përhapura kudo, por më shpesh në
zonat e ahishtave e të kullotave alpine. Lidhjet me viset jugore të Evropës përfaqësohen
nga bimët tipike mesdhetare të përhapura kryesisht në zonën e makies. Në tërësi Flora e
Shqipërisë ka natyrë mesdhetare; elementi floristik mesdhetar përfaqëson rreth 24% të
gjithë florës së vendit. Tipar tjetër i florës së Shqipërisë është karakteri i saj ballkanik; ky
element floristik, në kuptimin e gjerë të fjalës, përbën rreth 20% të saj.
Njëkohësisht Shqipëria, si rrugë e rëndësishme migracioni floristik në Ballkan, ka edhe
një florë specifike të përfaqësuar kryesisht nga bimët endemike e subendemike, të cilat
sqarojnë drejtimet e evolucionit të florës sonë. Mjaft lloje të tilla shqiptare ruhen në
Herbarin Kombëtar, në disa herbare kryesore të Evropës ose të kultivuara në kopshte
botanike. Në përputhje me kërkesat ekologjike llojet bimore formojnë disa zona bimësie
(fitoklimatike), si zona e pyjeve dhe e shkorreteve mesdhetare, e dushkajave, e ahishtave
dhe e kullotave alpine. Bimët klasifikohen edhe sipas vetive të përdorimit si: bimët
mjekësore dhe aromatike, bimët spontanë foragjere, bimët regjëse, bimët ngjyruese,
mjaltëse, zbukuruese, bimët drunore të pyllit etj.
Në këndvështrimin historik, flora e vendit tonë është formuar kryesisht në epokën e
Terciarit, Si pasojë e ndryshimeve graduale të klimës gjatë epokave, mjaft bimë u
zhdukën plotësisht, kurse disa të tjera me aftësi të madhe përshtatjeje u ruajtën deri në
ditët tona. Të tilla të pranishme edhe në rajonin tonë të studimit janë kryesisht bimët
drunore, si: ilqja (Quercus ilex L.), tisi (Taxus baccata L.), dafina (Laurus nobilis L.),
gështenja e kalit (Aesculus hippocastanum L.) etj. (Paparisto et al., 1988).

II.2. Bimësia e Shqipërisë
E shikuar nga ana e shtrirjes horizontale, bimësia e vëndit tonë paraqet dy pamje
floristike: atë të trevës mesdhetare dhe atë mesevropiane. Kufiri që ndan këto dy flora, në
mënyrë jo absolute, kalon përmes shpateve malore që varen në fushat e Koplikut,
Shkodrës, Zadrimës, Krujës, Tiranës, Elbasanit, në veri, verilindje e lindje të luginës së
Devollit të mesëm, të lumit të Çamërisë, Shkëmbit të Miçanit, malit të Qelqësit, Radomit
dhe mbaron në malet e Leskovikut.
Diferencimi i bimësisë, në planin vertikal njihet shpesh me emrin “breza fitoklimatikë”.
Koncepti i rajonizimit fitogjeografik është dhënë për herë të parë për Shqipërinë nga F.
Markgraf. Më vonë, me zgjerimin dhe thellimin e studimeve për florën e Shqipërisë, ky
koncept ka pësuar një varg shndërrimesh. Kështu, më 1955 Ilia Mitrushi përcaktoi 6 zona
fitoklimatike, kurse më 1969 Ilia Nako përcaktoi 5 zona fitoklimatike të Shqipërisë. Sot
përdoret sistemi i paraqitur në “Flora e Shqipërisë” që është më i thjeshtë dhe, ku në
emërtimin e zonave fitoklimatike, merren për bazë vetëm llojet bimore spontane dhe që
zënë një sipërfaqe të konsiderueshme. Ky sistem përfshin këto zona:
1. Zona e pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare, që shtrihet nga buza e detit deri në 800–
900 m në jug dhe deri 600 m në veri, kryesisht në të majtë të boshtit imagjinar Shkodër–
Leskovik. Kjo zonë depërton, nëpërmjet luginave të lumenjve, deri pranë kufijve lindorë
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dhe fizionomia e saj përfaqësohet nga pyjet me pishë të egër (Pinus halepensis Miller, P.
pinea L., P. pinaster Aiton), pyjet me ilqe (Quercus ilex L.), me bulgër (Quercus trojana
Web.), me valanidh (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis Kotschy), shkurret
gjethembajtëse të tipit të makies, si dhe ato të shibliakut e friganave. Pjesën më të madhe
të pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare në vendin tonë e gjejmë të transformuar në formën
e makies që përfaqëson një shkorretë të dendur, përherëblertë, deri në 3.5 m të lartë dhe
gjerësisht e përhapur në të gjithë pellgun e Mesdheut. Në Shqipëri ky formacion është i
përhapur nga zona bregdetare deri në lartësinë 700–800 m mbi nivelin e detit, kryesisht
në toka acide. Makia besohet se përfaqëson një formacion klimaks lokal, por më shpesh
është rezultat i degradimit të pyjeve përherë të blerta të dominuara nga ilqja (Quercus ilex
L.). Llojet më të rëndësishme që i japin fizionominë këtij formacioni, janë shkurret
përherë të blerta si: mareja (Arbutus unedo L.), shqopa (Erica arborea L.), xina (Pistacia
lentiscus L.), mërsina (Myrtus communis L.), ilqja (Quercus ilex L.), dafina (Laurus
nobilis L.), mretet (Phillyrea angustifolia L., P. latifolia L.) etj. Në formacionin e makies
takohen edhe shkurre e shkurrëza gjetherënëse, si gjineshtra (Spartium junceum L.),
frashri (Fraxinus angustifolius Vahl.), mëlleza (Ostrya carpinifolia Scop.), cërmëdelli
(Cotinus coggygria Scop.). Struktura e dendur e makies pengon zhvillimin e një flore
barishtore të pasur.
2. Zona e dushkut gjendet ndërmjet zonës së pyjeve dhe shkurretave mesdhetare dhe
zonës së ahishteve e breshtave mesdhetare, nga 400–1200 m mbi nivelin e detit. Kjo zonë
përfshin kryesisht formacione bimore të dominuara nga dushqe gjetherënëse dhe drurë të
ndryshëm fletorë. Në Shqipëri ndodhen 12 lloje dushqesh, por pjesa më e madhe e
dushkajave tё vendit tonё dominohen nga shpardhi (Quercus frainetto Ten.), bungëbuta
(Quercus pubescens Willd.), qarri (Quercus cerris L.), bunga (Quercus petraea Liebl.),
valanidhi (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis Kotschy), bulgri (Quercus trojana
Web.), prralli (Quercus coccifera L.) etj.
Zona e dushkut pёrfaqёson formacione të thjeshta, ku mbizotëron njëri nga llojet e
dushqeve ose të përziera dhe ku marrin pjesë edhe bimë drunore të tjera, si: shkoza e
bardhë, mëlleza, frashri, panja etj. Në Shqipërinë e Jugut mbizotërojnë dushkajat me
valanidh dhe prrall, ndërsa në Shqipërinë e Mesme, Veriore dhe Verilindore mbizotërojnë
dushkajat me shpardh dhe bungë. Përhapja e tyre varet njëkohësisht nga lartësia mbi
nivelin e detit. Dushkajat i shoqëron përgjithësisht një bimësi barishtore shumë e pasur, si
dhe lloje të tjera siç janë bafra, shqopa, mareja, dëllinja, rigoni, sherbela, zhumbrica etj.
Shumica e dushqeve përdoren për lëndë ndërtimi, dru zjarri, tanin dhe për ushqim të
bagëtisë gjatë periudhës së dimrit.
3. Zona e ahut ku, përveç ahishtave, hasen shpesh dhe shoqërime bimore të pishës së
zezë, arnenit të bardhë, rrobullit dhe bredhit të bardhë. Shtrihet në lartësi 800–1700 m në
Shqipërinë Veriore, 1000–1800 m në atë të mesme dhe 1200–1900 (–2000) m në atë
Juglindore. Ahu preferon tokat e murrme pyjore me reaksion acid (pH 4.5–7.1). Gjejnë
kushte më të mira në vende me shkëmb amnor gëlqeror, por ndeshen edhe në
serpentinorët, duke parapëlqyer kundrejtimet V, VL dhe VP.
Ahishtet janë nga formacionet më të rëndësishme drunore të vendit dhe krijojnë pyje të
gjera në Alpet Shqiptare. Pasi ndërpriten nga lugina e Drinit, vazhdojnë në jug të saj, si
në Munellë, Orosh, Dejë e Mbasdejë, në malin e Allamanit, Qafështamë, Bizë,
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Çermenikë, Kaptinë e Martaneshit, Jabllanicë, Shebenik. Kufiri më jugor i ahut është
Nemërçka. Ahishtet i shoqëron përgjithësisht një bimësi barishtore hijedashëse; në to
ndeshen pak bimë që lulëzojnë gjatë verës për shkak të hijes së theksuar në këtë stinë të
vitit, prandaj shumë bimë lulëzojnë dhe frytëzojnë gjatë pranverës së hershme, kur
esencat që përbëjnë ahishtat nuk kanë gjethuar ende. Në ahishte ndeshet në trajtë njollash
herë pas here edhe bredhi i bardhë (Abies alba Miller) si dhe arneni i bardhë (Pinus peuce
Griseb), rrobulli (Pinus leucodermis Antoine), plepi i egër (Populus tremula L.), panja e
malit (Acer pseudoplatanus L.) etj. Ndër shkurret dhe llojet barishtore mjaft të përhapura
janë: qershigla, mjedra, arrçi, helmarina, luleshtrydhja, njëgjirja etj. Ahu si përbërës
kryesor i tyre, ka vlera të mëdha ekonomike.
4. Zona e kullotave alpine përfaqëson sipërfaqe toke me shoqërime bimore barishtore, që
shtrihen kryesisht mbi kufirin më të lartë të pyjeve dhe kulloten nga bagëtitë e imëta e më
pak nga bagëtitë e trasha. Shtrihet mbi atë të arnishteve, në lartësitë mbi 1700–1800 m
mbi nivelin e detit deri në lartësitë më të mëdha të maleve. Kjo zonë karakterizohet nga
prania e një bimësie barishtore e të ndonjë shkurrëze dhe nga mungesa e plotë e
formacioneve drunore. Disa toka të kullotave alpine njihen me emrin toka livadhore që
janë zhvilluar nën ndikimin e kësaj bimësie dhe kanë horizont humusor të trashë, me
rreth 20% humus dhe reaksion acid 5,6–6,5 ndërsa tokat e kullotave skeletike kanë
horizont humusor të cekët. Ato përfaqësojnë pjesën më të madhe të kullotave alpine.
Zakonisht bimësia nuk është e plotë dhe aty-këtu ka shkëmbinj të zhveshur. Kullotat
alpine përdoren për blegtorinë vetëm për një periudhë të shkurtër kohe gjatë verës.
Kullotat alpine në Shqipërinë Veriore dhe të Mesme janë të tipit të Evropës Qendrore,
kurse ato të Shqipërisë Jugore janë të tipit mesdhetar. Në kullotat alpine vegjetojnë lloje
bimore me qëndrueshmëri ndaj klimës së thatë dhe sidomos asaj të ftohtë, ku
mbizotërojnë graminoret që formojnë shoqërime të ndryshme me përbërës nga gjinitë e
bishtpelëzës (Festuca), pirrëgjakëses (Sesleria), këlerias (Koeleria), pendëkaposhit
(Stipa) etj. dhe që shoqërohen nga pak bishtajore kryesisht të gjinive të trifileve
(Trifolium), thuepulës (Lotus), arithes (Astragalus), si dhe nga disa kryqore, kambanore,
kozmopolite etj. Në kullotat alpine krahas bimësisë barishtore vegjetojnë edhe mjaft
shkurre apo shkurrëza, midis të cilave dëllinja xhuxhe, disa trëndafila të egër dhe kërleka
në veri (Paparisto et al., 1988).
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KAPITULLI I

KARAKTERISTIKAT E PELLGUT UJËMBLEDHËS TË LUMIT SHKUMBIN,
NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
1.1. Kushtet e mjedisit
“Organizmi nuk mund të ekzistojë pa mjedisin dhe mjedisi ka veçori përshkruese vetëm
nëse ai është i lidhur me organizmin. Në çdo kuptim funksional ato janë të pandarë dhe
formojnë vetëm një sistem unik.” (Järvilehto, 1998).
Mund të themi që mes organizmit dhe mjedisit ekziston një simbiozë, e cila kushtëzon
varësinë, ndërthurjen dhe ndikimin e tyre ndaj njëri–tjetrit. Mjedisi u siguron
organizmave kërkesat bazë fiziologjike e jetësore:
 Energji diellore, burim kryesor për fotosintezën dhe nxehtësinë, e domosdoshme
kjo në realizimin e proçeseve të ndryshme.
 Ujin dhe lëndët kimike, përbërës të së gjallës dhe elementë themelorë për jetën.
Pavarësisht nga përcaktimet e dhëna nga autorë të ndryshëm, mjedisi njësohet me
tërësinë e faktorëve të jashtëm, që ndikojnë në zhvillim, rritje, anatomi, prodhim dhe
riprodhim të organizmit të gjallë. Përbërësit e tij janë të shumtë dhe klasifikohen në
mënyra të ndryshme. Dy grupe të mëdha të këtyre faktorëve janë: faktorët ekologjikë të
drejtpërdrejtë (që sipas Braun–Blanquet ndahen në: faktorë klimatikë, edafikë, biotikë)
dhe të tërthortë (relievi, shkëmbi mëmë, ekspozicioni, pjerrësia, mikrorelievi). Sipas
Pignattit faktorët mjedisorë ndahen në:
-

faktorë topografikë (lartësia, ekspozicioni, pjerrësia);
faktorë klimatikë (temperatura, drita, shiu, bora, era, mjegulla, lagështia
atmosferike);
faktorë të terrenit(karaktere: fizike, kimike biotike).

Të gjithë këto faktorë paraqiten të ndërthurur me njëri–tjetrin dhe nuk mund të veprojnë
të ndarë (Buzo, 1991).
Në këtë kontekst, flora dhe vegjetacioni i zonës në studim ekziston në përshtatje dhe si
rrjedhojë e ndërthurjes së faktorëve mjedisorë të rajonit, që formojnë kushtet për
zhvillimin, bashkëjetesën dhe larminë e formave biologjike. Bazuar në rëndësinë dhe
ndikimin e tyre, po përmendim disa karakteristika të përgjithshme të rajonit në studim.

1.2. Karakteristika fiziko–gjeografike
Zona në studim është pjesë e luginës së lumit Shkumbin, luginë e cila shtrihet ndërmjet
dy vargjeve të gjata malore, masivit të Shebenikut në lindje dhe masivit të Polis në
perëndim (Fig. 1.1). Kjo zonë ndodhet në rrethin e Librazhdit, që kufizohet prej qarkut të
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Masivi malor
i Shebenikut

Masivi malor
i Polisit

Figura 1.1 Shtrirja e zonës së studiuar (Image © GeoConsulting
http://map.albinfo.al/al/appa.php?app=bizneset)

Tiranës,
Elbasanit,
Korçës
dhe
Maqedonisë
(Fig.
1.2). Lugina fillon
nga 173 m (zgjerimi i
Mirakës) dhe arrin
deri në lartësitë mbi
1900 m mbi nivelin e
detit
(Fig.
1.3).
Lartësia mesatare e
saj është 753 m mbi
nivelin e detit. Ajo
përfshin një pjesë të
ultësirës së madhe
molasike Shkumbin–
Devoll (Fig. 1.4).
Kufiri verior i saj
kalon gjatë rrëzës së
malësisë
së
Çermenikës. Në jug
shtrihet
deri
në
ujëndarësen
midis
lumit të Devollit dhe

Figura 1.2 Hartë administrative e Qarkut Elbasan (http://www.agro.al/drbsherbimi-keshillimor/elbasan/)
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Shkumbinit. Në lindje e në
perëndim, shtrihet deri ku
mbërrin relievi lumor. Këtu
rritet dhe pjerrësia e
shpateve. Brenda këtyre
kufijve
lugina
arrin
gjatësinë 54 km dhe gjerësi,
që shkon nga disa qindra
metra në disa km. Relievi i
luginës është i çrregullt, me
kontraste
të
theksuara
morfologjike në profilin
gjatësor e tërthor. Ka
copëtim horizontal të madh,
1 km/km2 në 6.5 km/km2,
vlerat më të vogla takohen
në skajin jugperëndimor.
Ajo është asimetrike, me
Figura 1.3 Hartë ku vërehen ndryshimet e lartësisë mbi nivelin e
koefiçient asimetrie me
detit në rajonin e Librazhdit (DSHP – Librazhd)
vlera nga 1/13 në 1/3, që
është pasojë e shkaqeve
morfostrukturore, morfolitologjike dhe evolucionit të saj të ndërlikuar. Shpati perëndimor
i saj është më i thepisur se ai lindor. Nga
Dritaj deri në vendderdhjen e Rrapunit
në Shkumbin lugina paraqitet e ngushtë
dhe shpati i majtë është me pjerrësi më të
madhe, se ai i djathtë, si dhe shumë i
copëtuar. Kjo dukuri lidhet me
deformimin më të lartë të krahut
perëndimor të sinklinalit të Librazhdit
dhe me përhapjen më të madhe të
rrëshqitjeve të llojeve të ndryshme. Këto
të fundit amplifikohen nga neotektonika
dhe veprimtaria e ujërave nëntokësorë.
Në anën e djathtë janë tarracat lumore
më të zhvilluara. Lugina zgjerohet midis
Librazhdit dhe vendderdhjes së Rrapunit
në Shkumbin. Ajo bëhet afërsisht
simetrike në grykën e Murrashit, ku
përgjatë saj ngushtohet shumë duke i
përngjarë një kanioni. Energjia e relievit
ka vlera të larta (100–700 m/km2),
mbizotërojnë vlerat 200–300 m/km2, që
përfshijnë pjesën qendrore të saj (Qiriazi,
1998; Grup autorësh, 2012).
Figura 1.4 Hartë e zonave të Shqipërisë (Shërbimi
Gjeologjik Shqiptar, 2002)

Lugina e lumit Shkumbin
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1.3. Klima
Pozita gjeografike, konfiguracioni i relievit, lartësia absolute mbi nivelin e detit dhe
largësia nga deti Adriatik, kanë mundësuar natyrën mesdhetare të klimës. Kushtet
klimatike ndryshojnë në drejtim horizontal e vertikal. Në drejtim të rrjedhës së sipërme,
klima e luginës merr tipare kontinentale me dimër të ftohtë, të lagësht dhe verë të nxehtë
e të thatë, ndërsa në pjesën perëndimore, në Mirakë, tipare subkontinentale. Në zonën në
studim, temperatura mesatare vjetore është 13.4°C. Vlerat e saj luhaten në 13.6°C në
Librazhd, në 10.9°C Stravaj, 11.9°C në Përrenjas dhe 13.8°C në Qukës. Në Librazhd,
temperatura maksimale e regjistruar më 14.09.1957, është 40.7°C dhe ajo minimale në
dimrin e 1968 është -15.7°C. Temperatura mesatare e Korrikut ndryshon nga 22.7°C në
Librazhd, në 19.8°C Stravaj, ndërsa mesatarja e Janarit ndryshon nga 4.5°C në Librazhd,
në 1.5°C në Stravaj. Përgjithësisht, për zonën në studim temperaturat maksimale
regjistrohen gjatë muajve Korrik–Gusht dhe temperaturat minimale regjistrohen gjatë
muajit Janar, që është edhe muaji më i ftohtë (Fig. 1.5) (Qiriazi, 1998; Grup autorësh,
2012).

Figura 1.5 Shpërndarja e temperaturave mesatare vjetore (Grup autorësh, 2012)

Erërat janë të paqëndrueshme, mbizotëron juglindja dhe lindja, pa përjashtuar veriun apo
ndonjë drejtim tjetër në ndonjë pikë të zonës. Erërat lokale që vijnë nga perëndimi,
nëpërmjet luginës së Shkumbinit, ndikojnë në ngritjen e temperaturës dhe rritjen e
lagështirës së ajrit. Puhia ose briza detare futet deri në Mirakë, 12 km larg qendrës
administrative të rrethit (Qiriazi, 1998; Grup autorësh, 2012).

1.4. Reshjet atmosferike
Reshjet atmosferike në zonën në studim bien kryesisht në formën e shiut, breshërit e të
borës, duke pasur një ndikim të lartë në regjimin hidrologjik (Fig. 1.6). Lugina bën pjesë
në rajonin e reshjeve mesatare. Me uljen e lartësisë mbi nivelin e detit, ulet edhe sasia
mesatare vjetore e tyre. Pozicioni gjeografik, veçoritë e relievit janë faktorë, që ndikojnë
në intensitetin dhe sasinë e tyre. Reshjet dallohen për një regjim të çrregullt dhe karakter
të rrëmbyeshëm, në stinën e ftohtë të vitit dhe në mungesë gjatë verës. Ato
4
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karakterizohen nga një intensitet i lartë,
brenda një kohe të shkurtër. Në këtë pellg
bien 900–2200 mm reshje në vit. Sasia
më e madhe e reshjeve bie gjatë muajve
Nëntor, Dhjetor, Janar. Korriku është
muaji me sasinë më të ulët të tyre. Ecuria
e sasisë së tyre gjatë vitit paraqitet në
(Fig. 1.7). Ato ndryshojnë nga 1360 mm
në Stravaj, në 930 mm në Qukës dhe
1300 mm në Librazhd (Qiriazi, 1998;
Grup autorësh, 2012).
Reshjet në formë bore (Fig. 1.6b), bien
kryesisht në zonat malore, ku vlera
mesatare e dendësisë së saj është rreth
0.13 gr/cm3. Për të përcaktuar mesataren
e lartësive maksimale të borës në cm,
veprohet sipas ligjësisë së mëposhtme:

a

a

b
Y = 2.3 (H/100) + 3.7
ku Y – mesatarja e lartësive maksimale
H – lartësia mbi nivelin e detit
Vlera mesatare e lartësisë maksimale të
saj luhatet nga 15–30 cm. Numri i ditëve
me ngricë rritet nga zonat e ulëta, në ato
të larta (Grup autorësh, 2012).

Figura 1.6 Pamje të reshjeve atmosferike: a) të
formimit të rrëkeve pas rënies së rrëmbyeshme të
shiut (Posta e Qarrishtës, Maja e Zezë, Kusar), b)
rrugë e mbuluar me borë (rruga automobilistike për
në Steblevë)

Figura1.7 Paraqitja grafike e sasisë së reshjeve gjatë vitit (Grup autorësh, 2012)

1.5. Hidrografia
Lumi Shkumbin (181.4 km) është një ndër lumenjtë më të mëdhenj të Shqipërisë. Ai
përbën arterin kryesor në rrethin e Librazhdit (rreth 46 km) dhe formohet nga bashkimi i
dy përrenjve të vegjël, që burojnë nga shpati lindor i Valamarës (lartësi 2373 m) dhe Guri
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LEGJENDË
Shkëmbinj të shkrifët, me përhapje të gjerë dhe ujëmbajtje të madhe (Qh)
Shkëmbinj të shkrifët me përhapje të kufizuar, ujëmbajtje mesatare/ të ndryshueshme (Qp)
Formacione ujëmbajtëse me carje karstike (Cr, Pg1-2)
Formacione me përhapje të gjerë dhe ujëmbajtje mesatare deri në të ulët (N1t; Pg23)
Shkëmbinj të çarë dhe porozë me ujëmbajtje të varfër (δ J 2-3)
Shkëmbinj shumë të varfër në ujërat nëntokësorë (N11)
Burim

Burim karstik

Burim i mineralizuar

Burim karstik i mineralizuar

Figura 1.8 Harta hidrogjeologjike e zonës së studimit (Sipas hartës hidrogjeologjike të Shqipërisë, shkalla
1:200.000, Eftimi et. al., 1983)

i Kamjes (lartësi 1625 m). Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 2444 km2. Hidrografia
e luginës (Fig. 1.8) përbëhet nga lumi Shkumbin (Fig. 1.9–1.10–1.11), degët e tij dhe
burimet karstike, të cilat bëjnë pjesë në tipin mesdhetar. Pjesa më e madhe e tyre rrjedh
nga krahu i djathtë i lumit Shkumbin dhe ushqehen kryesisht nga reshjet atmosferike dhe
më pak nga ujërat nëntokësorë. Degët e tij janë: në Golikë merr përroin e Radiçinës (16
km), në Qukës merr Lingaicën (15 km), në Bushtricë përroin e Bushtricës (22 km) (Fig.
1.12), në Hotolisht përroin e Hotolishtit (10 km), në Dragostunjë përroin e Dragostunjës
(Fig. 1.13), në hyrje të Librazhdit merr përroin e Shejës (9 km), në dalje të Librazhdit
bashkohet me lumin e Rrapunit (10 km), në Mirakë me lumin e Gostimës (16 km).
Rrjedhja e sipërme dhe e mesme kalon në një reliev të thyer malor. Është ndër lumenjtë
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Figura 1.9 Shkumbini në Dritaj

Figura 1.10 Shkumbini në Bërzeshtë

Figura 1.11 Pamje e lumit Shkumbin në Hotolisht

Figura 1.12 Përroi i Bushtricës (Vehçan)

Figura 1.13 Përroi i Dragostunjës

Figura 1.14 Zalli i Qarrishtës, Kosharisht

më gërryes, gjë që lidhet me copëtimin dhe kontrastet e mëdha të relievit të pellgut ujëmbledhës, me përhapjen e gjerë të formacioneve të buta etj. Rrjedhja e sipërme përbëhet:
zalli i Qarrishtës (22 km) (Fig. 1.14), Zalli i Prevallit (17 km), Zalli i Gurakuqit (19 km).
Zona e studimit karakterizohet nga një numër i madh liqenesh të origjinave të ndryshme.
Ato përfaqësohen nga liqenet e Shebenikut (14 liqene akullnajore), liqeni tipik karstik në
Floq të Çermenikës, liqeni i tipit me fundosje në fshatin Arrëz (në Babje), liqeni artificial
në Fushë–Studnë etj. (Fig. 1.15–1.19). Në krahun e majtë të luginës, takohen burimet
7
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Figura 1.15 Liqenet e Dragostunjës, mali i Shebenikut

Figura 1.16 Liqeni i Rrajcës

Figura 1.17 Liqeni i Floqit

Figura 1.18 Liqeni i Muçës, në Arrëz

Figura 1.19 Liqeni i Fushë–Studnës

karstike të Spatharës, Dardhës, Xhyrës, Bërzeshtës (Kabo, 1990–1991; Miho et al., 2005;
Pano, 2008).
Lugina ka shumë sipërfaqe strukturore, tepër të copëtuara prej rrjetit hidrografik të tij
(Lingajcë–Librazhd). Në muajin Prill ka prurje 61 m3/sek, ndërsa në muajin Gusht 8.3
m3/sek. Prurja mesatare vjetore në Murrash është 63 m3/sek, në Qukës 61 m3/sek dhe me
koefiçient rrjedhjeje 0.73%. Pellgu ujëmbledhës i luginës bën pjesë në nënrajonin E 1 të
rajonit E (20–30 l/s/km2). Shkumbini bën pjesë në nëntipin e dytë kalimtar të regjimit të
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lumenjve, prurja e të cilit ka rritje nga Janari në Mars. Muajt me rrjedhje më të madhe
janë Marsi dhe Prilli, me 15% të rrjedhjes vjetore, ndërsa rrjedhje më të vogël ka Gushti
1.2–1.9% të rrjedhjes vjetore. Uji i tij ka mineralizim mesatar, me vlera 317 mg/l. Vlerat
më të larta të mineralizimit takohen në muajin Gusht. (Grup autorësh, 1984; Kabo, 1990–
1991; Shehu & Kolaneci, 1996; Qiriazi, 1998; Grup autorësh, 2012).
Vlerat mbi parametrat e përgjithshëm fiziko–kimikë, niveli i elementëve ushqimorë dhe
nivelit të metaleve të rënda, paraqiten në tabelat 1.1, 1.2 dhe 1.3, si më poshtë (Pinna et
al., 2007):
Tabela 1.1 Vlerat e
parametrave fiziko-kimikë
për lumin Shkumbin (Pinna
et al., 2007)
Parametrat
fiziko - kimikë
PH
Konduktiviteti
TSS (Pezullia)
DO (Oksigjeni i
tretur)

Vlerat
8.1
316
µS/cm
78.4
mg/l
9.47
mg/l

Tabela 1.2 Vlerat mesatare të
elementëve ushqimorë për
lumin Shkumbin (Pinna et
al., 2007)
Elementët Vlerat (mes.)
ushqyes
N – NO3
1.44 mg/l
N – NO2
N – NH4
P – PO4

41.5 µg/l
0.24 mg/l
25.5 µg/l

Tabela 1.3 Vlerat maksimale
të metaleve të rënda për
lumin Shkumbin (Pinna et
al., 2007)
Metalet Vlerat
e rënda
Pb
2.5 mg/l
Cd
Cu
Zn
Ni
Cr
Mn
Fe
Hg

0.8 mg/l
3.2 mg/l
20 mg/l
13.1 mg/l
7.6 mg/l
190 mg/l
1.37 µg/l
0.11 mg/l

Bazuar në tabelën 1.2, këto parametra vlerësohen mesatarisht të mirë, ndërsa sipas tabelës
1.3, ky lumë cilësohet si i ndotur dukshëm dhe thuajse i ndotur, por ndotje të dallueshme
nuk vërehen në ujërat e tij. Përgjatë rrjedhës së këtij lumi, shqetësuese mbeten shkarkimet
urbane, industriale, erozioni, shkarkimet dhe kimikatet me origjinë bujqësore (Pinna et
al., 2007).

1.6. Gjeomorfologjia
Zona e studiuar bazuar në klasifikimin gjeomorfologjik është pjesë e zonës Mirdita, që
përfshin gjithë shkëmbinjtë magmatikë të vendit tonë, në formën e dy brezave (atij lindor
dhe perëndimor), si dhe gropën e brendshme midis tyre. Përbërja gjeologjike e luginës së
lumit Shkumbin (Fig. 1.20) është e larmishme (sedimentarë, magmatikë, metamorfikë).
Ajo zhvillohet në dy sinklinale (Goliku dhe seria e kuqe e Qukësit). Depozitimet kretake
janë të përhapura edhe në këtë luginë, si psh. në Funarës, Bërzeshtë. Në Dardhë, gëlqero-
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a

b

Figura 1.20 a) Harta gjeologjike e zonës së studimit; b) Tregues i hartës gjeologjike
(Sipas hartës gjeologjike të Shqipërisë, 1: 200.000, Xhomo et. al., 2002)
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rët
mbulojnë
krejt
krahun
perëndimor të sinklinalit, ku ka
ndryshuar edhe drejtimi i rënies së
strukturave, duke formuar një
sinklinal të përmbysur. Në
vazhdimësi lumi Shkumbin merr
tipare më të plota, duke u zgjeruar
shpesh e duke marrë formën e
gërmës U. Nuk mungojnë as grykat
e ngushta, që lidhen me praninë e
ranorëve apo konglomeratëve (Fig.
1.21). Kontaktet tektonike të
sinklinalit me njësitë rrethuese, në
shumicën e rasteve shprehen me
thepisje tektonike erozive, që janë
më të theksuara te gëlqerorët,
sidomos nga Bërzeshta deri në
afërsi të Babjes. Kontaktet
transgresiste midis molaseve e
shkëmbinjve, apo depozitimeve më
të vjetra në reliev shprehen në
lugje, që janë të zhvilluar pak, për
shkak të kapjes së rrjedhjeve të
tyre nga degët e Shkumbinit.
Kryesisht, lugina përbëhet nga
molaset, që ndryshojnë nga
përbërja, shkalla e çimentimit dhe
Figura 1.21 Prania e konglomeratëve dhe ranorëve në
nga fortësia e tyre. Në ekstreme ka
Zgosht (Bishti i dheut)
shkëmbinj
magmatikë
dhe
depozitime gëlqerore të kretakut të sipërm. Rreth 50% e tij ndërtohet nga gëlqerorë (Fig.
1.22) e terrigjenë dhe pjesa tjetër nga ultrabazikë (Fig. 1.23) (Qiriazi, 1998).
a

b

Figura 1.22 Shkëmbinj gëlqerorë: a) Faqja e madhe, Polis; b) Malet e Shebenikut
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Shkëmbinjtë ultrabazikë përbëhen kryesisht nga peridotitet dhe serpentinitet.
Autometamorfizimi i këtyre shkëmbinjve dhe veprimi i tretjeve hidrotermale të
intruzioneve, që janë më të reja se ultrabazikët, kryesisht i magmës acide, shkakton
serpentizimin, që është ndryshimi i shkëmbinjve, si pasojë e zhvillimit të serpentinës,
sipas olivinës dhe pirokseneve. Si rrjedhojë formohet serpentina (Mg6[(OH)8Si4O10), që
është mineral dytësor, me ngjyrë të gjelbër në të zezë. Shkëmbinjtë serpentinë (ofiolitet,
ultramafitet) i përkasin grupit të shkëmbinjve silicorë të karakterizuara nga nivele të ulëta
të Ca dhe përqëndrime të larta të Al, Fe, Mg, Ni, Co e Cr. Këto shkëmbinj përmbajnë sasi
të pakta të ushqyesëve bimorë. Po në këtë kontekst, shkëmbinjtë serpentinorë rrjedhin
nga shkëmbinjtë ultramafikë, në veçanti serpentiniti, një shkëmb i formuar prej hidratimit
dhe transformimit metamorfik të shkëmbinjve ultramafikë prej mantelit të tokës.
Serpentinat, si shumë shkëmbinj vullkanikë, përmbajnë Fe dhe Mg të përzierë me Si, që
nga gjeologët kjo gjendje njihet me termin ultramafik (“ma” nënkupton Mg, “f” hekurin).
Këto shkëmbinj të formuar prej shkëmbit amnor ultramafik, karakterizohen prej
shoqërimeve bimore të veçanta të bimëve edafike, tolerante ndaj kushteve ekstreme të
tokës, përfshirë nivele të ulëta të raportit Ca/Mg, mungesë e ushqyesëve thelbësorë si N,
Na e P, përqëndrime të larta të metaleve të rënda si Cr, Co e Ni (Müntener, 2010).
Shkëmbi serpentinor mund të përmbajë një ose përzierje të katër mineraleve serpentinorë,
që kanë të njëjtën përbërje, por ndryshojnë në strukturën e tyre anatomike, duke dalluar
antigoritin, serpentinën, krizotilit, serpofilitit. Ngjyra e shkëmbit varion bazuar në
kombinimin mineral. Shkëmbi amnor kthehet në serpentinit dhe në stade të tjera si klorit
e azbest dhe është subjekt i ndikimeve atmosferike, veçanërisht temperaturës së lartë, që
sjell alternime në strukturë. Pas dhjetëra dekadash, shkëmbi kompakt, i shkëlqyeshëm
kthehet në kafe gri ose gri blu. (Fig. 1.23b) (Vasié & Diklié, 2001)
a

b

Figura 1.23 a) Shtrirja e serpentinorëve (Burimi i Valit–Shebenik), b) Shkëmbinj serpentinë (Varri i
Plakës, në Hotolisht)

Prej pasurimit të shkëmbinjve ultramafikë me Fe e Mg, formohen tokat serpentinore, që
janë kryesisht të pasuruara në Ni, Cr e Co. Ato formohen mbi rajone me aktivitet të
theksuar tektonik dhe janë tipar i rëndësishëm gjeologjik i tyre (Morel et al., 2002).
Në mjedise të tilla, gjenden disa lloje bimore metal–toleruese, që karakterizohen nga
aftësia e akumulimit të elementëve të tillë. Këto lloje shërbejnë si indikatorë gjeobotanikë
në kërkimet minerale, si dhe në strategjitë e fitorehabilitimit. Termi hiperakumulim,
nënkupton një nivel të lartë, mbi normal, të akumulimit metalor (Baker & Reeves, 1993).
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Rajoni në studim karakterizohet nga
prania në një shkallë të lartë e
shkëmbinjve serpentinorë ku interes
paraqet flora e tyre, e përshtatur
morfologjikisht dhe fiziologjikisht, për
t’u rritur në kushte të tilla. Ndër to, me
rëndësi janë llojet tolerante ndaj pranisë
së Ni në tokë apo Ni–tolerueset dhe Ni–
hiperakumulatoret (Fig. 1.24). Në
Stravaj
vihen
re
shkëmbinj
konglomeratë, ranorë, alevrolitë, që
janë depozitime të vjetra molasike
paleogjenike. Mbi to vijojnë molasat e
paleogjenit të vonshëm e të neogjenit të
hershëm. Mbi këto të fundit dhe mbi
ultrabazikët e gëlqerorët e kretakut,
vendoset suita e kuqërremtë e
Librazhdit. Ngjyra shkaktohet nga
përmbajtja e oksideve dhe hidroksideve
të hekurit. Zgjerim i rëndësishëm i
luginës është ajo ku shtrihet qyteti i
Librazhdit (244 m mbi nivelin e detit)
dhe që përbëhet kryesisht nga
shkëmbinj terrigjenë të përziera me
konglomeratët. Më pas lugina drejtohet
për në perëndim, ku formohet gryka e
Shkumbinit (14 km e gjatë) me
gjarpërimet e saj karakteristike (Qiriazi,
1998).

Serpentinat dhe bimët
Habitatet serpentinore kolonizohen nga
dy grupe bimore: grupi bimor fakultativ
që përbëhet nga lloje bimore të cilat
janë indiferente ndaj substratit dhe ai
obligativ serpentinor (të detyruara), që
përbëhet nga lloje bimore të cilat rriten
vetëm mbi toka serpentinore dhe nuk
gjenden mbi tipe të tjera substrati
(Stevanović et al., 2003).

Lugina për shkak të ndryshimit të
kushteve pedogjenetike, dallohet për
larminë e tokave. Në këtë luginë janë të
përhapura:
Tokat aluvionale, janë toka me përbërje
mekanike subargjilore e argjilore në
rrjedhjet e poshtme dhe subranore e
ranore në drejtim të rrjedhjes së mesme
e të sipërme, rrjedhojë e depozitimeve
të lumit. Ato shtrihen kryesisht në
lartësitë 150–500 m mbi nivelin e detit,
përgjatë rrjedhës së lumenjve dhe me
përhapje më të madhe përreth fshatrave
Mirakë, Gostimë, Togëz, Hotolisht,
Karkavec (Fig.1.25). Këto toka

Figura 1.24 Festucopsis serpentini (C.E.)
Melderis (Rudith i serpentinave) e përhapur në
shkëmbinj serpentinorë të Shqipërisë (e
pranishme në luginën e lumit Shkumbin,
endemike shqiptare)
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karakterizohen nga një reaksion
bazik, trashësi 40 cm, përmbajtje
të humusit 2% dhe sasirave shumë
të vogla të lëndëve organike.
Tokat e kafenjta, shtrihen
kryesisht në lartësitë 600–1000 m
mbi nivelin e detit dhe formohen
mbi shkëmbinjtë sedimentarë e
pjesërisht mbi ata magmatikë. Ato
janë toka të rënda, të ngjeshura,
me një profil me trashësi 120–150
cm, përmbajtje humusi 4–9% dhe
gërryerje shumë të zhvilluar. Ato
shtrihen midis Librazhdit e
Figura 1.25 Pamje mbi përbërjen e tokave aluvionale,
Mirakë
Qukësit. Ndahen në toka të
kafenjta tipike gëlqerore, të kuqe,
të zeza e livadhore të kafenjta (Fig.1.26). Tokat e kafenjta gëlqerore formohen mbi
gëlqerorë e kanë reaksion neutral; të kuqet janë toka të rënda, me reaksion acid dhe me
pak lëndë organike (Përrenjas–Librazhd); tokat e zeza (ngjyra e zezë është rezultat i
përmbajtjes së oksidit të magnezit) vendosen mbi eluvin e serpentinave, nuk kanë
strukturë dhe karakterizohen nga një reaksion neutral; livadhoret e kafenjta janë të thella
e kanë pjellori të madhe.
a

b

Figura 1.26 Pamje mbi përbërjen e tokave e bimësisë përgjatë luginës së lumit Shkumbin,
(a-Hotolisht, b-Kokrevë)

Tokat e murrme pyjore, shtrihen nga 1000–1200 m dhe 1600–1800 m lartësi mbi nivelin
e detit. Ato formohen mbi shkëmbinjtë sedimentarë, magmatikë dhe metamorfikë në
rajonet ku temperatura mesatare vjetore shkon nga 9–13°C. Kanë profil me trashësi 80–
140 cm, përmbajtje humusi 12–15%, reaksion acid të shprehur mirë (Fig. 1.27), me
përjashtim të rasteve kur zhvillohen mbi gëlqerorë. Ato zënë një sipërfaqe prej rreth 1700
ha dhe janë toka pjellore të përhapura në pyjet me ah, pishë, të cilët i formojnë dhe
ndikojnë mbi to. Për këto toka janë të nevojshme masat antierozive.
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Tokat
livadhore
malore, gjenden në
lartësitë 1800–2500 m
mbi nivelin e detit dhe
formohen
mbi
shkëmbinjtë
sedimentarë,
por
ndeshen dhe në ata
metamorfikë
apo
magmatikë (Fig. 1.28).
Kanë profil me trashësi
1m
dhe
reliev
heterogjen të copëtuar,
pjerrësi të mëdha,
përmbajtje humusi 16–
24%,
përbërje
mekanike subargjilore
Figura 1.27 Profil toke në pyll ahu
të mesme, reaksion të
theksuar acid,
me
përjashtim të rasteve kur zhvillohen mbi gëlqerorë, janë toka shumë pjellore dhe
shfytëzohen si kullota, me përhapje më masive në vargun malor Polis–Mali i Plakës,
masivin e Shebenikut, malin e Lunikut, Gurin e Muzhaqit, vargun e Mexhitit e të Xulit,
majën e Sukës etj.

Figura 1.28 Pamje të shtrirjes së tokave livadhore malore, Dragan
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KAPITULLI II

METODIKA E STUDIMIT
2.1. Materiale dhe metoda e studimit
Studimi është realizuar në tri etapa:
 Faza përgatitore
 Mbledhja e të dhënave në terren
 Përpunimi dhe analiza e të dhënave

 Faza përgatitore
Gjatë kësaj faze jemi përqëndruar në këto çështje kryesore:
-

Njohja me karakteristikat e përgjithshme të zonës, si ato fiziko–gjeografike,
gjeologjike, hidrologjike dhe klimatike si dhe përcaktimi i kohës më të
përshtatshme për kryerjen e vëzhgimeve në terren.

-

Njohja me literaturën përkatëse, atë vendase dhe të huaj, lidhur me natyrën e
studimit, me të dhëna për punimet e deritanishme në këtë fushë, sidomos për
zonën e luginës së Shkumbinit, të dhëna nga ndërmarrja pyjore e rrethit Librazhd,
komuniteti i zonës etj.

-

Planifikimi i punës në terren, kohën e kryerjes të ekspeditave dhe pikat e
vëzhgimeve, qëllimi i tyre etj.

-

Grumbullimi i paisjeve bazë për kryerjen e ekspeditave në terren: harta
topografike të përgatitura nga IGUS & NIMA (Instituti Gjeografik i Ushtrisë dhe
National Imagery and Mapping Agency) (Fig. 2.1), hartë e mbulesës bimore të
Evropës e vitit 2007 (Corine Land Cover Map 2007) (Fig. 2.2), hartë e habitateve
kryesore të Shqipërisë (Fig. 2.3), GPS, aparat fotografik, lente zmadhuese, fletë
herbari, presë herbari, qese polietileni, lopatëza, gërshërë (mjete të mprehta),
përgatitja e skedave të rilevimeve, florë ekskursioniste praktike për përcaktim në
terren, artikulli “Beitrag zur Flora Albaniens” (Rohlena, 1937) etj.

-

Konsultimi me database-in e Herbarit kombëtar dhe grumbullimi i të dhënave për
rajonin tonë të studimit.

-

Gjatë fazës përgatitore janë bërë disa ekspedita me karakter njohës dhe
familjarizues me florën dhe vegjetacionin e zonës së studimit.
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Figura 2.1 Hartë ushtarake (IGUS&NIMA)

Figura 2.2 Hartë e mbulesës bimore (Corine Land Cover Map 2007)
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Figura 2.3 Hartë e Habitateve kryesore të Shqipërisë (Grup autorësh, 2003)

 Mbledhja e të dhënave në terren dhe përcaktimi i materialit
Studimi i florës dhe tipeve të habitateve përgjatë pellgut ujëmbledhës të lumit Shkumbin,
në rrjedhën e mesme të tij gjatë një periudhe 4-vjeçare ka nisur në Shkurt të vitit 2010.
Janë kryer një numër i madh ekspeditash në terren, rreth 120 ditë, kryesisht gjatë
periudhës pranverë–vjeshtë, nga muaji Prill deri në muajin Tetor, duke bërë një
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kombinim të ekspeditave floristike me ato gjeobotanike apo të karakterizimit të
habitateve. Për çdo tip habitati janë kryer një numër i konsiderueshëm rilevimesh. Areali
i studimit shtrihet në rrethin e Librazhdit, duke u përfshirë në kufijtë: në pjesën veriore në
fshatin Kostenjë, me koordinata 20ᴼ17’36.9’’E dhe 41ᴼ21’26’’N; në lindje në malin e
Shebenikut me koordinata 20ᴼ29’56.6’’E dhe 41ᴼ11’57.1’’N; në jug në fshatin Dritaj me
koordinata 20ᴼ29’40.6’’E dhe 41ᴼ01’43.3’’N; në perëndim në malin e Polisit me koordinata
20ᴼ19’6.24’’E dhe 41ᴼ5’36.49’’N (Fig. 2.4 a,b-2.5).

Figura 2.4 a) Pamje nga ekspeditat e kryera në terren

Ekzemplarёt e grumbulluar nё habitatin e tyre tipik (nëse një lloj normalisht rritet në
pyje, nuk duhet tё mbledhim ekzemplarё tё saj anёs rrugёve apo nё çeltira), jemi
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munduar që të jenë sa më të plotë, të shëndetshëm, me lule, fruta, pjesët vegjetative si dhe
ato nёntokёsore. Në shumicën e rasteve, kjo ka qenë e pamundur pasi frutat e pjekur dhe
lulet zakonisht nuk mund t’i gjesh në të njëjtën kohë. Ndonjёherё forma e gjethes, ngjyra
e lules dhe të tjera karakteristika mund tё ndryshojnё tërësisht te bimët që rriten në vende

Pellgu ujëmbledhës i lumit Shkumbin

Figura 2.4. b) Pamje satelitore e luginës së lumit Shkumbin (Image © DigitalGlobe US Dept. of State
Geographer from Google Earth 2013)
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Plan kalendar
Nr.
1
2
3
4
5
6

Data
17.05.2010
15.06.2010
13.07.2010
09.03.2011
23.07.2011
19.09.2011

Vendi
Mirakë - Dritaj
Mirakë-Floq
Librazhd-Dardhë
Librazhd-Bërzeshtë
Librazhd-Lb.Katund
Librazhd-Xhyrë

7

17.04.2012

Librazhd-Vehçan

8

Librazhd-RrajcëStanet e Kuturmanit

9

18.07.2012
–
19.07.2012
19.08.2012

10

05.05.2013

Librazhd-Polis(Faqja
e Madhe)
Librazhd-Lunik

11

13.05.2013

Librazhd-Kosharisht

12

27.06.2013

Librazhd-Qukës

Aktiviteti
Njohje dhe familjarizim me arealin e studimit
Njohje dhe familjarizim me arealin e studimit
Grumbullim materiali bimor, marrje të dhënash
Grumbullim materiali bimor, marrje të dhënash
Grumbullim materiali bimor, marrje të dhënash
Grumbullim materiali bimor, marrje të dhënash
mbi përcaktimin e tipeve të habitateve natyrore
Grumbullim materiali bimor, marrje të dhënash
mbi përcaktimin e tipeve të habitateve natyrore
(kodi 9250)
Grumbullim materiali bimor, marrje të dhënash
mbi përcaktimin e tipeve të habitateve natyrore
Grumbullim materiali bimor, marrje të dhënash
mbi përcaktimin e tipeve të habitateve natyrore
Grumbullim materiali bimor, verifikim dhe
marrje të dhënash mbi përcaktimin e tipeve të
habitateve natyrore
Grumbullim materiali bimor, verifikim dhe
marrje të dhënash mbi përcaktimin e tipeve të
habitateve natyrore
Grumbullim materiali bimor, verifikim dhe
marrje të dhënash mbi përcaktimin e tipeve të
habitateve natyrore

Figura 2.5 Paraqitje e pjesshme e planit kalendar të ekspeditave të kryera në terren

tё ekspozuara plotёsisht ndaj diellit. Njё thikё e fortё apo njё lopatёz është pёrdorur pёr
grumbullimin e bimёve nё terren. Pas nxjerrjes nga toka bima shkundet apo lahet me
kujdes pёr tё larguar dherat qё mund tё jenё ngjitur asaj. Ekzemplari duhet tё pёrmbajё të
gjitha tiparet kryesore; të gjitha llojet e gjetheve (gjethet e bazёs, tё mesit dhe tё majёs sё
kёrcellit), filizave (tё rinj apo tё vjetёr), lule, fruta dhe kështu me radhë (Fig. 2.6).

Figura 2.6 Gjatë punës në përcaktimin e llojeve të gjinisë Quercus sp.

21

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij

Nё se gjethet e poshtme tё kёrcellit dhe ato tё sipёrmet janё tё ndryshme ose nё se ka
ndryshime tё mёdha nё gjethet qё rriten nё hije me ato qё rriten nё diell atёhere duhet tё
merren tё dyja llojet e gjetheve.
Për të minimizuar dëmtimin e drurёve ku do tё marrim ekzemplarё pёr depozitim nё
herbarium, degёzat e tyre merren jo nёpёrmjet thyerjes apo duke u shqyer, por duke u
prerё me njё thikё tё mprehtё apo gёrshёrё krasitëse. Pas grumbullimit, ideale do tё ishte
qё koleksionet e bimëve vaskulare të vihen menjëherë në një presё pёr tharjen dhe
presimin e tyre, sepse kёshtu pёrftojmё ekzemplarё mё tё mirё, me ngjyra mё afёr
origjinales dhe tipare tё ruajtura mё mirё. Por presat nё pёrgjithёsi janё tё rёnda dhe jo tё
pёrshtatshme pёr tu marrё nё terren. Njё mёnyrё tjetёr pёr tё ruajtur koleksionet e bimёve
gjatё kohёs kur jemi nё terren ёshtё futja e tyre nё qeska plastike njё nga njё dhe
rrotullimi i qeskёs pёrreth tyre dhe mё pas futja e tyre nё njё qeskё plastike mё tё madhe
duke e mbyllur grykёn nё kohёn e lёvizjes nё terren. Pas pёrfundimit tё grumbullimit tё
bimёve nё terren ato menjёherё duhet tё futen nё presa pёr tharjen dhe presimin e tyre.
Çdo ekzemplar duhet të shoqërohet me shënime tё shumta qё mbahen nё njё bllok
shёnimesh. Çdo bimë pajiset me etiketёn pёrkatёse, ku vendoset njё numёr i koleksionit
qё ёshtё vazhdim i numrave tё koleksioneve tё mёparshme. Këto shënime duhen jo vetëm
për tё ndihmuar në identifikimin e materialit, por më vonë do të përdoren për të plotёsuar
etiketën e herbarit. Asnjёherё informacioni i marrё nё terren nuk duhet t’i besohet
kujtesёs, pasi shpesh nga koha e grumbullimit deri nё kohёn e pёrpunimit tё tyre mund tё
kalojnё disa muaj. Shënimet duhet të përmbajnë informacionin e mëposhtëm:
1. Numri i koleksionit: Ky është një numër serial specifik për një botanist dhe një
ekzemplar. Numri mund të fillojë nga 1 dhe tё vazhdojë gjatё gjithё jetёs sё atij botanisti.
Njerëz të tjerë i shtojnё numrit serial shënime mbi emrin e tyre, vendin e grumbullimit,
datёn dhe kështu me radhë. Për shembull numri JS/ONT/82/237 mund të jetë ekzemplari
# 237 i mbledhur nga John Smith në Ontario në vitin 1982. Ky tip numërimi është shpesh
më i lehtë për t’u interpretuar dhe pёr çdo koleksion mund tё pёrdoret njё numёrim i ri.
2. Lokaliteti: Shёnimet mbi lokalitetin duhet tё jenё sa mё tё detajuara, ku tё pёrfshihet
emri i qytetit, rrugёs, liqenit dhe kёshtu me rradhё, fshati, rrethi etj. Gjatёsia dhe gjerësia
gjeografike apo koordinatat tё llogaritura nёpёrmjet GPS janё gjithashtu njё element
shumё i rёndёsishёm.
3. Pёrshkrimi: Duhet tё pёrfshijё çdo gjё rreth bimёs qё nuk shihet nё ekzemplarin e
herbarizuar. Karakteristika tё rёndёsishme mund tё jenё lartёsia e bimёs apo drurit, tipi i
lёvores, tipi i kёrcellit (i ngritur apo i shtrirё, i vetёm apo tufor etj), prania apo jo e
kёrcejve nёntokёsore, stoloneve etj. Ngjyra e luleve dhe e frutave duhet tё shёnohet
gjithashtu, sepse kёto shpesh ndryshojnë nё bimёn e tharё.
4. Habitati: Duhet tё pёfshijё karakteristikat e pёgjithshme, si dhe ato specifike tё
mikrohabitatit. E rёndёsishme ёshtё tё shёnohet edhe tipi i tokёs apo substrateve tё tjerё
(ranishte, argjila, shkёmb gёlqeror, dru i rёnё apo rrёzuar, tipi i vegjetacionit, llojet
shoqёruese, lagёshtinё dhe aspektin (plotёsisht e ekspozuar ndaj diellit apo nё hije).
5. Data e grumbullimit.
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6. Emri i kolektorit.
7. Shёnime: njё hapёsirё e veçantё duhet të lihet për emrin e personit qё ka bёrё
pёrcaktimin pёrfundimtar tё ekzemplarit, datёs kur ёshtё bёrё dhe vendin ku ky lloj
ruhet.
Në rajonin tonë të studimit bimësia i përket habitateve të ndryshme, që dallohen qartë nga
fizionomia e tyre. Për këtë arsye, për mbledhjen e të dhënave në terren janë kryer
rilevimet në çdo tip habitati apo bimësie. Ato përbëjnë thelbin në analizën e mbulesës
bimore dhe konsistojnë në kryerjen e një inventari floristik të shoqëruar nga koefiçientë
sasiorë e cilësorë (sasi-mbulesa) dhe nga shënime ekologjike (Mueller-Dombois &
Ellenberg, 1974; Mersinllari, 1988; Buzo, 1991; Pignatti et al., 1994).
Dy janë momentet kryesore që lidhen me proçesin e rilevimit:
a. përcaktimi i madhësisë së sipërfaqes rilevuese (me metodën e “arealit
minimum”);
b. zgjedhja e pozicionit të sipërfaqës rilevuese (me metodën e “Marshrutit” ose
statistikore).
Rilevimi është sipërfaqja më e vogël, homogjene, që përfaqëson karakteristikat e
shoqërimit bimor. Në përcaktimin e madhësisë së saj, koncepti “areal minimum”
nënkupton sipërfaqen bimore, brenda së cilës nuk shfaqen dallime në përbërjen floristike.
Për këtë bëhet lista floristike fillimisht për një sipërfaqe të vogël, e cila zgjerohet derisa
përbërja llojore të mbetet e njëjtë, pa ndryshime të konsiderueshme në mënyrë që të mos
kalohet kufiri i arealit minimum. Përmasat e rilevimeve ndryshojnë sipas formave
jetësore të llojeve bimore (sidomos atyre dominante) dhe përafërsisht mund të jenë:
Bimësi barishtore e dendur
Bimësi barishtore e lirë
Bimësi shkurrore
Pyll i lartë

2x2m
4x4m
10 x 10 m
50 x 50 m

Zgjedhja e vendit të rilevimit apo sipërfaqes rilevuese është përcaktuar bazuar në
homogjenitetin e bimësisë dhe pozicioni i sipërfaqes rilevuese s’duhet të jetë në kufirin
fizionomik të dy shoqërimeve. Studimi në terren është realizuar sipas metodës së
marshrutit, ku janë plotësuar skeda të rilevimit, ku elementët bazë janë:
“Koka” që përmban të dhëna si:
-

numri i rilevimit
vendi dhe data e rilevimit.
koordinatat gjeografike, lartësia mbi nivelin e detit.
tipi i habitatit
të dhëna të përgjithshme të substratit (gjeologjia, toka, kushtet hidrike etj.).
struktura e bimësisë
mbulesa e përgjithshme bimore
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-

sipërfaqen e rilevuar
pjerrësia
shkalla e ndërhyrjes nga jashtë (kullotje, kositje, prerje, djegie etj.)

dhe tabela që përmban emrin shkencor të llojit bimor (lista e llojeve ku përfshihen bimët
enëzore), katin, abondancë–dominancën, që për këtë të fundit është përdorur shkalla
Braun–Blanquet:
r – individë të vetmuar, mbulesa e papërfillshme.
+ – individë të rrallë ose shumë të rrallë, mbulesa shumë e dobët.
1 – individë të shumtë, por shkalla e mbulimit e dobët, më pak se 5% e sipërfaqes.
2 – individë të shumtë me mbulesë 5–25% të sipërfaqes bimore.
3 – numri i individëve është i çfarëdoshëm, mbulesa 25–50% të sipërfaqes.
4 – numri i individëve është i çfarëdoshëm, mbulesa 50–75% të sipërfaqes.
5 – numri i individëve është i çfarëdoshëm, mbulesa 75–100% të sipërfaqes.

 Përpunimi dhe analiza e të dhënave
Materiali bimor vendoset në fletët tharëse,
duke bërë të mundur një shtrirje sa më të
mirë dhe ku të dalin në pah karakteristikat,
evitimin e mbivendosjeve, palosjeve të
organeve. Materiali bimor i tharë vendoset
me kujdes në fletë herbari me përmasa
40x30 cm të dhe pajisur me skedën
përkatëse (Fig. 2.7). Herbaret grupohen
sipas gjinive dhe familjeve dhe ruhen në
kushte të përshtatshme. Njё material bimor i
herbarizuar mirё shfaq ngjyra e tipare sa mё
tё afёrta me materialin nё natyrё. Para se tё
fillojmё me identifikimin e njё bime është e
nevojshme që të zgjedhim njё nga
ekzemplarёt mё tё mirё të mundshёm.
Pothuajse të gjitha klasifikimet dhe çelësat
janë të bazuara në pjesët seksuale të bimëve
(lule dhe fruta). Një nga arsyet kryesore për
këtë është se pjesët e lules priren të mbeten
shumë më tё qëndrueshme me kalimin e
Figura 2.7 Fletë herbari
kohёs dhe nën kushte të ndryshme
.
mjedisore, në krahasim me pjesët
vegjetative. Megjithatë, të gjitha pjesët, duke përfshirë edhe organet nëntokësore mund të
jenë të nevojshme për identifikimin e njё bime. Një lule dhe një gjethe nuk do të jenё të
mjaftueshme nëse çelësi i identifikimit kёrkon edhe karakteristikat e kёrcellit dhe tё
rrёnjёs. Shënimet rreth bimës, mundёsisht qё nga vёzhgimet nё terren duhet të japin
detajet mbi pamjen e jashtme të bimёs, formёn biologjike (fanerofite, kamefite, geofite,
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hemikriptofite, terofite) etj. Ndërmjet shumë klasifikimeve ekomorfologjike, ai i
botanistit Raunkier (Raunkiaer, 1934) është më i përdoruri, sidomos në zonat me klimë të
ashpër. Ai bazohet në shkallën e mbrojtjes së sythave nga të ftohtit dhe është ndarë në
pesë grupe (Fig. 2.8):

Figura 2.8 Paraqitje skematike e formave jetësore: hidrofitet (1,2); helofitet (3); geofitet
(4,5) hemikriptofitet (6); kamefitet (7,8); fanerofitet (9) (Raunkiaer, 1934,
http://www.vcbio.science.ru.nl/en/virtuallessons/landscape/raunkiaer/)

a) Fanerofitet, kanë sythat mbi sipërfaqen e tokës. Janë drurë dhe shkurre që
ndahen në disa grupe sipas lartësisë së tyre (9). Më të ulëtat, që kanë një shtat
përfshirë nga 25 cm deri në 2 m, njihen me emrin nanofanerofite.
b) Kamefitet, kane sythat të vendosur në lartësi të vogël nga toka (më pak se 25
cm), në mënyrë të tillë që të përdorin për mbrojtje bimësinë përreth,
mbeturinat bimore apo dëborën (7, 8).
c) Hemikriptofitet, janë bimë barishtore, kanë sytha të vendosur në apo më lart se
sipërfaqja e tokës. Mbrohen nga mbeturinat bimore shpesh nga gjethet e tyre
të vdekura, ose nga dëbora. Shumica ruajnë një rozetë të gjelbër gjethesh gjatë
dimrit. Bëjnë pjesë shumica e graminoreve (6).
d) Kriptofitet, kanë sythat të futur në tokë ose të zhytura në ujë dhe dallojmë:
- Geofitet, të cilat kanë sythe që ndodhen nën sipërfaqen e tokës dhe ku
përfshihen të gjitha bimët me bulb apo qepë, rizomë, zhardhokë të tilla si
zambakët apo patatja etj (4, 5).
- Helofitet, bimë me rizomë të zhytur në ujë (3).
- Hidrofitet, ose bimët ujore të vërteta që janë notuese ose të rrënjëzuara në
ujë dhe me sythe brenda ujërave (1,2).
e) Terofitet, janë bimë njëvjeçare barishtore që kalojnë stinën e dimrit në gjendje
fare. Përgjithësisht në këtë grup bëjnë pjesë llojet njëvjeçare
Përcaktimi i materialit bimor është bërë në mjaft raste direkt në terren, por në pjesën më
të madhe mbi materialin e tharë ose të freskët duke u bazuar në florat bazë si: “Flora e
Shqipёrisё” vol. I–IV, “Flora Europaea” vol. I–V, “Flora ekskursioniste e Shqipërisë”,
“Udhëheqës fushor i florës së Shqipërisë”, si dhe në raste të veçanta duke u konsultuar
edhe me Herbarin Kombëtar (Paparisto et al., 1962; Tutin et al., 1964; Mitrushi, 1966;
Tutin et al., 1968, 1972, 1976; Demiri, 1979b; Tutin et al., 1980; Pignatti, 1982; Demiri,
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1983; Tomanová, 1985; Paparisto et al., 1988, Qosja et al., 1992, 1996; Vangjeli et al.,
2000b; Krasniqi et al., 2003; Vangjeli, 2003).
Mjete të tjera të dobishme gjatë këtij proçesi janë edhe lentet zmadhuese,
stereomikroskopi, pincetat, gjilpёrat e preparimit, foto me ngjyra etj. Vlen të theksohet se
një ndihmesë të madhe në këtë drejtim më kanë dhënë konsultat me botanistë, njohës të
mirë të florës me prezencën e tyre si në ekspeditat e kryera në terren, ashtu edhe gjatë
punës në laborator. Materiali bimor i determinuar, grumbullohet, përpunohet dhe
etiketohet sipas shënimeve që u korespondojnë rilevimeve të bëra në terren dhe ruhet në
Seksionin e Botanikës të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”të Elbasanit.
Mbas mbledhjes dhe determinimit të bimëve, hartohet një listë floristike përfundimtare,
ku për çdo lloj të dhënë përveç emrit shkencor, jepet familja, forma biologjike, elementi
korologjik, periudha e lulëzimit, sipas modelit të paraqitur më poshtë (Fig. 2.9).

LISTA FLORISTIKE
Nr
1
2.
3.
4.
5.

Emri i Bimës

Familja

Acinos alpinus (L.) Moench.
Trinia glauca (L.) Dumort
Ophrys apifera Huds.
Lilium martagon L.
Cardamine bulbifera (L.)
Crantz.

Lamiaceae
Apiaceae
Orchidaceae
Liliaceae
Brassicaceae

Korologjia Lulëzimi
Forma
biologjike
Ch
H
G
G
G

EuJ
EuJ
EuMed
EuAz
Eu

VI-VIII
V-VII
V-VII
VI-VII
IV-VI

Figura 2.9 Paraqitje e njё pjese tё skedёs floristike

Në analizën e të dhënave floristike jemi fokusuar në:







Studimin e florës në nivel taksonomik, pasurinë llojore dhe të familjeve të
pranishme në zonën tonë të studimit;
Larminë e formave biologjike;
Larminë e formave korologjike;
Studimi i bimëve të rralla dhe të kërcënuara;
Studimi i bimëve me vlerë ekonomike (bimët aromatike–mjekësore, mjaltëse,
foragjere dhe paraardhësit e egër të kulturave bujqësore);
Studimi i bimëve aliene invazive.

Për grupet e mësipërme është synuar edhe: vlerësimi i gjendjes dhe dinamikës së
popullatave të tyre në këtë zonë, evidentimi i shqetësimeve dhe rreziqeve kryesore, masat
për ruajtjen dhe përmirësimin e kësaj gjendjeje (Qosja, 1966; Jaffree et al., 1976; Demiri,
1979a; Ciampolini & Cresti, 1981; Piperi & Kajno, 1990; Grup autorësh, 1997; Naqellari,
1999; Naqellari et al., 2000; Pupuleku & Gjeta, 2004; Kell et al., 2005; Mullaj &
Paparisto, 2007; Maxted et al., 2008; REC, 2010; Bilz et al., 2011).
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Për vlerësimin e shkallës së kërcënueshmërisë u mor në konsideratë klasifikimi i IUCN
(Fig. 2.10), (IUCN, 1994; IUCN Varianti 8.1 Gusht, 2013).
Kategoria

Kodi

Përkufizimi

EX
EW

I zhdukur
I zhdukur si gjendje spontane ose të egër

CR

I rrezikuar në mënyrë kritike

CR

A1a

Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, Vrojtim i drejtpërdrejtë

CR

A1b

Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, Rënie/zvogëlim i përhapjes ose zonës së
zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit
I rrezikuar

EN

A1a

Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, Vrojtim i drejtpërdrejtë

EN

A1b

Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet. Rënie/zvogëlim i përhapjes, ose zonës së
zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit
I përkeqësuar

A1a
A1b

LR

Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, Vrojtim i drejtpërdrejtë
Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, Renie/zvogëlim i përhapjes, ose zonës së
zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit
Rrezik i ulët

LRcd

Rrezik i ulët i varur nga masat konservuese

LRnt

Rrezik i ulët jo i varur nga masat konservuese

DD

Të dhëna të pamjaftueshme

NE

Jo i vlerësuar

EN

VU
VU
VU

Figura 2.10 Kategoritë e rrezikimit sipas IUCN

Përkufizimi i kategorive dhe kodeve në mënyrë më të shjelluar jepet:
-

-

-

I zhdukur ( EX = Extinct ). Një takson konsiderohet i zhdukur kur është zhdukur
dhe individi i fundit i tij.
I zhdukur në gjendje të egër (EW = Extinct in the wild). Taksoni konsiderohet i
tillë kur nuk takohet nё gjendje të egër, por ka arritur tё mbijetojë nё gjendje të
kultivuar, i natyralizuar jashtё arealit të tij të dikurshëm tё origjinës. Ai përfshihet
në këtë kategori kur me gjithë vrojtimet e shumta në habitatet e tij të njohura ose
të pritëshme, në gjithë arealin e tij të origjinës, nuk është takuar qoftë edhe një
individ i vetëm. Vrojtimet duhet të shtrihen në përshtatje me ciklin dhe formën
jetësore të taksonit.
I rrezikuar për zhdukje në mënyre kritike (CR = Crititically endangered). Një
takson trajtohet si i tillë kur ai është nën një kërcënim ekstrem për zhdukje në
natyrë në një të ardhme shumë të shpejtë.
I rrezikuar për zhdukje (EN = endangered). Në këtë kategori përfshihen taksone të
tilla, që nuk janë të rrezikuara në mënyrë kritike për zhdukje, por do të jenë nën
një kërcënim të tillë në një të ardhme të afërt.
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-

-

I përkeqësuar (VU = Vulnerable). Taksoni konsiderohet i tillë kur ai nuk është i
rrezikuar në mënyrë kritike për zhdukje dhe as i rrezikuar për zhdukje, por do të
jetë nën një kërcënim për zhdukje në një të ardhme afatmesme.
Më pak i rrezikuar (LR = Low risk). (kur nuk i përket asnjërës prej tre kategorive
të fundit);
Me të dhëna të pamjaftueshme (DD = Data defficient) (kur nuk ka të dhëna të
mjaftueshme për të vlerësuar shkallën e rrezikimit për zhdukje).
Jo i vlerësuar (NE = Not evaluated)

Po kështu janë analizuar format korologjike, që lidhen me origjinën historike të
prejardhjes, me arealin tërësor të llojeve aktualisht të pranishme në zonën e studimit si
dhe janë ndërtuar spektrat korologjikë (Pignatti, 1982).
Në rajonin tonë të studimit, në kuadrin e ekspeditave për problemet e florës dhe
vegjetacionit një vëmendje të veçantë i është kushtuar llojeve aliene invazive dhe
potencialisht invazive. Vlerësimi i shkallës së invazionit është bërë mbi bazën e
propozimit të Richardson “Natyralizimi dhe invazioni i llojeve aliene”–koncepte dhe
përfundime (Richardson et al., 2000):
3 = i rrezikshëm (shkakton dëmtime ekologjike ose modifikime) në ekosistemet natyrore.
2 = është e njohur si invazive dhe megjithëse nuk është kërcënuese për ekosistemet
natyrore ose artificiale, supozohet të bëhet shumë shpejt në të ardhmen.
1 = me një sjellje të qartë invazive, megjithëse për momentin ajo është gjetur vetëm në
një sistem me shkallë shumë të lartë të ndikimit antropogjen apo llojeve të tjera të
ndikimeve. Ne këshillojmë monitorimin e sjelljes së mëtejshme të saj.
Krahas elementëve të florës një interes të veçantë dhe një objekt i studimit tonë kanë
qenë edhe zonat e mbrojtura, monumentet natyrore të zonës, si dhe vlerësimi i gjendjes
aktuale të tyre, flora e zonës së studimit dhe përkatësia e saj në Konventat e ndryshme
Evropiane apo globale të tilla si Direktiva e Habitateve e Komunitetit Evropian 92/43,
Konventa e Bonit, e Bernës, CITES etj. Konventa të nënshkruara apo ratifikuara nga
Shqipëria:






Konventa Ramsar mbi Ligatinat (1971): Nënshkruar/ratifikuar nga Shqipëria
29/02/1996
CITES Konventa mbi tregëtinë e llojeve të rrezikuara të Florës dhe Faunës së egër
(1975): Nënshkruar/ratifikuar nga Shqipëria 25/09/2003
Konventa e Bernës mbi ruajtjen e gjallesave dhe habitateve natyrore të Evropës
(1976): Nënshkruar/ratifikuar nga Shqipëria 06/04/1994
Konventa e Bonit apo CMS mbi ruajtjen e llojeve migratore të Faunës së Egër
(1979); Nënshkruar/ratifikuar nga Shqipëria 1/09/2001
Konventa mbi Biodiversitetin (Biological Diversity) (1992). Pjesmarrës në
konventë nga viti1994 dhe pjesëmarrës në protokoll nga viti 2005.

Kartografimi i Habitateve natyrore: Një pikësynim tjetër në studimin tonë ka qenë edhe
Kartografimi i Habitateve natyrore. Hartat e habitateve natyrore paraqesin larminë e
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tipeve të bimësisë që rritet në një zonë të caktuar dhe të kufizuar nga një kufi i bimësisë,
që përcakton njësi të veçanta homogjene. Një hartë e tillë, objekt i studimit tonë
përfaqëson një hartë bazë, në të cilën vihen me simbole e ngjyra të caktuara njësitë që
përbëjnë bimësinë e zonës së marrë në studim. Klasifikimi i habitateve natyrore është
bërë bazuar në Aneksin I të Direktivës së Habitateve të Komunitetit Evropian 92/43 apo “
Natura 2000” të njohur në të gjithë evropën (European Communities 1995–2007 Council
Directive 92/43/EEC of (21 May 1992) on the Conservation of Natural Habitats and of
Wild Fauna and Flora).
Harta përfaqëson përhapjen e komuniteteve bimore natyrore kryesore që korespondojnë
me kushtet aktuale klimatike dhe edafike. Njësitë bazë të hartës përfaqësojnë komunitete
natyore apo komplekse të tyre (njësi më të larta të vegjetacionit si aliancë, rend apo
klasë), me një ose disa njësi vegjetacionesh zonale ose azonale predominuese dhe një seri
llojesh që shoqërojnë komunitetet. Si rregull, njësisë bazë i jepet emri i njësisë
vegjetacionale zonale ose azonale predominuese apo një kombinimi të komuniteteve
karakteristike dominante .
Kartografimi i Habitateve natyrore dhe përcaktimi hapësinor i tyre është realizuar me anë
të programit GIS (Geographical Information Software). Për këtë janë përdorur ortofoto
dixhitale të siguruara nga ALUIZNI, pasi janë të gjeoreferencuara (UTM 34N, WGS84
datum), që nënkupton se çdo pikë e ortofotos i referohet vendndodhjes reale në tokë,
bazuar në gjatësi dhe gjerësi gjeografike. Krahas ortofotove, janë përdorur gjithashtu
harta e mbulesës bimore Corine (Corine Land Cover Map e vitit 2007), harta topografike,
si dhe të dhënat e marra në terren. Për të realizuar këtë, habitatet e lokalizuara në një
pamje kërkojnë një referencë hapësinore, mbi të cilën shënohet informacioni i duhur. Me
rëndësi paraqiten shtresat raster dhe vektor. Një shtresë raster përkufizohet si një rrjet i
gjeopozicionuar i pixel-ave, me çdo pixel të shënuar me një vlerë që përshkruan
karakteristikat e caktuara të pjesës përkatëse të vendit. Një shtresë vektor, përbëhet nga
vija të gjeopozicionuara, që përcaktojnë objektet në hapësirë (në këtë rast poligonet). Të
dhënat e gjeorefencuara të vendit, janë të dhënat e terrenit të marra në kuadër të një pjesë
zone të caktuar, qendra e së cilës ka qenë e gjeopozicionuar nga ana hapësinore, duke
përdorur një sistem koordinatash gjeografike, shpesh vlerësohet përdorimi i një Sistemi i
Pozicionimit Gjeografik (GPS). Harta Corine Land Cover është zgjedhur si një GIS
mbuluese parësore, sepse identifikon habitatet në një shkallë të përshtatshme dhe ka
mbulesë uniforme të zonës në studim. Vijëzimi i habitave (poligoneve) është bërë
nëpërmjet funksioneve rregulluese të ArcGis 9.3.1, duke përdorur ortofotot digitale si
bazë (background), në ndihmesë të vijëzimit të kufinjve të habitateve. Dixhitalizimet mbi
ekran janë përdorur për të përcaktuar një habitat dhe për të formuar një kufi të ri habitati.
Këto elementë janë përdorur në vijëzimin e habitateve (poligoneve) (Philipson, 1996):
Toni (ngjyra) – i referohet ndriçimit ose ngjyrës së elementëve mbi figurë.
Përmasa – përmasa e objekteve duhet të konsiderohet në përputhje me shkallën e një
figure.
Forma – i referohet vijëzimeve të jashtme të objekteve.
Tekstura – përshtypja e “butësisë-lëmueshmërisë” apo “vrazhdësisë-thyerjeve” të
karakteristikave të figurës, të shkaktuara nga frekuenca e ndryshimeve të tonit në figurë.
Modeli (rregullimet hapësinore) – strukturat e formuara nga objektet në një figurë mund
të jenë dalluese.
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Dritëhijet – mund të jenë ndihmesë në përcaktimin e madhësisë së objekteve mbi një
figurë zonash.
Pozicioni gjeografik – kjo karakteristikë e figurës është e rëndësishme në identifikimin e
tipeve të vegjetacionit dhe formave të tokës.
Shoqërimi – disa objekte gjenden gjithmonë në shoqërim me objekte të tjera. Përmbajtja e
një objekti mund të pasqyrojë brendinë e tij.
Përshkruhen dhe paraqiten rezultatet e studimit, ku jepen vlerësime të karakterit
ekologjik, mjedisor, të diversitetit floristik etj.

KAPITULLI III

REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1. Flora e pellgut ujëmbledhës të lumit Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
3.1.1. Diversiteti floristik
Pas mbledhjes dhe përcaktimit, të gjithë bimët janë klasifikuar e skeduar me qëllim që të
nxirren përfundime mbi tipin e florës së zonës së marrë në studim. Më poshtë po
paraqesim në formë tabelare e grafike një vlerësim sasior e cilësor të florës të zonës së
studiuar, ku për çdo lloj të dhënë në listë, përveç emrit shkencor, jepet edhe familja,
forma biologjike, grupi korologjik, (Tab. 3.1). Është vlerësuar dhe analizuar aspekti
cilësor, sasior dhe fenologjik i florës së zonës në studim. Prej kësaj liste floristike janë
veçuar gjithashtu, bazuar në literaturën dhe studimet ndihmëse, edhe bimët me vlera
mjekësore, mjaltore, alergjike, të dëmshme e helmuese, foragjere, hiperakumulatore të
metaleve të rëndë, aliene invazive, paraardhësit e egër të kulturave bujqësore, të rralla e
të kërcënuara, endemike etj. duke vënë në pah dhe analizuar vlerat e rëndësinë e tyre
(Gjeta et al., 2012b).
Tabela 3.1 Potenciali floristik i luginës së lumit Shkumbin
Nr.

Emri i bimës

Familja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Abelmoschus esculentus (L.) Moench
Abies alba Mill.
Acanthus spinosus L.
Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.
Acer negundo L.
Acer obtusatum Waldst. et Kit.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Achillea frasii Schultz Bip.
Achillea millefolium L.

Malvaceae
Pinaceae
Acanthaceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Asteraceae
Asteraceae
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Forma
biologjike
T
Ph
H
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
H
H

Korologjia
AfrTropic
EuJ
MedL
EuJL-AzP
EuMed
AmV
EuJL
EuCaucas
EuCaucas
Balk
EuSiber
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Acinos alpinus (L.) Moench.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Adiantum capillus-veneris L.
Aegilops geniculata L.
Aegilops triuncialis L.
Aegopodium podagraria L.
Aesculus hippocastanum L.
Aethionema saxatile R.Br
Agrimonia eupatoria L.
Agropyrum intermedium (Host) P. B.
Agrostema githago L.
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis rupestris All.
Agrostis stolonifera L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swing.
Aira capillaris Hos (syn.A. elegantissima)
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.
Albizzia julibrisin Durazz.
Alisma plantago – aquatica L.
Alkanna graeca Boiss. & Spruner
Alkanna scardica Griseb.
Allium ursinum L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus gerardii Vill.
Alopecurus pratensis L.
Althaea officinalis L.
Alyssum alyssoides L.
Alyssum bertolonii Desv.
Alyssum murale Waldst. et Kit.
Alyssum smolikanum E.I.Nyarady
Amaranthus albus L.
Amaranthus hybridus L.
Amaranthus retroflexus L.
Ammi majus L.
Amorpha fruticosa L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Mill.
Anchusa officinalis L.
Anchusa officinalis L. subsp. leucantha
(Selvi & Bigazzi) Kit Tan
Anemone apennina L.
Anemone nemorosa L.
Anethum graveolens L.
Anthemis arvensis L.

Lamiaceae
Lamiaceae
Adianthaceae
Poaceae
Poaceae
Apiaceae
Hippocastanaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Simaroubaceae
Poaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Alismataceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Liliaceae
Betulaceae
Poaceae
Poaceae
Malvaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Apiaceae
Fabaceae
Primulaceae
Primulaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

Ch
T
G
T
T
H
Ph
T/H
H
G
T
H
H
H
H
Ph
T
H
H
H
Ph
Hidrof.
H
H
G
Ph
H
H
H
T
Ch
H
H
T
T
T
T
Ph
T
T
H
H

EuJ
EuMed
Pantropic
EuMed
EuMed
EuAz
Balk
Med
SubCosmop
EuJ-SiberJ
EuSiber
EuSiber
Circumbor
EuJ
Circumbor
AzL
EuMed
EuMed
EuAz
EuAz
Paleotrop
SubCosmop
Balk
SubEndem
EuAz
Paleotemp
Med
EuSiber
EuJL-SiberJ
EuMed
Balk
SubBalk
SubEndem
AmV
AmTrop
AmV
EuMed
AmV
EuMed
Med
Pont
SubEndem

Ranunculaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Asteraceae

G
G
T
T

EuJL
Circumbor
AzJP
Med
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Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Anthericum liliago L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria L.
Apium nodiflorum (L) Lag.
Aquilegia vulgaris L.
Arabis alpina L.
Arabis hirsuta (L.)Scop
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.
Arctium lappa L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Aremonia agrimonioides L.
Arenaria serpyllifolia L.
Aristolochia longa L.
Aristolochia pallida Willd.
Aristolochia rotunda L.
Armeria canescens (Host) Boiss.
Arrhenatherum elatius (L.)P.B.
Artemisia absinthium L.
Artemisia vulgaris L.
Arum italicum Mill.
Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Asparagus acutifolius L.
Asperula aristata L.
Asperula arvensis L.
Asphodelus aestivus Brot. (A. microcarpus
Viv.)
Asphodelus albus Mill.
Asplenium adiantum – nigrum L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride L.
Aster albanicus Deg. subsp. albanicus
Aster alpinus L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron
Astragalus onobrychis L.
Astragalus sirinicus Ten.
Atriplex hastata L.
Atriplex patula L.
Atropa bella–dona L.
Avena fatua L.
Avena sterilis L.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth.
Bidens tripartita L.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Bornmuellera baldaccii (Degen) Heywood

Liliaceae
Poaceae
Fabaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Santalaceae
Asteraceae
Ericaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Plumbaginaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Araceae
Rosaceae
Liliaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Liliaceae

G
H
H
H
H
H
T
Ch
H
Ch
H
T/H
G
G
G
H
H
Ch
H
G
H
G
H
T
G

MedAtl
EuAz
EuMed
EuMed
Paleotemp
ArctAlp
Circumbor
Paleosubtrop
EuAz
ArctAlp
SubCosmop
SubCosmop
Med
EuMed
EuMed
EuJ
Paleotemp
MedL
Circumbor
Med
Circumbor
Med
Med
EuMed
Med

Liliaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Solanaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Betulaceae
Asteraceae
Gentianaceae
Brassicaceae

G
G
G
G
G
H
H
H
H
Ch
T
T
H
T
T
H
Ph
T
T
Ch

SubAtl
Paleotemp
Circumbor
Cosmop
Circumbor
SubEndem
Circumbor
Neotropic
MedPont
MedQ
Circumbor
Circumbor
Med
EuAz
MedTur
EuCaucas
EuSiber
EuAz
EuMed
SubEndem
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Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Brassicaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

H
H
H
T/H
T
H
H
T/H
T
T
T
T
H

EuAz
Med
Paleotemp
Med
Paleosubtrop
EuSiber
Paleotemp
SubCosmop
EuMed
EuCaucas
MedTur
EuMed
EuJ-Pont

116
117
118
119

Brachypodium pinnatum (L.) P.B.
Brachypodium retusum (Pers. ) P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum (L.) Huds.
Brassica oleraceae L.
Briza maxima L.
Briza media L.
Bromus erectus Huds.
Bromus hordeaceus L.
Bromus intermedius Guss.
Bromus racemosus L.
Bromus sterilis L.
Buglossoides arvensis (L.)I.M.Johnston
Buglossoides purpurocaerulea
(L.)I.M.Johnston
Bupleurum baldense Turra
Bupleurum flavicans Boiss. et Heldr.
Bupleurum karglii Vis.
Buxus sempervirens L.

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Buxaceae

T
T
T
NPh

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Calamagrostis epigejos (L.) Roth.
Calamintha grandiflora L.Moench
Calamintha nepeta L.
Calamintha sylvatica Bromf.
Caltha palustris L.
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Campanula cochlearifolia Lam.
Campanula glomerata L.
Campanula hawkinsiana Hausskn. & Heldr.
Campanula patula L.
Campanula rapunculus L.
Campanula trichocalycina Ten.
Capsella bursa -pastoris (L.) Med.
Cardamine bulbifera (L.) Crantz.
Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz.
Cardamine glauca Spreng.
Cardamine pratensis
Carduus kerneri Simonkai
Carduus pycnocephalus L.
Carex flacca Schreb.
Carex humilis Leyss.
Carex kitaibeliana Degen
Carex macrolepis D.Don.
Carex nigra All.
Carex pendula Huds.
Carex sempervirens Vill.
Carlina acanthifolia All.
Carlina acaulis L.

Poaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Ranunculaceae
Convolvulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Asteraceae

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
G
G
G
G
H
H/T
G
H
H
H
G
H
H
H
H

SubBalk
Balk
Balk
SubMed–
SubAtl
EuSiber
Med
EuMed
EuCaucas
Circumbor
Paleotemp
EuJ
EuAz
SubEndem
EuAz
EuAz
MedVL
Cosmop
Eu
EuJL
Med
Eu
SubEndem
MedTur
Eu
EuAz
EuJL
SubBalk
SubCosmop
EuAz
EuJQ
EuJ
EuQ
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Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Carlina lanata L.
Carpinus betulus L.
Carpinus orientalis Mill.
Carum carvi L.
Castanea sativa Mill.
Centaurea alba L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea deustiformis Adam.
Centaurea jacea L.
Centaurium erythraea Rafn.
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce
Cephalanthera damasonium (Cr.) Simk
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard
Cerastium brachypetalum Pers.
Cerastium decalvans Schlosser et Vuk.
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium grandiflorum Waldst.et Kit.
Cerastium ligusticum Viv.
Cerastium sylvaticum W.K.
Cercis siliquastrum L.
Ceterach officinarum Lam. et D.C.
Chamaecytisus hirsutus Link.
Chamaecytisus supinus L.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium botrys L.
Chenopodium vulvaria L.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cistus albanicus E. F. Warburg
Cistus incanus L.
Citrullus vulgaris Schrad.
Clematis flammula L.
Clematis vitalba L.
Clematis viticella L.
Clinopodium vulgare L.
Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai
Coeloglossum viride Hartm.
Colutea arborescens L.
Conium maculatum L.
Consolida regalis S.F. Gray
Convolvulus arvensis L.

Asteraceae
Corylaceae
Corylaceae
Apiaceae
Fagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Aspleniaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Cistaceae
Cistaceae
Cucurbitaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Orchidaceae
Fabaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Convolvulaceae
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T
Ph
Ph
H
Ph
H
T/H
H
H
T
T
G
G
T
H
T
H
T
H
Ph
H
Ch
Ch
T
H
T
T
T
T
H
H
G
H
NPh
NPh
T
Liane
Ph/Lian
Ph/Lian
H
H
G
Ph
H
T
G

Med
EuCaucas
Pont
EuAz
EuJL
EuJ
EuJL
Balk
EuAz
Paleotemp
Paleotemp
EuMed
EuAz
EuMed
Balk
EuMed
SubEndem
SubEndem
EuQ
AzP-Pont
EuAz
EuSiber
EuSiber
AzJL
EuAz
SubCosmop
Cosmop
EuAz
EuMed
EuJ-SiberJ
Cosmop
EuAz
Paleotemp
Endem
Med
AfJ
EuMed
EuCaucas
EuAz
Circumbor
EuJL
Circumbor
EuMed
EuAz
EuMed
Cosmop

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Convolvulus cantabrica L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Coronilla emerus L.
Corylus avellana L.
Cotinus coggygria (Scop.)
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis aurea (L.) Cass.
Crepis biennis L.
Crepis leontodontoides All.
Crocus veluchensis Herb.
Cruciata laevipes Opiz
Crupina vulgaris Cass.
Cupressus sempervirens L.
Cuscuta europaea L.
Cyclamen hederifolium Aiton
Cydonia oblonga Mill.
Cynara scolymus L.
Cynodon dactylon L.Pers.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.
Cynosurus echinatus L.
Cyperus flavescens L.
Cyperus fuscus L.
Cyperus longus L.
Cystopteris fragilis Bernh
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza sambucina (L.) Soo
Danthonia alpina Vest
Danthonia decumbens (L.) DC.
Daphne oleoides Schreb.
Datura stramonium L.
Daucus carota L.
Dasypyrum villosum (L.)Coss.et Durieu ex
P.
Delphinium staphisagria L.
Deschampsia caespitosa (L.)P.Beauv.
Deschampsia flexuosa (L.)Trin.
Desmazeria rigida (L.) Tutin in Clapham
Dianthus armeria L.
Dianthus carthusianorum L.
Dianthus deltoides L.
Dianthus sylvestris Wulf.
Dichanthium ischaemum (L.)Roberty
Dictamnus albus L.

Convolvulaceae
Asteraceae
Cornaceae
Cornaceae
Fabaceae
Corylaceae
Anacardiaceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Iridaceae
Rubiaceae
Asteraceae
Cupressaceae
Convolvulaceae
Primulaceae
Rosaceae
Asteraceae
Poaceae
Boraginaceae
Poaceae
Poaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Athyriaceae
Poaceae
Orchidaceeae
Poaceae
Poaceae
Thymelaeaceae
Solanaceae
Apiaceae
Poaceae

H
T
Ph
Ph
NPh
Ph
NPh
Ph
H
H
H
G
H
T
Ph
T
G
Ph
H
G/H
H
H
T
T
T
G
G
H
G
H
H
NPh
T
H
H

EuMed
AmV
EuJL-Pont
EuAz
EuAz
SubBalk
EuJ-Tur
Paleotemp
EuJL
Eu
Med
Balk
EuAz
EuMed
AzL
Paleotemp
EuJ
AzJP
EuJP
Cosmop
Eu
EuCaucas
EuMed
SubCosmop
Paleotemp
Paleotemp
Cosmop
Paleotemp
EuCaucas
EuJL
Eu
AzQ-Med
Cosmop
Paleotemp
EuMed

Ranunculaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Rutaceae

T
H
H
T
T
H
H
H
H
Ch

Med
SubCosmop
SubCosmop
EuMed
EuCaucas
EuJ
EuAz
Med
Cosmop
EuSiber
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Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Digitalis ferruginea L.
Digitalis grandiflora Mill.
Digitalis lanata Ehrh.
Digitaria sanguinalis L. Scop.
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter
Doronicum austriacum Jacq.
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Draba aizoides L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Echinochloa crus galli (L.) Beauv
Echinops ritro L.
Echium italicum L.
Echium vulgare L.
Eleagnus angustifolia L.
Eleocharis acicularis (L.) Ro.et Schult.
Eleocharis palustris (L.) Ro.et Schult.
Elymus repens (L.) Gould.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium montanum L.
Epimedium alpinum L
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipogium aphyllum Swartz
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Equisetum telmateia Ehrh.
Erica herbacea L.
Erigeron glabratus Hope et Hornsch.
Eriophorum latifolium Hoppe
Erodium cicutarium (L.) L'Her.
Eryngium campestre L.
Erysimum diffusum Ehrh.
Erythronium dens-canis L.
Eucalyptus globulus Labill.
Euonymus europaeus L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia brittingeri Opiz.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia myrsinites L.
Euphorbia seguierana Necker
Euphorbia spinosa L.
Euphrasia pectinata Ten.
Fagus sylvatica L.

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Aspidiaceae
Poaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Eleagnaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae
Onagraceae
Onagraceae
Berberidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Ericaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Geraniaceae
Apiaceae
Apiaceae
Liliaceae
Myrtaceae
Celastraceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Scrophulariaceae
Fagaceae
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H
H
H
T
H
G
Ch
Ch/H
H
G
T
H
H
H
Ph
G
G
G
H
H
G
G
G
H
H
H
H
Ch
H
H
T
H
H
G
Ph
Ph
H
G
H
H
T
G
H
Ch
T
Ph

MedVL
EuJL
SubBalk
Cosmop
EuMed
EuJ
EuMed
EuQJ
Eu
SubCosmop
SubCosmop
Med
EuMed
Eu
Az
SubCosmop
SubCosmop
Circumbor
EuAz
EuAz
EuJL
Paleotemp
EuSiber
Circumbor
Circumbor
Circumbor
Circumbor
EuQJ
EuJ
EuAz
EuMed
EuMed
MedJ
EuJ-SiberJ
Austrl
EuAz
Paleotemp
EuCaucas
EuJ-Pont
EuAz
Cosmop
EuJ-Pont
EuMed
Med
EuQ
EuQ

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Moraceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Apiaceae
Oleaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Oleaceae
Oleaceae
Liliaceae
Cistaceae

H
H
H
H
H
H
H
Ph
T
H
H
H
Ph
G
Ph
Ph
Ph
G
Ch

EuCaucas
Balk
Med
EuAz
Circumbor
EuSiber
Endem
AzL
Paleotemp
EuAz
EuAz
MedJ
Endem
EuSiber
EuQ-Caucas
EuCaucas
EuMed-Pont
Balk
EuMed-Pont

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

Festuca heterophylla Lam.
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter
Festuca paniculata (L.) Schniz et Thell
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca valesiaca Schleich.
Festucopsis serpentini (C.E.) Melderis
Ficus carica L.
Filago vulgaris Lam.
Filipendula ulmaria L. Maxim
Filipendula vulgaris Moench.
Foeniculum vulgare Mill.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Miller
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Fritillaria pontica Wahnlenb
Fumana procumbens (Dunal) Gen. et
Godron
Fumaria officinalis L.
Galega officinalis L.
Galium aparine L.
Galium lucidum All.
Galium odoratum (L.) Scop
Galium psedoaristatum Schur
Galium verum L.
Genista hassertiana (Bald.) Bald. ex Buch.
Genista januensis Viv.
Genista radiata (L.) Scop.
Genista tinctoria L.
Gentiana lutea L.
Gentiana verna L.
Geranium cinnereum Cav.
Geranium dissectum L.
Geranium lucidum L.
Geranium macrorrhizum L.
Geranium molle L.

Papaveraceae
Fabaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae

T
H
T
H
G
H
H
Ch
Ch
Ch
Ch
H
H
H
T
T
G
T

322
323
324
325
326
327
328
329

Geranium robertianum L.
Geranium sanguineum L.
Geranium sylvaticum L.
Geum coccineum Sibth. & Sm.
Geum urbanum L.
Glechoma hederaceae L.
Gleditsia triacanthos L.
Globularia cordifolia L.

Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Rosaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Globulariaceae

T
H
T
H
H
H
Ph

Paleotemp
EuL-Pont
EuAz
EuMed
EuAz
SubBalk
EuAz
Endem
EuJL
EuJ
EuAz
EuJ
EuAz
SubBalk
EuAz
EuMed
EuJL
EuAzSubCosmop
SubCosmop
EuCaucas
EuAz
EuJL
Circumbor
Circumbor
AmV

Ch

EuQJ
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Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
330
331
332

Globularia meridionalis (Podb.) O.Schwartz
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Hedera helix L.

Globulariaceae
Aspidiaceae
Araliaceae

Ch
G
Ph

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

Helianthemum apenninum (L.) Mill.
Helianthemum canum (L.) Baumg.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helianthemum oelandicum (L.)DC.
Helianthus annuus L.
Helianthus tuberosus L.
Helichrysum plicatum DC.
Heliotropium europaeum L.
Helleborus odorus Waldst. et Kit.
Hepatica nobilis Mill.
Herniaria glabra L.
Herniaria hirsuta L.
Hieracium pilosella L.
Hieracium piloselloides Vill.
Hieracium racemosum Grup
Hippocrepis comosa L.
Holcus lanatus L.
Hordelymus europaeus (L.) Jessen
Hordeum murinum L.
Humulus lupulus L.
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi
Hypericum haplophylloides Halacsy et Bald.
Hypericum perfoliatum L.
Hypericum perforatum L.
Hypochoeris maculata L.
Iberis sempervirens L.
Ilex aquifolium L.

Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Cannabaceae
Fabaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Aquifoliaceae

Ch
Ch
Ch
Ch
T
G
H
T
G
H
T
T
H
H
H
H
H
H
T
G
T
H
H
H
H
Ch
Ph

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Inula ensifolia L.
Inula helenium L.
Iris pseudacorus L.
Juglans regia L.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus effusus L.
Juncus fontanesii Gay
Juncus trifidus L.
Juniperus communis L.
Juniperus communis L. subsp.nana (Willd.)
Syme
Juniperus foetidissima Willd.
Juniperus oxycedrus L.
Knautia drymeia Heuff.

Asteraceae
Asteraceae
Iridaceae
Juglandaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Cupressaceae
Cupressaceae

H
H
G
Ph
G
T
G
G
G
Ph
Ph

Ilirike
Circumbor
SubMedSubAtl
EuJP
Eu
EuCaucas
EuCaucas
AmJ
AmV
Balk
EuMed
EuJL
Circumbor
Paleotemp
Paleotemp
EuCaucas
EuCaucas
EuCaucas
EuQJ
Circumbor
EuCaucas
Circumbor
EuCaucas
Med
Endem
EuJL
Paleotemp
EuSiber
Med
SubMedSubAtl
EuJL-Pont
EuJL
EuAz
EuAz
Circumbor
Cosmop
Cosmop
Paleosubtrop
ArctAlp
Circumbor
Circumbor

Cupressaceae
Cupressaceae
Dipsacaceae

Ph
Ph
H

SubBalk
EuMed
EuJL

371
372
373
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Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

Knautia longifolia (Waldst. et Kit.)Koch
Koeleria splendens C. Presl.
Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold
Laburnum anagyroides Med.
Lactuca sativa L.
Lagenaria vulgaris Ser.
Lamiastrum galeobdolon (L.)Eh. et Polat.
Lamium purpureum L.
Lathraea squamaria L.
Lathyrus aphaca L.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus montanus Bernh.
Lathyrus niger (L.)Bernh.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus venetus (Mill.) Wolf.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix in
Vill.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
Leontodon cichoraceus (Ten.) Sanguiretti
Leontodon crispus Vill.
Leontodon hispidus L.
Leontopodium alpinum (Pers.) R.Br.
Leonurus cardiaca L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligusticum mutellina (L.) Crantz.
Ligustrum vulgare L.
Lilium albanicum Griseb.
Lilium martagon L.
Linaria vulgaris Mill.
Linum bienne Mill.
Linum capitatum Kit. ex Schultes
Linum elegans Sprun.
Linum tenuifolium L.
Lolium perenne L.
Lolium temulentum L.
Lonicera caprifolium L.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) Lam. et DC.
Luzula forsteri (SM.) DC.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud
Lychnis coronaria (L.) Desr.
Lychnis viscaria L.
Lycopus europaeus L.

Dipsacaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Cucurbitaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lauraceae
Lamiaceae
Campanulaceae

H
H
Ph
Ph
T/H
T
H
T
G
T
T
G
G
H
G
G
Ph
Ch
T

EuJL
Med
EuJL
EuJ
Egjipt
Indiane
EuCaucas
EuAz
EuAz
EuMed
EuMed
EuQ
EuCaucas
Paleotemp
Pont
EuAz
Med
MedP
EuMed

Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Asteraceae
Apiaceae
Oleaceae
Liliaceae
Liliaceae
Scrophulariaceae
Linaceae
Linaceae
Linaceae
Linaceae
Poaceae
Poaceae
Caprifoliaceae
Fabaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae

Ph
H
H
H
H
H
H
H
NPh
G
G
H
H/T
H
Ch/H
H
H
T
Ph
H
H
H
H
H
H
H

Med
SubBalk
EuJ
EuCaucas
EuAz
EuAz
EuSiber
EuJ
AzP
Endem
EuAz
EuAz
EuMed
EuJL
Balk
SubMed-Pont
EuAz
SubCosmop
EuJ
Paleotemp
EuCaucas
EuMed
EuJL
MedTur
EuSiber
Circumbor

39

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

Lysimachia nummularia L.
Lythrum salicaria L.
Malus florentina (Zuccagni) C K. Schneider
Malus sylvestris Mill.
Malva sylvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria perforata Merat
Medicago lupulina L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago sativa L.
Melica ciliata L.
Melica uniflora Retz.
Melilotus officinalis (L.) Pallns.
Melilotus parviflora Desf.
Melissa officinalis L.
Melittis melissophyllum subsp.albida L.
Mentha aquatica L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mentha pulegium L.
Mercurialis annua L.
Meum athamanticum Jacq.
Micromeria graeca (L.) Bentham ex
Reichen.
Micromeria juliana (L.) Bentham
Minuartia baldacii (Halascy) Mattf.
Minuartia recurva
Minuartia verna (L.) Hiern
Mirabilis jalapa L.
Moenchia mantica (L.) Bartl.
Molinia coerulea (L.) Moench
Monotropa hypopitys L.
Morina persica L.
Morus alba L.
Muscari commosum (L.) Mill.
Muscari neglectum (L.) Mill.
Mycelis muralis (L.) Dumort
Myosotis arvensis (L.) Hill.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Myrtus communis L.
Narcissus poeticus L.
Nardus stricta L.
Narthecium scardicum Kos.
Nasturtium officinale R.Br.
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnston
Neottia nidus-avis Rich.
Nepeta nuda L.

Primulaceae
Lythraceae
Rosaceae
Rosaceae
Malvaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Apiaceae
Lamiaceae

H
H
Ph
Ph
H
H
T
T
T
H
H
H
H
T
H
H
H
H
H
T
H
Ch

EuAz
SubCosmop
Med
EuCaucas
EuSiber
SubCosmop
EuV
Paleotemp
EuMed
Pers
EuMed-Turan
Paleotemp
EuAz
MedTur
AzP
SubBalk
Paleotemp
Paleotemp
EuMed
Paleotemp
EuPQ
Med

Lamiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Nyctaginaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Pyrolaceae
Dipsacaceae
Moraceae
Liliaceae
Liliaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Myrtaceae
Amaryllidaceae
Poaceae
Liliaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Orchidaceae
Lamiaceae

Ch
G
H
H
H
T
H
G
H
Ph
G
G
H
T/H
H
Ph
G
H
H
H
T
G
H

Med
Balk
EuCaucas
EuAz
AmTrop
MedVL
Circumbor
Circumbor
Balk
AzL
EuMed
SubMed
EuCaucas
EuAzP
Paleotemp
Med
EuJ
EuSiber
Balk
Cosmop
Med
EuAz
EuJ-SiberJ
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Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Nigella damascena L.
Nymphaea alba L.
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenanthe silaifolia Bieb.
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis spinosa L.
Onopordum acanthium L.
Onopordum illyricum L.
Onosma echioides L.
Onosma heterophylla Griseb.
Ophioglossum vulgatum L.
Ophrys apifera Huds.
Ophrys fusca L.
Orchis coriophora L.
Orchis laxiflora Lam.
Orchis mascula L.
Orchis morio L.
Orchis pallens L.
Orchis provincialis Balb.
Orchis quadripuntata Cyr.
Orchis tridentata Scop.
Orchis ustulata L.
Origanum vulgare L.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffn
Ornithogalum collinum Guss.
Ornithogalum exscapum Ten.
Ornithogalum orthophyllum Ten.
Ornithogalum umbellatum L.
Ornithopus compressus L.
Orobanche alba Steph.
Orobanche caryophyllacea Sm.
Orthilia secunda (L.) House
Oryzopsis miliacea (L.) Asch.et Schwf.
Ostrya carpinifolia Scop.
Oxalis acetosella L.
Oxalis corniculata L.
Paliurus spina-christi Mill.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Papaver rhoeas L.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Parietaria officinalis L.
Paris quadrifolia L.
Parnassia palustris L.
Paronychia kapela (Hacq.) Kerner
Parthenocissus quinquefolia (L.) Panch.

Ranunculaceae
Nymphaeaceae
Apiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Ophioglossaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Fabaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Apiaceae
Poaceae
Corylaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Rhamnaceae
Fabaceae
Papaveraceae
Scrophulariaceae
Urticaceae
Liliaceae
Parnassiaceae
Caryophyllaceae
Vitaceae
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T
G
H
H
T
H
Ch
H
H
Ch
H
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
T
G
G
G
G
T
T
T
Ch
H
Ph
H
H
Ph
T/H
T
T
H
G
H
H
Ph

EuMed
EuAz
MedAtl
MedAtl
Med
Med
EuMed
MedTur
Med
EuJL
Balk
Circumbor
EuMed
Med
EuMed
EuMed
Paleotemp
EuCaucas
EuCaucas
Med
Med
EuMed
EuCaucas
EuAz
EuQJ
Med
Med
Ilirike
EuMed
EuMed
EuAz
SubMed
Circumbor
MedTuran
EuMed
Circumbor
EuMed
EuJL-Pont
EuMed
MedL
EuMed
EuAz
EuAz
EuSiber
Med
AmV

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

Paspalum paspalodes (Mich x) Scribner
Pedicularis brachyodonta Schloss. et Vuk.
Pedicularis comossa L.
Pedicularis friderici-augustiTommas
Pedicularis graeca Bunge
Pedicularis verticillata L.
Peltaria alliacea Jacq.
Petasites hybridus (L.) Gaertn.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Phaseolus vulgaris L.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phleum alpinum L.
Phleum hirsutum Honckeny
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Stendel
Physalis alkekengi L.
Physospermum cornubiense (L.) DC.
Picris echioides L.
Picris hieracioides L.
Pimpinella saxifraga L.
Pinguicula balcanica Gasper.
Pinguicula hirtiflora Ten.
Pinus halepensis Mill.
Pinus heldreichii Christ
Pinus nigra Arn.
Pinus peuce Griseb.
Pinus pinaster Aiton
Pinus sylvestris L.
Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinthus L.
Pisum sativum L.
Plantago argentea Chaix
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Plantago subulata L.
Platanthera bifolia (L.) L.C.M.Richard
Platanus orientalis L.
Poa badensis Haenke
Poa bulbosa L.
Poa media Schur
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Polygala comosa Schkuhr.
Polygonum alpinum All.

Poaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Oleaceae
Oleaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Solanaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Lentibulariaceae
Lentibulariaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Fabaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Orchidaceaae
Platanaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygalaceae
Polygonaceae
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G
H
H
H
H
H
H
G
H
T
Ph
Ph
H
G
H
G
H
H
H
H
H
H
H
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
T
H
H
H
H
Ch
G
Ph
H
H
H
H
H
H
H

SubCosmop
Balk
EuJL
EuJ
SubEndem
ArctAlp
EuJL
EuAz
EuMed
AmV
Med
Med
EuJ
EuJL
EuQ
SubCosmop
EuAz
MedAtl
EuMed
EuMed
EuAz
Balk
MedVL
Med
Balk
EuJ
Balk
Med
EuAz
Med
EuMed
Med
EuJ
EuAz
EuAz
EuAz
Med
Paleotemp
SubBalk
EuQBalk
Paleotemp
SubBalk
Circumbor
Circumbor
EuQ-SiberQ
EuAz

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601

Polygonum arenarium Waldst. et Kit.
Polygonum aviculare L.
Polygonum bistorta L.
Polygonum hydropiper L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polystichum lonchitis Roth
Polystichum setiferum Forsk.Woynar
Populus alba L.
Populus canadensis Moench.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Portulaca oleraceae L.
Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Potentilla hirta L.
Potentilla micrantha Ram.
Potentilla patula Waldst. et Kit.
Potentilla recta L.
Potentilla reptans L.
Prenanthes purpurea L.
Primula veris L.
Primula vulgaris Huds
Prunella grandiflora (L.) Scholler
Prunella laciniata L.
Prunella vulgaris L.
Prunus avium L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum Kuhn
Ptilostemon afer (Jacq) W. Greuter
Ptilostemon strictus (Ten) W. Greuter
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh
Pulicaria odora (L.) Reichenb.
Pulmonaria officinalis L.
Punica granatum L.
Putoria calabrica (L.) DC.
Pycreus rotundus (L.) Hayek
Pyrus amygdaliformis Vill.
Pyrus pyraster Burgsd
Quercus cerris L.
Quercus dalechampii Ten.
Quercus frainetto Ten.

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Aspidiaceae
Aspidiaceae
Aspidiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Portulacaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Asteraceae
Primulaceae
Primulaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Hypolepidiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Punicaceae
Rubiaceae
Cyperaceae
Rosaceae
Rosaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
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T
T
H
T
G
G
G
G
Ph
Ph
Ph
Ph
T
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
G
H
H
H
H
H
Ph
NPh
G
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

EuJL
Cosmop
Circumbor
Circumbor
Circumbor
EuMed
Circumbor
Circumbor
Paleotemp
AmV
Paleotemp
EuSiber
Advent
ArctAlp
EuAz
Med
EuMed
EuL
MedPont
SubCosmop
EuCaucas
Med-EuP
EuCaucas
EuJ
EuMed
Circumbor
Pont
Pont
AzJP
MedJ
EuJ-Pont
EuCaucas
Cosmop
Balk
SubBalk
EuMed
EuMed
EuQ
MedAzJP
MedJL
SubCosmop
Med
EuAz
EuMed
EuJL
EuJL

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647

Quercus petraea (Mat) Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus trojana Webb
Ramonda serbica Pančić
Ranunculus acris L.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus polyanthemos L.
Ranunculus sardous Crantz
Raphanus raphanistrum L.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rhamnus catharticus L.
Rhinanthus minor L.
Rhus coriaria L.
Ricinus communis L.
Robinia pseudacacia L.
Rosa arvensis Huds.
Rosa canina L.
Rosmarinus officinalis L.
Rubia tinctorum L.
Rubus hirtus Waldst. et Kit.
Rubus idaeus L.
Rubus ulmifolius Schott
Rumex acetosella L.
Rumex scutatus L.
Ruscus aculeatus L.
Salix alba L.
Salix babylonica L.
Salix eleagnos Scop.
Salix fragilis L.
Salix incana Shrank
Salix purpurea L.
Salvia glutinosa L.
Salvia officinalis L.
Salvia ringens Sibth. et Sm
Salvia sclarea L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Sanicula europaea L.
Saponaria officinalis L.
Satureja montana L.
Saxifraga aizoides L.

Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Gesneriaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Rhamnaceae
Scrophulariaceae
Anacardiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Rubiaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Liliaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Rosaceae
Rosaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Saxifragaceae
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Ph
Ph
Ph
H
H
T
H
H
H
T
T
T
T
Ph
T
Ph
T/Ch
Ph
NPh
NPh
Ch
H
NPh
NPh
NPh
H
H
Ch
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
H
Ch
H
H
G
Ph
H
H
H
H
Ch
H

Eu
EuJL
SubBalk
Balk
SubCosmop
Paleotemp
EuAz
EuAz
EuAz
Eu
EuMed
EuMed
EuMed
EuJL - Pont
Circumbor
Med
Paleotrop
AmV
SubMed
EuAz
Med
AzP
EuAz
Circumbor
EuMed
Circumbor
EuAz
EuMed
Paleotemp
AzL
EuJ
EuSiber
EuJ
EuAz
EuAz
MedL
Balk
EuMed
EuMed
EuCaucas
EuAz
Circumbor
Paleotemp
EuSiber
MedP
Circumbor

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

Saxifraga graeca Boiss.
Saxifraga grisebachii Deg. et Dorfl.
Saxifraga paniculata Mill.
Saxifraga rotundifolia L.
Saxifraga taygetea Boiss. et Heldr.
Saxifraga tridactylites L.
Scilla bifolia L.
Scabiosa cinerea Lapeyr.
Scabiosa crenata Cyr.
Scabiosa culumbaria L.
Scabiosa webbiana D.Don.
Scandix australis L.
Scorzonera purpurea L.
Scrophularia nodosa L.
Secale cereale L.
Securigera securidaca (L.) Degen Doerfler
Sedum acre L.
Sedum album L.
Sedum hispanicum L.
Sedum pallidum M.Bieb
Sedum rubens L.
Sedum serpentini Janchen
Sempervivum tectorum L.
Senecio vulgaris L.
Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos-Pol.
Sesleria coerulans Friv.
Sesleria comosa Velen.
Setaria pumila (Poiret) Schultes
Setaria viridis (L.) Beauv.
Sherardia arvensis L.
Sideritis montana L.
Sideritis raeseri Boiss. et Heldr.
Silene fabaroides Hausskn.
Silene italica (L.) Pers.
Silene multicaulis Guss.
Silene paradoxa L.
Silene pusilla Waldst. & Kit.
Silene viridiflora L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
Soldanella alpina L.
Soldanella pindicola Hausskn.

Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Liliaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Apiaceae
Asteraceae
Scrophulariaceae
Poaceae
Fabaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Apiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Rubiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Solanaceae
Solanaceae
Primulaceae
Primulaceae
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Balk
ArctAlp
EuCaucas
SubBalk
EuMed
EuQ-Caucas
EuJP
MedJ
EuAz
Balk
Med
EuJL-SiberJ
Circumbor
AzQ
EuMed
EuCaucas
EuMed
EuJL
SubBalk
MedAtl
SubEndem
EuJ
Med
EuJ
SubBalk
Balk
SubCosmop
SubCosmop
EuMed
MedTuran
Balk
Balk
EuMed
SubBalk
Med
EuJ
EuAz
Paleotemp
MedTuran
Med
Paleotemp
Paleotemp
Cosmop
EuJ
SubEndem
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694
695
696
697
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699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
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711
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713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739

Solidago virgaurea L.
Sonchus oleraceus L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus graeca (Spach) Kotschy
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Spartium junceum L.
Stachys germanica L.
Stachys officinalis (L.) Trev.
Stachys scardica (Griseb.) Hayek
Staehelina uniflosculosa Sibth. et Sm.
Stellaria media (L.) Vill.
Stipa bromoides Brand.
Stipa pennata L.
Symphytum bulbosum C.Schimper
Symphytum officinale L.
Symphytum tuberosum L.
Tagetes minuta L.
Tamarix parviflora D. C.
Tamus communis L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Web.
Taxus baccata L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montanum L.
Teucrium polium L.
Thlaspi arvense L.
Thlaspi goesingense Halacsy
Thlaspi perfoliatum L.
Thlaspi praecox Wulf
Thymus longicaulis C. Presl.
Thymus praecox Opiz
Thymus pulegioides L.
Thymus teucrioides Boiss. & Spruner
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tordylium apulum L.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Tragopogon balcanicus Vel.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium alpestre L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreb.

Asteraceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Poaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Tamaricaceae
Dioscoreaceae
Asteraceae
Asteraceae
Taxaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
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Circumbor
EuAz
Paleotemp
Eu
EuMed
EuJ-Pont
Cosmop
Paleotrop
EuMed
EuMed
EuCaucas
Balk
Balk
Eu
Med
SubBalk
EuJL
EuCaucas
EuJL
AmJ
MedL
EuMed
EuAz
Circumbor
Paleotemp
EuMed
EuJ
Med
Eu
EuJL
Paleosubtrop
EuJL
EuMed
EuQ
EuAz
SubEndem
EuCaucas
EuCaucas
Med
EuMed-Tur
Balk
EuSiber
EuCaucas
EuMed
Paleotemp
Paleotemp
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740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
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757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785

Trifolium medium L.
Trifolium nigrescens Viv.
Trifolium patens Schreb.
Trifolium pignanti Fauche & Chaub.
Trifolium physodes Stev.
Trifolium pilczii Adamovic
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium rubens L.
Trifolium speciosum Willd.
Trifolium striatum L.
Trifolium subterraneum L.
Trigonella corniculata L.
Trinia dalechampii (Tren) Janchen
Trinia glauca (L.) Dumort
Trisetum flavescens (L.)Beauv.
Tussilago farfara L.
Typha angustifolia L.
Ulmus minor Mill syn U. campestris L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Valeriana officinalis L.
Veratrum album L.
Verbascum blattaria L.
Verbascum longifolium Ten.
Verbascum nigrum L.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbena officinalis L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica persica Poir.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Vicia cracca L.
Vicia grandiflora Scop.
Vicia lutea L.
Vicia pannonica Crantz.
Vicia sativa L.
Vinca major L.
Vinca minor L.
Viola alba Besser
Viola aetolica Boiss. et Heldr.
Viola arvensis Murray
Viola dukadjinica W.Becker et Kosanin
Viola grisebachiana Vis.

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Apiaceae
Apiaceae
Poaceae
Asteraceae
Typhaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Ericaceae
Valerianaceae
Liliaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Verbenaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
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EuAz
EuMed
EuJ
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MedL
Balk
EuSiber
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EuQ
MedL
Paleotemp
EuMed
Med
SubBalk
EuJ
EuAz
Paleotemp
Circumbor
EuCaucas
SubCosmop
Circumbor
Eu
EuAz
Paleotemp
EuJL
EuSiberJ
EuJ
Paleotemp
Cosmop
EuSiber
EuSiber
SubCosmop
EuJ
EuAz
EuAz
EuJL
EuMed
EuMed
MedTur
EuMed
EuQ-Caucas
EuMed
Balk
EuAz
Endem
Balk
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786
787
788
789
790
791
792
793
794

Viola odorata L.
Viola reichenbachiana Jordan
Viola tricolor L.
Viscum album L.
Vitex agnus–castus L.
Vitis vinifera L
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.
Zea mays L.

Violaceae
Violaceae
Violaceae
Loranthaceae
Verbenaceae
Vitaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae

H
H
T/H
Ch
Ph
Ph
T
T
T

EuMed
EuSiber
EuAz
EuAz
Med
EuJQ
AmJ
Cosmop
Neotropic

Nisur nga të dhënat e mësipërme (Tab. 3.1), vërejmë se pasuria floristike e zonës së
studiuar përfshin 794 lloje bimore enësore, që grupohen në 108 familje, 439 gjini (Fig.
3.1) dhe që përfaqëson 22.7% të Florës së Shqipërisë.

794

1000
439

500

108

0
Familje

Gjini

Lloje

Figura 3.1 Grafiku i analizës floristike të pellgut ujëmbledhës të lumit Shkumbin, në rrjedhën e mesme të
tij

Numri i llojeve brenda familjeve varion dukshëm, pasi ka familje që karakterizohen nga
prania e një lloji të vetëm deri te familje me 79 të tillë (shih Shtojca Fig. 3.2).
Për lehtësi i referohemi figurës 3.3, ku në rubrikën të tjera janë grupuar 91 familje me
numër llojesh nga 1–9. Kjo, nuk nënkupton që këto familje nuk paraqesin rëndësi,
përkundrazi ato përbëjnë 84.3% të familjeve të florës së zonës në fjalë dhe 266 llojet e
përfshirë në to përbëjnë 33.5% të florës së zonës, duke ndikuar dukshëm në larminë e
diversitetin floristik të saj. Edhe një lloj i vetëm paraqitet themelor e sinjifikativ duke
mbartur tregues të shumëanshëm e të veçantë historikë, gjeologjikë etj. për arealin e
studiuar. Ndër familjet (Fig. 3.3) me numër më të lartë në lloje bimore paraqiten: Poaceae
79 apo 10 % e numrit të përgjithshëm të florës së kësaj zone, Asteraceae 78 (10%),
Fabaceae 68 (9%), Lamiaceae 45 (6%), Rosaceae 38 (5%), Caryophyllaceae 31 (4%),
Apiaceae 29 (4%), Brassicaceae 26 (3%), Scrophulariaceae 22 (3%), Liliaceae 20 (3%),
Boraginaceae 20 (3%). Familjet Ranunculaceae, Cyperaceae dhe Orchidaceae
karakterizohen nga një numër i barabartë llojesh bimore të pranishme 19 apo 2% e numrit
të përgjithshëm të florës së kësaj zone dhe familjet Salicaceae dhe Rubiaceae
përfaqësohen nga një numër llojesh bimore, që në total përfaqësojnë 1% të numrit të
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përgjithshëm të florës së kësaj zone. Nga këto të dhëna familjet me përqindje më të lartë
të pranisë llojore në këtë zonë janë familjet Poaceae, Asteraceae dhe Fabaceae.

Spektri sistematik

Apiaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae

4%
34%

3%

10%

3%

4%
2%

9%
5%
3%

6%
10%

Cyperaceae
Fabaceae

Lamiaceae
Liliaceae
Orchidaceae
Poaceae

1%

Ranunculaceae

2%

2%

3%

Rosaceae
Rubiaceae

1%

Salicaceae
Scrophulariaceae
Të tjera

Figura 3.3 Paraqitja e thjeshtuar grafike e spektrit sistematik

Krahas spektrit sistematik janë analizuar format biologjike dhe është ndërtuar spektri
biologjik, i cili, siç shihet në figurën 3.4 dominohet nga:
-

Hemikriptofitet (H) 350 lloje, brenda të cilave 2 lloje janë H/T;
Terofitet (T) 159, brenda të cilave 1 lloj është T/Ch dhe 10 T/H;
Geofitet (G) 112, brenda të cilave 1 lloj është G/H;
Fanerofitet (Ph) 124, brenda të cilave 14 janë NPh, 1 lloj liane dhe 2 Ph/liane;
Kamefitet (Ch) 48, ku 2 lloje janë Ch/H.

Ose të shprehura në përqindje: H 44%, T 20%, Ph 16%, G 14%, Ch 6%. Hidrofitet
përfaqësohen nga një lloj i vetëm, ndaj dhe paraqesin përqindjen më të ulët. Këto forma
biologike tregojnë përshtatshmëritë ekologjike të bimëve duke u bërë tregues të kushteve
mjedisore për zonën. Niveli i ulët i përfaqësimit të Fanerofiteve (Ph) i dedikohet lartësisë
së madhe mbi nivelin e detit dhe ekuilibrit natyror të një pjese të zonës, ndërsa prania e
lartë e Hemikriptofiteve pasqyron nivelin e lartë të degradimit.
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Spektri i formave biologjike
6%

20%

Ch
G

14%

H

16%

Hidrof.

44%

Ph

0%

T
Figura 3.4 Paraqitja grafike e spektrit të formave biologjike

Për florën e luginës së lumit Shkumbin janë analizuar edhe format korologjike, ku
listohen 78 të tilla (shih Shtojca Fig. 3.5). Në mënyrë të thjeshtuar në figurën 3.6
fillimisht janë grupuar sipas afërsisë korologjike 12 forma dhe pjesa tjetër me numër
llojesh nga 1–16 (30 forma korologjike; në total 104 lloje) është grupuar në rubrikën të
tjera.

Spektri i elementit korologjik
3%
6%

13%

5%

13%

7%
3%

13%

12%
12%

4%

6%

3%

Advent&Ardh
Balk
Circumbor
Cosmop
EuAz
EuCaucas
EuJ
EuMed
EuSiber
Med
Paleotemp
SubCosmop
Të tjera

Figura 3.6 Paraqitja grafike e thjeshtuar e spektrit të elementit korologjik

Numrin më të lartë të llojeve bimore e përmban elementi Mesdhetar me 106 lloje dhe ai
Ballkanik me 101 lloje, që përbëjnë rreth 13% të florës së zonës së studiuar. Këto vijojnë
me elementët Euromesdhetar dhe Euroaziatik, përkatësisht me 96 dhe 93 lloje, duke
përfaqësuar 12% të florës së zonës; Cirkumboreal 53 (7%), Paleotemperuar 50 (6%),
EuKaukazian 43 (5%) etj. (Fig. 3.6). Analizimi i këtij elementi jep të dhëna mbi lidhjet e
florës sonë, praninë dhe ndikimin e klimës mesdhetare në zonën e studiuar.
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3.1.2. Aspekte fenologjike të florës në pellgun ujëmbledhës të lumit Shkumbin në
rrjedhën e mesme të tij
Nga vrojtimet tona dhe bazuar në literaturën (Paparisto et al., 1988, Qosja et al., 1992,
1996; Vangjeli et al., 2000b) mbi dukurinë e lulëzimit në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin në rrjedhën e mesme të tij u vu re se periudha me numrin më të madh të
bimëvë në lulëzim është periudha ndërmjet muajve Prill–Korrik. Muaji Maj konsiderohet
si muaji me numrin më të madh të bimëve në lulëzim me 357 lloje, i ndjekur nga
Qershori me 321 lloje. Nga të dyja anët e kurbës ky numër gradualisht vjen duke u ulur
dhe arrin minimumin e tij në Janar dhe Dhjetor (Fig. 3.7).

Numri i individëve bimorë

Është vërejtur se në florën e kësaj lugine ka individë bimorë si Juniperus communis L.
subsp. nana (Willd.) Syme që lulëzon vetëm gjatë muajit Maj, ndërsa individë të tjerë si
Bellis perennis L., Euphorbia helioscopia L., Mercurialis annua L. lulëzojnë gjatë gjithë
vitit. Nga periudhë e shkurtër lulëzimi karakterizohen edhe llojet Ulmus minor Mill syn
U. campestris L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Corylus avellana L., Erythronium dens–
canis
L.,
Anemone
Kurba e fenologjisë
apennina
L.
Përsa i përket
400
350
kohëzgjatjes së
300
fenologjisë,
250
numri më i lartë
200
150
i llojeve 194, i
100
përket
grupit
50
0
periudha
e
J Shk Mr P Mj Q K G Sht T N Dh
lulëzimit e të
Kurba e fenologjisë 9 16 77 205 357 321 253 201 81 50 13 5
cilëve shtrihet
në
një
kohëzgjatje
dymujore. Duke
Figura 3.7 Paraqitja e kurbës së fenologjisë për florën e luginës së lumit
ju
referuar
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
figurës
3.8,
vemë re se
periudhat me lulëzim më të lartë janë ato ndërmjet muajit Maj–Korrik (me 121 lloje) dhe
Qershor–Gusht (me 94 lloje).
Duke analizuar në tërësi periudhën e lulëzimit në këtë rajon, mund të konkludojmë se në
përgjithësi e gjithë flora e këtij rajoni i përket tre tipeve të lulëzimit: pranveror–veror,
veror dhe veror–vjeshtor, ku padyshim numri më i lartë i llojeve i përket tipit të parë me
lulëzim pranveror–veror. Në këtë numër pa dyshim një rol të madh luajnë llojet bimore të
grupit të terofiteve (148 lloje) apo të ashtuquajtura efemere, të cilat mbijnë në pranverë
dhe gjatë një periudhe të shkurtër dy apo tre mujore arrijnë të kryejnë gjithë ciklin e
zhvillimit jetësor të tyre, duke shfrytëzuar për këtë qëllim lagështinë dhe kushtet e
favorshme të krijuara nga reshjet pranverore. Me ardhjen e muajve të nxehtë të verës këto
lloje si jo të përshtatshme për këto mjedise thahen dhe ruhen në gjendje fare.
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Ekzistenca e këtyre tre
tipeve të lulëzimit ka të bëjë
me origjinën e Florës së
këtij rajoni. Ndryshimi
karakteristik në fazën e
lulëzimit është rezultat i
paleoritmeve, që ruhen në
florën e rajonit të studiuar
të formuar mijëra vjet më
parë në kushte të tjera, të
ndryshme nga ato të
vendeve të origjinës. Duke
analizuar elementin floristik
të vegjetacionit në pellgun
ujëmbledhës
të
lumit
Shkumbin në rrjedhën e
mesme të tij, rezulton në
përqindje të lartë ai
Evropian, që përfshin lloje
me lulëzim të hershëm
pranveror–veror dhe ai
aziatik, që përfshin lloje me
lulëzim të vonuar apo veror
vjeshtor. Flora e zonave
malore të larta të këtij
rajoni i përket kryesisht
tipit të lulëzimit veror.
Fenofazat bimore për zonën
e studiuar analizuar sipas
figurës 3.7 dhe 3.8, shfaqin
dhe janë nën ndikimin e
faktorëve meteorologjikë, të
cilët limitojnë aspektet
kohore të tyre.
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Figura 3.8 Paraqitja grafike e periudhës fenologjike
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3.1.3. Bimë mjekësore
Bimët aromatike–mjekësore janë bimë, që përmbajnë lëndë vepruese, të cilat ndihmojnë
në parandalimin dhe mjekimin e sëmundjeve në njerëz dhe në kafshë. Traditat e
përdorimit popullor të bimëve aromatike–mjekësore janë të lashta edhe në rajonin e
studimit. Sipas veprimit farmakologjik të lëndëve aktive që përmbajnë, bimët mjekësore i
ndajmë në bimë kardiotonike, spazmolitike, ekspektorante, laksative etj. Nga flora e
vendit tonë mbi 300 lloje konsiderohen si bimë mjekësore, eterovajore dhe tanifere.
(Kokalari et al., 1980; Piperi & Kajno, 1990; Naqellari, 1999).
Flora mjekësore e rajonit të studimit përfaqësohet me rreth 171 lloje bimore, që hasen në
të gjitha zonat fitoklimatike (shih Shtojca Tab. 3.2) dhe që përbëjnë 21.5% të florës së
rajonit në total (Fig. 3.9) (Gjeta et al., 2013a).
Në zonën e pyjeve dhe të
shkorreteve mesdhetare ndeshen:
sherbela, murrizi, tatulla, kamomili,
gjethedelli, hithra, manaferra, lule
balsami, mëllaga, thundërmushka,
grami etj. Në zonën e dushkut
ndeshen dëllinja, bliri, trëndafili i
egër, rigoni, zhumbrica etj. Në
zonën e ahut ndeshen helmarina,
mjedra, qershigla (thrashegra),
gështenja e egër etj. dhe në zonën e
kullotave alpine ndeshen bishtmiu,
aguliçja etj. (Fig. 3.10–3.12).

1000

0

Bimë aromatike-mjekësore për zonën
Flora e zonës
Figura 3.9 Paraqitje grafike e bimëve aromatike–
mjekësore për zonën e studiuar

Figura 3.10 Origanum vulgare L. mbi Xhyrë

Figura 3.11 Atropa bella–dona L. Gurra e
Zezë Kusar

Para viteve 90-të, i gjithë aktiviteti grumbullues dhe eksportues drejtohej nga shteti,
ndërsa grumbullimi dhe trajtimi i bimëve pas vjeljes mbështeteshin mbi praktika
primitive. Situata u rëndua pas viteve 1990 kur, si rezultat i ndryshimeve të sistemit, bim-
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A

B

Figura 3.12 a) Primula veris L. (Letëm), b) Rubus idaeus L. (Qarrishtë)

ët aromatike–mjekësore u shfrytëzuan pa kriter e në mënyrë të egër, si dhe grumbullimi i
tyre u intensifikua, duke dalë jashtë kontrollit. Sipas të dhënave, rreth 90% e bimëve të
destinuara për tregun ndërkombëtar janë mbledhur dhe vazhdojnë të mblidhen në gjendje
të egër dhe pothuajse pa kontroll (Hyso & Çobaj, 2005). Për pasojë, shumë popullata të
llojeve mjekësore janë degraduar ose janë drejt zhdukjes. Kjo ka ardhur për faktin se
popullsia vendase nuk e mbledh atë duke e korrur, por duke e shkulur me gjithë rrënjët,
gjë që e pengon ripërtëritjen e mëvonshme të tyre.
Faktorë të tjerë që kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë në degradimin e popullatave
të bimëve mjekësore janë edhe zjarret, që vitet e fundit kanë prekur sipërfaqe të mëdha,
prerjet pa kriter të pyjeve dhe shpyllëzimet për qëllime të përfitimit të tokave të reja,
erozioni i tokës etj.
Shpesh mungon sensibilizimi i shoqërive grumbulluese dhe eksportuese për impaktin
afatgjatë të veprimeve të tyre, të motivuara nga përfitimi. Çmimi i ulët si pagë për
grumbulluesit konsiderohet nxitës për mbishfrytëzimin e bimëve për më shumë të
ardhura. Lakmia për të fituar më shumë, e shoqëruar me paditurinë e grumbulluesve rreth
biologjisë së bimëve dhe vjeljes selektive çon në shkatërrimin e bimësisë në tërësi.
Përdorimi i qëndrueshëm i resurseve natyrale të rajonit (kufizimi i shfrytëzimit masiv)
mund të realizohet kryesisht nëpërmjet instruktimit të mbledhësve për metodat e duhura
të grumbullimit, ndjekjes dhe zbatimit të ligjit Nr. 10 120, datë 23.04.2009 (REC, 2010),
sipas të cilit të ndalohet grumbullimi i bimëve aromatike–mjekësore të kërcënuara për
zhdukje për të krijuar mundësinë e rigjenerimit natyral të tyre, përmes kultivimit etj. (në
Evropë, Francë, Itali, Hungari, Spanjë etj, janë kultivuar rreth 70 000 ha me bimë
aromatike–mjekësore (Martuljek et al., 2002). Kohët e fundit po praktikohet kultivimi i
sherebelës, që është në etapat fillestare të tij. Intensifikimi i kultivimit të bimëve
aromatike–mjekësore do të ishte një masë mjaft e mirë për ruajtjen e kësaj bimësie, si dhe
për rritjen e të ardhurave për popullatat rurale dhe për vlerësimin e tokave të abandonuara
dhe të varfëra.
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3.1.4. Bimë mjaltore
Njohja e bimëve mjaltore të rajonit
jep kontribute të rëndësishme në
identifikimin e karakteristikave
natyrale të mjaltërave dhe cilësisë
së tyre, si dhe në kategorizimin e
tyre në mjaltëra poliflorale dhe
uniflorale, me synim promovimin e
cilësisë së tyre si në tregun vendas,
ashtu edhe në atë të huaj (Nano,
1987; Kapidani, 1996; Pupuleku &
Gjeta, 2004; Pupuleku, 2006;
Pupuleku et al., 2012a, 2012b;
Pupuleku et al., 2013).
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0

Bimë mjaltore

Flora e zonës

Figura 3.13 Paraqitje grafike e krahasimit të bimëve
mjaltore për zonën e studiuar

Rajoni i studiuar shquhet për diversitet dhe pasuri floristike, prej 240 bimë mjaltore, që
përbëjnë 30.2% të florës së tij, sikurse e tregojnë edhe të dhënat e paraqitura në tabelën
3.3 (shih Shtojca) dhe figura 3.13.
3.1.5. Bimё alergjike
Bimë alergjike janë ato bimë, të
cilat
shkaktojnë alergji ose
1000
polinoza, tek individë të ndjeshëm
ndaj tyre. Bimё tё tilla janё
500
anemofile, por edhe entomofilet
nuk pёrjashtohen, polenet e tё
0
cilave ndikojnё nё alergji. Studimi i
këtyre bimëve alergjike paraqet
Bimë alergjike
Flora e zonës
rëndësi duke pasur një ndikim në
parandalimin
e
sëmundjeve
Figura 3.14 Paraqitje grafike e krahasimit të bimëve
alergjike, nëpërmjet informacionit
alergjike për zonën e studiuar
të
ofruar
rreth
fenofazës,
polenizimit të bimës alergente (Ciampolini & Cresti, 1981; Kallajxhiu, 2011).
Në këtë këndvështrim, në tabelën e mëposhtme (shih Shtojca Tab. 3.4) është vënë në
dukje prezenca e 115 bimëve alergjike, që përbëjnë 14.5% të llojshmërisë floristike për
zonën e studiuar (Fig. 3.14).
3.1.6. Bimё foragjere
Bimët foragjere përfaqësojnë bimë barishtore një, dy dhe shumëvjeçare që rriten për të
ushqyer bagëtitë e njëkohësisht përmirësojnë pjellorinë e tokës dhe e mbrojnë nga
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gërryerjet. Ato janë të pasura me
lëndë ushqyese si: karbohidrate,
proteina, yndyra etj. (Demiri,
1979a; Buzo, 1991).
Nga analiza e florës dhe
ballafaqimi
me
literaturën
rezulton se në rajonin tonë të
studimit janë evidentuar 43 bimë
të tilla, ndër to mjaft bimë
foragjere
spontane,
që
përfaqësojnë 5.4% të florës (Fig.
3.15). Lista e plotë e tyre
paraqitet në tabelën 3.5 (shih
Shtojca).
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Bimë foragjere

Flora e zonës

Figura 3.15 Paraqitje grafike e krahasimit të bimëve foragjere
për zonën e studiuar

Bimët foragjere spontane u përkasin kryesisht familjeve graminore (Poaceae) e
bishtajore (Fabaceae) e më pak familjeve të tjera bimore. Ndër graminoret më me vlerë
dhe që përhapen me shpesh në Luginën e Shkumbinit në rrjedhën e mesme të tij janë:
telishi (Dactylis glomerata L.), flokëza e livadheve (Poa pratensis L.), bishtpelëza
(Festuca pratensis Huds.), egjra (Lolium perenne L.) etj. Nga bishtajoret më me vlerë
janë: trifilat (Trifolium arvense L., Trifolium campestre Schreb. etj.), jonxha lupulinë
(Medicago lupulina L.), thuepula brinoke (Lotus corniculatus L.) etj. Këto bimë rriten në
kullota, pyje, buzë rrugëve e kanaleve etj. Shumë prej tyre përdoren për krijimin e
livadheve dhe kullotave të kultivuara.
3.1.7. Bimë të dëmshme dhe helmuese
Bimët e dëmshme dhe helmuese ndikojnë negativisht, duke ulur prodhimtarinë e vlerat
foragjere, rendimentin e prodhimit, pakësuar pjellorinë e tokës, nxitur konkurencën për
dritë, shkaktuar helmime, përhapur sëmundje të ndryshme, dëmtuar shëndetin e kafshëve
dhe të njeriut etj. Ato përhapen
me anë të farave, ose organeve
vegjetative dhe ndër to futen dhe
barërat e këqija, që pengojnë
rritjen dhe zhvillimin normal të
1000
kulturave, si dhe varfërojnë tokën
nga lëndët ushqimore (Qosja,
500
1966; Demiri, 1979a).
Nga flora e zonës së studiuar 59
janë të tilla të pranishme (shih
Shtojca Tab. 3.6) dhe që përbëjnë
7.4% të saj (Fig. 3.16).

0
Bimë të dëmshme e helmuese
Flora e zonës
Figura 3.16 Paraqitje grafike e krahasimit të bimëve të
dëmshme e helmuese për zonën e studiuar
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3.1.8. Paraardhësit e egër të kulturave bujqësore për rajonin e studimit
Rajoni i studimit i shtrirё nё qendёr tё vendit tonë, me njё reliev tё thyer kodrinor e
malor, i copёzuar nga lugina tё thella e pёrrenj tё shumtё dhe me reshje tё pёrqёndruara
nё periudhёn dimёr–pranverё, me verё tё gjatё e tё thatё, pёrbёn njё vatёr tё pasur
biodiversiteti pёr shumё nga paraardhësit e egër të kulturave bujqësore apo progjenitorët.
Me termin progjenitor ose paraardhës të egër të kulturave bujqësore kuptohet njё lloj
bimor, i cili ka njё pёrdorim jo tё drejtpёrdrejtё, qё rrjedh prej lidhjeve tё ngushta
gjenetike, qё ka me kultivarin.
Progjenitorët e bimёve tё kultivuara (tё drithrave si p.sh: Aegilops, Hordeum, Secale; tё
bishtajoreve si p.sh: Medicago, Vicia, Pisum; tё drurёve frutorё: gjinitё Pyrus, Malus,
Vitis, si dhe grupi i bimëve tё rralla e endemike, pёrbёjnё njё burim gjenetik mjaft tё
dobishёm, nё pёrfitimin e tipareve gjenetike tё caktuara, tё vlefshme nё bujqёsi e mё
gjerё dhe veçanёrisht nё kryqёzimet interspecifike pёr transferimin e tipareve mё tё mira
dhe mё pozitive, veçanёrisht gjeneve rezistente ndaj sёmundjeve tё ndryshme.
Format spontane dhe shumë popullata primitive të llojeve drufrutore, sikurse janë
kumbullat (Prunus sp), goricat (Pyrus), mollët e egra (Malus), hardhitë (Vitis) dhe format
autoktone nën kulturë të arrave (Juglans) dhe gështenjave (Castanea) janë njohur dhe
shfrytëzuar historikisht që në lashtësi nga të parët tanë për qëllime ushqimi, përpunimi,
për terapeuti, për mobileri, për nënshartesa në prodhim fidanesh me vlera të larta bioagronomike dhe kimiko-teknologjike.
Në aspektin ekonomik, kjo pasuri gjenetike e florës sonë paraqet vlera të pallogaritëshme
si fond biologjik me shkallë të lartë adaptimi në kushtet e mjedisit lokal, si pjesë e
pashkëputur e ekosistemeve tona drufrutore me aftësi të larta për të përballuar stresin
ndaj thatësirës së gjatë verore, ndaj temperaturave të ulëta të dimrit dhe ngricave
pranverore, si forma biologjike me kapacitet të lartë të sistemit rrënjor për të shfrytëzuar
formacione tokësore primitive, të varfëra dhe pak të favorshme për bimë të tjera me
karakter ekonomik.
Hartimi i listës së progjenitorëve të bimёve tё kultivuara është bërë duke u bazuar te
Flora e Shqipёrisё, katallogu i progjenitorëve spontane të Evropës përgatitur nga V.H.
Heywood dhe D. Zohary, si dhe lista e plotё nga Euro+Med Plantbase me mbi 4000
pёrfaqёsues. ( Heywood & Zohary, 1995; Kell et al., 2005; Euro+Med, 2006; Maxted et
al., 2008; Kell et al., 2010; Bilz et al., 2011; Kell & Maxted, 2011).
Lista prioritare e progjenitorëve të kulturave bujqësore pёr rajonin nё studim, e bazuar nё
listёn prioritare pёr Shqipёrinё, paraqitet si mё poshtё (shih Shtojca Tab. 3.7) me 51 lloje,
qё pёrbёjnё 6.4% tё florёs (Fig. 3.17).
Fatkeqësisht, kjo larmi e madhe e formave biologjike dhe e resurseve ekonomike, si
rrjedhojë e politikave të gabuara ekonomike, sa vjen dhe po pakësohet, po largohet nga
vëmendja e organizmave përgjegjëse dhe së fundi, po kërcenohet për zhdukje. Këtë
situatë e rëndon procesi i urbanizimit pa kriter i territoreve, prerja dhe kullotja e
pakontrolluar e pyjeve, abandonimi masiv i kopështeve dhe pemtoreve në zonat e thella
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rurale, zhvendosja e popullsisë nga fshati
drejt qendrave urbane, mungesa e
trajtimeve kundër sëmundjeve dhe
dëmtuesve.

6%

94%

3.1.9. Bimë aliene dhe invazive
Lugina e Shkumbinit, territori i së cilës
përfshin tipe të shumta habitatesh dhe një
Flora e zonёs
Progjenitorët
diversitet të lartë biologjik, është shumë e
ndjeshme ndaj rreziqeve, që paraqesin
Figura 3.17 Paraqitje grafike e përqëndrimit të
llojet bimore aliene dhe invazive. Llojet
progjenitorëve për zonën e studiuar
aliene dhe invazive (SAI) pёrbёjnё rreth
10% të florës së Shqipërisë dhe
vlerёsohen si shkaku i dytë, më i rëndësishëm i humbjes së biodiversitetit.
Më shpesh interesi i publikut fokusohet kryesisht në ndikimet në shëndetin e njeriut, por
shoqëria është e ndjeshme dhe ndaj degradimit të vlerave natyrore të zonave të caktuara
ardhur si rezultat i ndikimit të llojeve aliene dhe invazive. Gjendja e tanishme flet për një
sensibilitet shumë të ulët të publikut ndaj introduktimit dhe përhapjes së llojeve invazive
si dhe ndikimit të tyre në llojet autoktone dhe ekosistemet.
Llojet invazive janë introduktuar me qëllim, apo pa dashje, për shekuj me rradhë. Në
dekadat e fundit ky proçes është nxitur nga zhvillimi i transportit, tregëtisë, udhëtimit,
turizmit, si dhe nga përdorimi i llojeve aliene invazive në bujqësi, pylltari, hortikulturë,
turizëm, gjithashtu edhe nga globalizimi i tregjeve. Këto aktivitete shërbejnë si vektorë
dhe rrugëhyrjeje për organizmat e gjalla bimore, shtazore apo materialeve biologjike
përmes barrierave biogjeografike, që duhej të pengonin përhapjen e tyre (Mullaj &
Paparisto, 2007).
Para se të kalojmë në përshkrimin dhe evidentimin e llojeve aliene invazive në rajonin
tonë të studimit, e ndjej si nevojë përcaktimin që iu është bërë atyre në “Parimet
Udhëzuese për Parandalimin, Hyrjen dhe Masat Zbutëse të Ndikimit të IAS, që
kërcënojnë Ekosistemet, Habitatet ose Speciet” të Konferencës së 6-të të Pjesëmarrësve
në Konferencën mbi biodiversitetin (CBD/ COP6/ VI/23):
Llojet “autoktone” (indigjene) janë ato, që u zhvilluan në një zonë apo që arritën atje në
një mënyrë apo një tjetër, përpara fillimit të periudhës neolitike, ose që arritën atje, që
nga ajo periudhë, në një mënyrë tërësisht të pavarur nga aktiviteti njerëzor.
“Lloje aliene” i referohet llojeve, nënllojeve apo një taksoni më të ulët, të introduktuara
jashtë përhapjes natyrore të tanishme apo të kaluar; përfshin çdo pjesë, gamet, farë, vezë
apo propagulë të këtyre llojeve që mund të mbijetojnë dhe më pas të riprodhohen.
“Lloje aliene invazive” nënkupton një lloj alien, introduktimi dhe/ose përhapja e të cilit
kërcënon diversitetin biologjik.
58

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij

“Lloje aliene potencialisht invazive” nënkupton një lloj alien, introduktimi dhe/ose
përhapja e të cilit ka potencialin të përbëjë një kërcënim të diversitetit biologjik. Llojet
aliene potencialisht invazive janë lloje, që janë duke u përhapur aktualisht aq vrullshëm,
sa do të mund të bëhen lloje aliene invazive brenda një periudhe prej disa vitesh apo
dekadash. Në shumë raste, këto lloje aliene potencialisht invazive ndodhen gjithashtu në
zonat e vendeve fqinje.
“Introduktim” i referohet përhapjes me anë të aktivitetit njerëzor, të drejtpërdrejtë apo jo
të drejtpërdrejtë, të një lloji alien jashtë hapësires natyrore (të tanishme ose të shkuar).
Kjo lëvizje mund të jetë brenda një vendi, apo midis vendeve ose zonave jashtë
juridiksionit kombëtar.
“Introduktimi i qëllimshëm” i referohet lëvizjes së lirë dhe/ose lëshimit nga njerëzit të një
lloji alien jashtë hapësirës së saj natyrore.
“Introduktimi i paqëllimshëm” i referohet të gjitha introduktimeve të tjera që nuk janë të
qëllimshme.
“Stabilizimi” i referohet proçesit të një lloji alien në një habitat të ri, që prodhon në
mënyrë të suksesshme pasardhës me një probabilitet të mbijetimit të vazhdueshëm
(Mullaj & Paparisto, 2007).
Karakteristikat e përgjithshme të llojeve invazive pёrfshijnë rritje dhe riprodhim të
shpejtë, aftësi shpërndarëse të madhe, plasticitet fenotipik (aftësi për të ndryshuar formën
e rritjes në mënyrë që t’i përshtaten kushteve ekzistuese), tolerancë të madhe ndaj
kushteve mjedisore, aftësi për të përdorur varietet të madh lëndësh ushqimore, riprodhim
vetëm nga një prind (sidomos në bimë) dhe zakonisht shoqërim me njerëzit. Sidoqoftë,
parashikuesi i vetëm më i mirë i aftësisë invaduese është fakti nëse llojet kanë qenë
invaduese diku më parë apo jo (Ewel et al., 1999).
Bazuar në listën e miratuar për Shqipërinë me Vendim Nr. 241, datë 6.03.2009, në grupin
e llojeve aliene invazive mё tё pёrhapura nё luginёn e lumit Shkumbin pёrmendim:
Robinia pseudacacia L. (Fig. 3.18) apo akacia është kultivuar në masë për aftësitë e saj
azotfiksuese, pasurimin e tokave të varfëra me azot, si burim nektari për bletarinë, për
krijimin e gjerdheve dhe gardheve. Më shpesh vihet re përgjatë rrugës automobilistike
Librazhd–Qukës, e kultivuar në toka të eroduara dhe të abondonuara. Shumimi me anë të
copëzave, rrënjëzimi i lehtë si dhe rritja e shpejtë që e karakterizon, ka qenë një nga
shkaqet kryesore të përdorimit të saj në pyllëzimet e reja nga pylltarët. Lulet e mëdha dhe
me aromë të këndshme janë shumë ndjellëse për bletët, duke konkurruar në këtë mënyrë
me llojet autoktone.
Populus x canadensis Moench. (Populus deltoides Marsh. x Populus nigra L.) (Fig. 3.19)
karakterizohet nga rritje e shpejtë, sistem rrёnjor shumë të fuqishëm, tolerancё ndaj
ndotjes urbane dhe mjaft rezistent ndaj erërave. Kryesisht ёshtё kultivuar pёr qёllime
zbukurimi, mbrojtjes nga erozioni sidomos përgjatë rrjedhës së lumit Shkumbin dhe
prodhim të lëndës drusore etj.
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Ailanthus altissima (Mill.) Swing. (Fig. 3.20-3.21) karakterizohet nga rritje e shpejtë dhe
një sistem rrёnjor shumë të fuqishëm. Një dukuri që vihet re te kjo bimë është aftësia e
kësaj bime për të mbrojtur territorin e përhapjes së saj, nëpërmjet prodhimit të disa
toksinave (allelochemicals) nga sistemi rrënjor i saj dhe që pengojnë afrimin e bimëve të
tjera (allelopathy). Ka një përhapje të madhe përgjatë rrugëve automobilistike, toka tё
abandonuara, muret mbrojtëse përgjatë rrugëve etj.

Figura 3.18 Robinia pseudacacia L. (Hotolisht)

Figura 3.19 Populus x canadensis Moench. (Bёrzeshtё)

Figura 3.20 Ailanthus altissima (Mill.) Swing.
(Hotolisht);

Figura 3.21 Areal i invaduar prej A. altissima (Mirakё)

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter (Fig. 3.22) vёrehet përgjatë rrugëve automobilistike e
hekurudhore (Mirakё, Murrash), nё vende shkёmbore, në toka bujqёsore të abondonuara
etj. Paraqet njё invazion serioz.
Amorpha fruticosa L. gjendet në zhavorishtet përgjatё rrjedhёs së lumenjve, pёrrenjve.
Nuk paraqet ndonjë ndikim të dukshëm në fizionominë e shoqёrimeve bimore nё
mjedisin invadues të saj.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron (Fig. 3.23) pёr herё tё parё ёshtё vёrejtur në plazhin e
Durrësit (1979). Nё zonёn nё studim vёrehet pёrgjatё rrugёve, mjedise shkёmbore,
ranishte, fusha tё kultivuara duke ndikuar nё fizionominё e shoqёrimeve bimore nё
mjedisin ku invadon.
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Figura 3.22 Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter
(Murrash)

Figura 3.23 Aster squamatus (Spreng.) Hieron
(Mirakë)

Nё tabelёn 3.8 (shih Shtojca)
paraqitet njё listё prej 26 llojesh
bimore ku përfshihen llojet aliene
dhe ato aliene invazive, tё
konstatuara gjatё ekspeditave tё
kryera nё terren, qё pёrbёjnё 3.3%
të florës së rajonit të studimit (Fig.
3.24), si dhe shkalla e invadimit tё
tyre.

97%

3%

Flora e zonёs

3.1.10. Bimë hiperakumulatore

SAI

Figura 3.24 Paraqitje grafike e krahasimit të florës së
zonës me llojet aliene invazive

Termi hiperakumulim, është përdorur për herë të parë nga Jaffre (Jaffre et al., 1976), si
dhe nga Brooks (Brooks et al., 1977) në diskutimin e përqëndrimeve të Ni (më shumë se
1000 mgNi/kg peshë të thatë të bimës) në gjininë Homalium e Hybanthus (Morel et al.,
2002).
Hiperakumulatorët e metaleve të rëndë janë një grup bimor të cilët në habitatin e tyre
natyror akumulojnë elementë të ndryshëm, në varësi të tipit të llojit, duke përfshirë këtu
edhe elementë si arseniku, kadmiumi, kobalti, mangani, nikeli, seleniumi apo zinku. Një
bimë, do të quhet hiperakumulatore nëse ajo mund të përqendrojë metale të rëndë në një
përqindje minimale, sasi e cila ndryshon në varësi të llojit të ndotësit; (për shembull: më
tepër se 1000mg/kg për nikelin, bakrin, kobaltin kromin dhe plumbin, apo më tepër se
10,000mg/kg për zinkun ose magnezin. Kapaciteti i akumulimit varet nga hipertoleranca
ose siç quhet ndryshe, fitotoleranca, rezultat i evolucionit të adaptimit të bimës ndaj
mjedisit ku rritet ndër vite (Reeves, 1992; Morel et al., 2002).
Përqëndrimet e larta të Ni në bimë u studiuan nga Minguzzi dhe Vergnano, (1000–
10.000mg/kg) në llojin Alyssum bertolonii Desv., në tokat serpentinore të Italisë
Qendrore. Nga viti 1974, T. Jaffre dhe disa shkencëtarë të tjerë studiuan vegjetacionin
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serpentinor në pjesë të ndryshme të botës duke zgjeruar njohuritë rreth Ni–
hiperakumulimit, si në aspektin gjeografik, ashtu dhe në atë të përhapjes në botën bimore.
Në sajë të kësaj pune, është hartuar një listë e llojeve hiperakumulatore me 440 lloje. Nga
kjo listë, veçohen 360 lloje, që veprojnë si Ni–hiperakumuluese dhe ku familjet
përfaqësohen si më poshtë: Brassicaceae 89 lloje, Euphorbiaceae 87, Rubiaceae 15,
Asteraceae 44, Flacourtiaceae 19, Buxaceae 17 e rreth 90 te tjera nga familje të
ndryshme. Nga një studim i 170 llojeve të gjinisë Alyssum, 48 prej tyre ishin Ni –
hiperakumuluese dhe endemike të serpentinave. Këto shtriheshin nga Portugalia, përmes
Evropës Mesdhetare në Turqi dhe Armeni. Ky numër më vonë u rrit në 52 me zbulimin e
llojeve të reja të gjinisë Alyssum (Morel et al., 2002).
Bimët të cilat hiperakumulojnë metale pretendohet të përdoren në proceset e
fitorehabilitimit. Termi fitorehabilitim (Phytoremediation) (phyto = bimë dhe remediation
= rehabilitimi, korigjim i të keqes apo të dëmshmes) është relativisht i ri, lindur në vitin
1991 nga bashkimi i fjalëve të mësipërme. Termi në fillimet e tij, është përdorur
gjerësisht me një shumëllojshmëri e kuptime të veçanta, për të nënkuptuar idenë e
përgjithshme të përdorimit të teknologjive mjedisore me bazë bimore për rehabilitimin e
sipërfaqeve të ndotura. Fitorehabilitimi si një teknologji e rehabilitimit kohët e fundit ka
marrë një rëndësi të madhe bazuar në rezultatet e eksperimenteve fushore që tregojnë një
kosto shumë më të ulët në krahasim me trajtimet konvencionale. Njohuritë bazë për atë
që tani quhet fitorehabilitim vijnë nga një sërë fushash kërkimi, ku përfshihen kërkimet
për rehabilitimin e ligatinave, fushat e ndotura nga derdhjet e naftës dhe tokave bujqësore
të ndotura nga akumulimi i metaleve të rënda nga bimët bujqësore. Fitorehabilitimi
konsiston në pastrimin e tokave, ujërave apo ajrit të ndotur nëpërmjet bimëve me aftësi
për të thithur apo grumbulluar, degraduar ose eliminuar metalet, pesticidet, tretës të
ndryshëm, substanca eksplozive, naftë bruto dhe derivate të saj dhe ndotësve të ndryshëm
të tjerë (Morel et al., 2002).
Këto fakte përmenden pasi, në rajonin e studimit tonë ndodhen sipërfaqe të
konsiderueshme të karakterit serpentinor dhe të populluara nga lloje indikatore të
përmbajtjes në nivele të larta të metaleve të rënda. Në tabelën 3.9 paraqiten disa lloje Ni–
hiperakumulatore të pranishme në zonën në studim dhe në figurat 3.25–3.26 vërehet
popullimi i arealit nga llojet Alyssum murale Waldst. & Kit. e A. bertolonii Desv.

Figura 3.25 Alyssum murale Waldst. & Kit. (Mirakё)
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Figura 3.26 Alyssum bertolonii Desv. (Rrajcё)
Tabela 3.9 Bimë Ni – hiperakumulatore në zonën e studiuar
NR EMRI I BIMËS
FAMILJA

Vlerat e akumulimit
(mg/kg peshë e thatë)
10200

1

Alyssum bertolonii Desv.

Brassicaceae

2

Alyssum murale Waldst. et Kit.

Brassicaceae

7080

3

Alyssum smolikanum E.I.Nyarady

Brassicaceae

6600

4

Bornmuellera baldaccii (Degen) Heywood

Brassicaceae

21300

5

Thlaspi goesingense Halacsy

Brassicaceae

12000

3.1.11. Bimë endemike, të rralla dhe të kërcënuara
Bimët endemike përfaqësojnë nënlloje, lloje, gjini e familje bimore, që rriten vetvetiu
brenda një territori të caktuar e zakonisht të kufizuar. Ato formohen si rrjedhojë e
kushteve të ndryshme gjeomorfologjike dhe ekologjike, si dhe nga veçimet tokësore, që
lejojnë diferencimin e shpejtë të karakteristikave të tyre. Sipas gjerësisë së arealit, mund
të jenë bimë endemike të një kontinenti, treve, krahine ose zone të vogël, shumë të
ngushtë. Sipas origjinës dallohen bimë endemike relikte ose paleoendemike, që janë
shumë të vjetra dhe të veçuara nga ana taksonomike dhe bimë neoendemike, që janë më
të reja e në zhvillim e sipër (Paparisto et al., 1988).
Flora e Shqipërisë është mjaft e pasur në endemizma krahasuar me territorin e saj. Kjo
lidhet me pozitën gjeografike të saj, meqë këtu kalon kufiri që ndan viset me klimë
mesevropiane, nga ato me klimë mesdhetare, ndërsa relievi është shumë i thyer e me
mikroklima të shumta. Këto kanë sjellë veçimin e mjaft zonave, në të cilat janë ruajtur
bimë endemike relikte, si dhe janë zhvilluar bimë endemike të reja. Përveç dafinës,
gështenjës së kalit etj., që njihen edhe përtej arealit të vendit tonë, mund të përmenden
edhe disa lloje e nënlloje endemike shqiptare me areal shumë të kufizuar si: Vulfenia e
Baldaçit (Wulfenia baldaccii Degen) e Alpeve të Shqipërisë (Shtegu i Dhenve), boshtra
(Forsythia europaea Deg. et Bald.), Llapua i Dërflerit (Petasites doerfleri Hayek) etj.
(Paparisto et al., 1988).
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Flora e rajonit të studimit, si Flora e Shqipërisë në tërësi është e pasur në endemizma
krahasuar me territorin e saj. Kjo lidhet me pozitën gjeografike të saj dhe relievin shumë
të thyer e me mikroklima të shumta, që kanë sjellë veçimin e mjaft zonave, në të cilat
janë ruajtur bimë endemike, të rralla apo relikte.
Nga zonat më të pasura me bimë endemike, subendemike, të rralla apo relikte në rajonin
tonë të studimit, interes të veçantë paraqesin formacionet serpentinore, ku përmendim
segmentin nga Ura e Murrashit deri në Librazhd, si dhe pjesёt e tjera nё malet e
Shebenikut. Këto habitate për vetë strukturën e tyre, janë strehë e një vegjetacioni
hasmofitik, të specializuar e përshtatur për tu rritur në kushte të tilla dhe ku gjejnë strehë
një pjesë e grupit të bimëve endemike të tilla si: Aster albanicus Deg. subsp. albanicus,
Festucopsis serpentini (C.E.) Melderis, Forsythia europaea Deg. et Bald., Genista
hassertiana (Bald.) Bald. ex Buch.. Prania e lokalizuar e llojeve të tilla, në rajonin në
studim, përbën burim të dhënash mbi të kaluarën, mbi veçorinë dhe veprimin e faktorëve
ekologjikë, pasqyron habitatet e veçanta, si dhe veçoritë gjenetike të florës të kësaj zone
dhe më tej.
Aktualisht rreth 20 lloje të evidentuara nё zonën tonё tё studimit dhe të paraqitura më
poshtë, i përkasin grupit të llojeve endemike (7 lloje) dhe subendemike (13 lloje), që
përfaqësojnë, krahasuar me Listën e Kuqe të Shqipërisë, Urdhër Nr. 146, datë 8.05.2007
“Për Miratimin e Listës së Kuqe të Florës dhe Faunës” (REC, 2010) (bimët vaskulare) me
rreth 330 lloje, 6.06 % të saj (Fig. 3.27–3.32). Ky tregues është relativisht i lartë,
krahasuar me përqindjen e endemizmave të vendeve të tjera të Evropës me territore
shumë herë më të mëdha se sa rajoni ynë i studimit.


Endemike

Cistus albanicus E. F. Warburg
Festucopsis serpentini (C.E.) Melderis
Forsythia europaea Deg. et Bald.
Genista hassertiana (Bald.) Bald. ex
Buch.
Hypericum haplophylloides Halacsy et
Bald.
Lilium albanicum Griseb.
Viola dukadjinica W.Becker et Kosanin
Meqënëse qendra e përhapjes së tyre
është Shqipëria i kemi konsideruar
llojet e listuara më sipër endemike (në
kuptim të gjerë), ndonëse të pranishme
në vende të tjera.


Figura 3.27 Cistus albanicus E. F. Warburg

Subendemike

Alkanna scardica Griseb.
Alyssum smolikanum E.I.Nyarady

Anchusa officinalis L. subsp. leucantha
(Selvi & Bigazzi) Kit Tan
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Aster albanicus Deg. subsp. albanicus
Bornmuellera
baldaccii
(Degen)
Heywood
Campanula hawkinsiana Hausskn. &
Heldr.
Carduus kerneri Simonkai

Cerastium grandiflorum Waldst.et Kit.
Cerastium ligusticum Viv.
Pedicularis graeca Bunge
Sedum serpentini Janchen
Soldanella pindicola Hausskn.
Thymus teucrioides Boiss. & Spruner

Figura 3.28 Genista hassertiana (Bald.) Bald. ex Buch

Figura 3.29 Viola dukadjinica W.Becker et Kosanin
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Figura 3.30 Aster albanicus Deg. subsp. albanicus

Figura 3.31 Bornmuellera baldacii (Degen) Heywood

Figura 3.32 Sedum serpentini Janchen
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Përqindja e grupit të endemikeve dhe subendemikeve rritet ndjeshëm, nëse i shtojmë këtij
grupi 96 llojet endemike Ballkanike e SubBallkanike të paraqitura më poshtë. Eshtë
plotësisht e mundshme, që një pjesë e madhe e tyre duhet të jenë me origjinë nga
territoret shqiptare dhe më vonë mund të jenë përhapur në pjesë të tjera të Ballkanit, gjë
që mund të ketë ndodhur gjatë epokave të ndryshme të kuaternarit (Fig. 3.33–3.39).
 Ballkanike
Acer obtusatum Waldst. et Kit.
Achillea frasii Schultz Bip.
Aesculus hippocastanum L.
Alkanna graeca Boiss. & Spruner
Althaea officinalis L.
Alyssum bertolonii Desv.
Anemone apennina L.
Bupleurum flavicans Boiss. et Heldr.
Bupleurum karglii Vis.
Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz.
Carex kitaibeliana Degen
Castanea sativa Mill.
Centaurea cyanus L.
Centaurea deustiformis Adam.
Cerastium decalvans Schlosser et Vuk.
Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai
Cornus mas L.
Crepis aurea (L.) Cass.
Crocus veluchensis Herb.
Danthonia alpina Vest
Digitalis grandiflora Mill.
Epimedium alpinum L
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter

Morina persica L.
Narthecium scardicum Kos.
Onosma echioides L.
Onosma heterophylla Griseb.
Pedicularis brachyodonta Schloss. et
Vuk.
Pedicularis comossa L.
Peltaria alliacea Jacq.
Phleum hirsutum Honckeny
Pinguicula balcanica Gasper.
Pinus heldreichii Christ
Pinus peuce Griseb.
Polygonum arenarium Waldst. et Kit.
Ptilostemon afer (Jacq) W. Greuter
Quercus dalechampii Ten.
Quercus frainetto Ten.
Quercus pubescens Willd.
Ramonda serbica Pančić
Rhamnus catharticus L.
Salvia ringens Sibth. et Sm
Saxifraga grisebachii Deg. et Dorfl.
Scabiosa webbiana D.Don.
Sedum hispanicum L.
Sesleria comosa Velen.
Sideritis raeseri Boiss. et Heldr.
Silene fabaroides Hausskn.
Stachys scardica (Griseb.) Hayek
Staehelina uniflosculosa Sibth. et Sm.
Symphytum bulbosum C.Schimper
Symphytum tuberosum L.
Thlaspi goesingense Halacsy
Thlaspi praecox Wulf
Tragopogon balcanicus Vel.
Trifolium pignanti Fauche & Chaub.
Trifolium pilczii Adamovic
Verbascum longifolium Ten.
Vicia grandiflora Scop.
Viola aetolica Boiss. et Heldr.
Viola grisebachiana Vis.

Fritillaria pontica Wahnlenb
Genista januensis Viv.
Geranium macrorrhizum L.
Geum coccineum Sibth. & Sm.
Helleborus odorus Waldst. et Kit.
Helichrysum plicatum DC.
Hypericum perfoliatum L.
Knautia drymeia Heuff.
Knautia longifolia (Waldst. et Kit.)Koch
Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold
Linum capitatum Kit. ex Schultes
Linum elegans Sprun.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud
Minuartia baldacii (Halascy) Mattf.
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Figura 3.33 Anemone apennina L.

Figura 3.34 Helichrysum plicatum DC.

Figura 3.35 Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold

Figura 3.37 Pinguicula balcanica Gasper.

Figura 3.36 Narthecium scardicum Košanin

Figura 3.38 Trifolium pilczii Adamovic

68

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij

 SubBallkanike
Alyssum murale Waldst. et Kit.
Bupleurum baldense Turra
Carex macrolepis D.Don.
Corylus avellana L.
Digitalis lanata Ehrh.
Galium psedoaristatum Schur
Geranium cinnereum Cav.
Juniperus foetidissima Willd.
Leontodon cichoraceus (Ten.) Sanguiretti
Melittis melissophyllum subsp.albida L.
Platanus orientalis L.
Poa media Schur
Ptilostemon strictus (Ten) W. Greut.
Quercus trojana Webb
Saxifraga graeca Boiss.
Saxifraga taygetea Boiss. et Heldr.
Sedum pallidum M.Bieb
Sesleria coerulans Friv.
Silene multicaulis Guss.
Stipa pennata L.
Trinia dalechampii (Tren) Janchen

Figura 3.39 Sideritis raeseri Boiss. et Heldr.
Wahnlenb

Bazuar në karakteristikat taksonomike dhe izolimin gjeografik, grupi i llojeve endemike
dhe subendemike të rajonit të studimit mund të klasifikohet sipas kategorive të
mëposhtme:
 Paleoendemike
Bornmuellera baldaccii (Degen)
Heywood
Forsythia europaea Degen et Bald

Festucopsis serpentini (C. E.) Melderis
Genista hassertiana Bald et Buch.
Soldanella pindicola Haussk

 Neoendemike:
Alkanna scardica Griseb.
Alyssum smolikanum E.I.Nyarady
Anchusa officinalis L. subsp. leucantha
(Selvi & Bigazzi) Kit Tan
Aster albanicus Deg. subsp. albanicus
Campanula hawkinsiana Hausskn. &
Heldr.
Carduus kerneri Simonkai
Cerastium grandiflorum Waldst. et Kit.

Cerastium ligusticum Viv.
Cistus albanicus E. F. Warburg
Hypericum haplophylloides Halacsy et
Bald.
Lilium albanicum Griseb.
Pedicularis graeca Bunge
Sedum serpentini Janchen
Thymus teucrioides Boiss. & Spruner
Viola dukadjinica W.Becker et Kosanin
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Në përbërjen floristike të rajonit të studimit marrin pjesë një numër i konsiderueshëm i
llojeve relikte të Terciarit, si: Taxus baccata L., Aesculus hippocastanum L., Ramonda
serbica Pančić, Viscum album L., Morina persica L., Ilex aquifolium L. etj. (Fig. 3.40–
3.42).

Figura 3.40 Taxus baccata L.

Figura 3.41 Aesculus hippocastanum L.

Figura 3.42 Ilex aquifolium L.

Figura 3.43 Campanula hawkinsiana Hausskn.
& Heldr.

Një numër i konsiderueshëm llojesh kanë kufijtë e përhapjes së tyre në këtë rajon, si:
Forsythia europaea Degen et Bald. kufirin jugor; Campanula hawkinsiana Hausskn. &
Heldr. kufirin verior etj. (Fig. 3.43).
Shqetёsim pёr florёn në nivel rajonal dhe botëror, pёrbёn kёrcёnimi dhe rrezikimi i
shumё llojeve dhe shoqёrimeve bimore tё saj, qё klasifikohen sipas shkallëve të
ndryshme të vlerësimit IUCN. Në zonën e studimit përhapen 57 lloje apo 19% e numrit të
përgjithshëm të bimëve të kërcënuara e të rralla të Shqipërisë (shih Shtojca Tab. 3.10),
(Fig. 3.44–3.45) (Urdhër KM Nr. 804, Prill 2003; Urdhër KM Nr. 146, datë 08.05.2007, i
rinovuar në 2013). Identifikimi i llojeve bimore të zhdukura, apo në rrezik zhdukjeje, të
atyre të rrallë apo që mund të rrezikohen për tu zhdukur në të ardhmen, të atyre pak të
njohur apo që kërkojnë njohje më të mirë, ka si synim marrjen e masave për të siguruar
mbijetesën e tyre.
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Figura 3.44 Betula pendula Roth.

Nga vëzhgimet në terren, bisedat me banorë të zonës, mendoj se krahas llojeve të
mësipërme, në Listën e Kuqe të Florës së Shqipërisë, duhet të përfshihen edhe llojet
Castanea sativa Mill., Ilex aquifolium L., Narcissus poeticus L. (Fig. 3.46), Paris
quadrifolia L., Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold, të cilët sipas rasteve shfaqen si
individë të rrallë, në numër të pakët dhe sporadikë, me areal të kufizuar ose janë të
kërcënuar për vlerat që mbartin.

Figura 3.45 Leontopodium alpinum (Pers.) R.Br.

Figura 3.46 Narcissus poeticus L.

Ndonëse vihet re një presion i madh nga aktivitetiti njerëzor në drejtim të popullatave të
llojeve të rralla dhe të kërcënuara, aty këtu kemi parë edhe iniciativa nga individë të
veçantë për ruajtjen e këtyre popullatave dhe në një rast edhe të kultivimit të një nga
llojet e rrezikuara në shkallë globale Gentiana lutea L., në Fushë Studën (Fig. 3.47). Po
në këtë rajon vihen re tentativa edhe për kultivimin e Primula veris L., një lloj mjekësor i
kërkuar shumë vitet e fundit në tregun ndërkombëtar.
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Figura 3.47 Kultivimi i një prej llojeve të rrezikuara në mënyrë globale Gentiana lutea L., Fushë Studën

Përveç kategorive dhe kodeve të Listës së Kuqe, përmendim përkatësinë e një pjesë të
florës së zonës në Konventa të ndryshme të nënshkruara nga Shqipëria (shih Shtojca,
Tab. 3.11).

3.1.12. Kontribut për Florën e Shqipërisë
Që nga publikimi i katër vëllimeve të Florës së Shqipërisë (Paparisto et al., 1988; Qosja
et al., 1992, 1996; Vangjeli et al., 2000b) rreth 200 lloje janë shtuar në inventarin e
Florës së Shqipërisë. Kontributet i përkasin kryesisht: Tan et al., 1999, 2013; Tan &
Mullaj 2000a, 2000b, 2000c; Rakaj, 2006, 2009; Barina & Pifkó, 2008; Shuka, 2009;
Mullaj & Tan, 2010a; Mullaj et al., 2010b; Shuka et al., 2010, 2011, 2012; etj.
Megjithatë, flora vaskulare e vendit është ende e njohur jo plotësisht. Disa rajone janë të
vështirë për t’u rilevuar dhe janë ende të pastudiuar nga ana botanike. Gjatë ekspeditave
në terren në kuadrin e studimit të florës dhe habitateve natyrore të rrjedhës së mesme të
lumit Shkumbin kemi evidentuar disa lloje, që përbëjnë një kontribut modest në studimin
e Florës së Shqipërisë dhe konkretisht:
Anchusa officinalis L. subsp. leucantha (Selvi & Bigazzi) Kit Tan - (Fig. 3.48-3.49) U
zbulua në vende shkëmbore serpentinore përgjatë rrugës automobilistike në afërsi të
fshatit Bardhaj, Rrajcë më 15.06.2012 dhe më pas u kryen vëzhgime të tjera, fotografime
dhe grumbullim materiali bimor në datë 4.07.2013 dhe 15.07.2013.
 Lartësia mbi nivelin e detit 935–960 m
 Kordinatat gjeografike të dy vendpërhapjeve:
N 4107’53.11” ; E 21033’9.83”
N 4107’55.09” ; E 21033’10.55”.
Revizionimi kritik i materialit bimor nga Shqipëria, Greqia dhe Maqedonia të bërë nga
ana jonë, me ndihmën e paçmueshme të botanistes së njohur Kit Tan nga Universiteti i
Kopenhagenit dhe profesorëve të Universitetit të Tiranës Alfred Mullaj dhe Lulzim
Shuka, çuan në konkluzionin se kemi të bëjmë me një takson të ri për Shqipërinë dhe për
shkencën e emërtuar Anchusa officinalis L. subsp. leucantha (Selvi & Bigazzi) Kit Tan.
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Rezultatet e këtij studimi janë bërë të njohura në një nga revistat më serioze të botanikës
në Evropë Phytotaxa 140 (1): 35–42 (2013) (Faktor impakti 1,797).

Figura 3.48 Anchusa officinalis L. subsp. leucantha (Selvi & Bigazzi) Kit Tan

Anchusa officinalis L. subsp. leucantha (Selvi & Bigazzi) Kit Tan, comb. et stat. nov.
Basionym: Anchusa leucantha Selvi & Bigazzi (2003: 436). Type:―GREECE.
Macedonia, nom. Edessa, colline rocciose c. 1 km a S di Drosia, suolo scistoso-ofiolitico,
2 May 2001, Bigazzi & Selvi 01.17 (holotype FI; isotypes ATH, B, G, W).
Synonym: Anchusa officinalis var. ochroleuca Boissier (1875: 152). Type:―F.Y.R.
MACEDONIA. Prope Bitolia, 16 July 1862, Orphanides 136 (holotype G-Boiss.).
Misapplied name: Anchusa ochroleuca sensu Grisebach (1844: 98), non Bieberstein
(1808: 125).
Përshkrimi botanik: Bimë tufore me rozetë gjethesh bazale, që vijnë duke u ngushtuar
drejt majës. Gjethet bazale ngushtësisht heshtore të përmbysëta, shyte ose
gatimajëmprehta, lehtësisht të valëzuara në buzët e tyre. Gjethet kërcellore vizake deri
eliptike-heshtore. Mbulesa qimore e përbërë nga qime të thjeshta të shtrira deri 2,2 mm të
gjata, shpesh në trajtë zhardhoku apo qepe në bazë. Cimat lulore me lule të vetme në
sqetullat e degëzave të zgjatura dhe qumështore në kohën e frutifikimit. Kupa zakonisht e
ndarë përgjysëm, dukshëm me këmbëz në frutifikim. Kurora krem e bardhë, që
transformohet në të verdhë të zbehtë kur bima thahet. Fryti arrëzngjashëm të rrudhurzhardhokngjashëm, të rrjetëzuar–kreshtake, me unazë të hollë bazale. Lulëzimi V–VII.
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Figura 3.49 Herbar i Anchusa officinalis L. subsp. leucantha (Selvi & Bigazzi) Kit Tan
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Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz – (Fig. 3.50) U zbulua në Rrajcë, sheshi i
Dardhës, mbi Gurrën e Zezë, në pyll ahu dhe tokë humusore.
 Lartësia mbi nivelin e detit 1571 m.
 Koordinatat gjeografike: N 41012’31.6” dhe E 20030’54.6”
Ndonëse është në Florën e Shqipërisë bazuar në Florën e Evropës vol. 5, mbi përhapjen e
tij nuk ka asnjë të dhënë si në Herbarin Kombëtar, në skedarin e botanistëve të huaj ashtu
edhe në publikimet e autorëve shqiptarë, që janë marrë me studimin e pyjeve të ahut në
Shqipëri. Për herë të parë evidentohet prania e këtij lloji në Shqipëri.
Përshkrimi botanik (Flora e
Shqipërisë,
Vol.
IV):
Geofite, bimë saprofite me
ngjyrë të trëndafiltë dhe me
rizomë të tultë koraloide.
Kërcelli 8–30 cm, i ngritur,
pa gjethe (gjethe të
reduktuara në luspa të
shkurtra), i kuqërremtë
përsipër. Lulet 2–8, të
varura me bishtakë të
shkurtër e hollakë. Tepalet
12–14
mm
gati
të
barabarta, të lira, të
verdheme, heshtore–vizake.
Buzëla
12–13
mm,
trivrigujshe, e bardhë ose e
trëndafiltë,
me
njolla
vjollcë ose puprri; vrigulli i
mesit si sandalle e me 4
Figura 3.50 Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz
kreshta të tulta e urëza–
urëza. Shpori si qesje, rreth
8mm, i bardhë me nuancë të verdhë ose të kuqërremtë nga jashtë. Në pyje dhe vende me
bar e me hije. Qershor–Gusht. 2n=68. Eurosiberiane. Fagion.
Lathraea squamaria L. – (Fig. 3.51) Për herë të parë është gjetur nga Marash Rakaj
(Rakaj, 2006), në Alpet e Shqipërisë, më pas nga Alfred Mullaj në vitin 2009 në afërsi të
fshatit Qytezë, Devoll, përgjatë rrjedhës së lumit Devoll, parazite mbi rrënjët e Coryllus
avellana L. Nuk kemi të dhëna për përhapjen e saj në Greqi. Nisur nga të dhënat që kemi
në lidhje me përhapjen e saj në Evropë, mund të konkludojmë se në këtë zonë ky lloj
përfaqëson kufirin më jugor të përhapjes së tij në Evropë. Nuk është i pranishëm në
Florën e Shqipërisë. Edhe nga të dhënat e botanistëve të mësipërm, ky lloj është shumë i
rrallë dhe në vendgjetjet e tyre i përfaqësuar nga dy apo tre individë të vetmuar.
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Në rajonin tonë të studimit është gjetur më 21.05.2013 në fshatin Lunik në afërsi të një
përroi, në vendin e quajtur Arat e Tuskut në pyll ahu dhe toka të lagështa humusore. Me
këtë gjetje plotësohet areali i përhapjes së tij në të gjithë territorin e Shqipërisë, në Alpet
e Shqipërisë, ekstremi i tij verior, në Shqipërinë e mesme, rrethin e Librazhdit dhe në
Rrethin e Devollit dhe që përfaqëson ekstremin e tij jugor.



Lartësia mbi nivelin e detit 976 m
Koordinatat gjeografike N 41017’101” dhe E 20021’320”.

Përshkrimi botanik (Flora
d’Italia Vol. II): Geofite
rizomatike. Bimë parazite
10–30 cm, pa klorofil, me
ngjyre të kuqe ose të bardhë
gati transparente; rizoma të
thella, rizoide të trasha;
kërcelli cilindrik, i butë,
gjethet të shndërruara në
luspa 7x11 mm; kallithi i
drejtë dhe kompakt (i plotë),
me qime, me lule të varura
pezull dhe pak a shumë të
njëanshme ose të gjitha në
një drejtim; bishti lulor 5–6
mm;
kurora
gypore,
dybuzore, e shogët, 14–16
mm, e bardhë–kuqe, thekë 4
të ngjitur në 2/3 e gypit
lulor, me pjalmore të dalë;
Figura 3.51 Lathraea squamaria L.
kapsula gatisferike (10 mm).
Përhapet në pyjet gjethegjerë e shkorrete në lartësitë nga 0–1300 m mbi nivelin e detit.
Lulëzimi III–V. Euroasiat.
Është një kontribut i ri në plotësimin e arealit të përhapjes së saj për Florën e Shqipërisë
edhe në rajonin e Librazhdit.
Soldanella pindicola Hausskn. – (Fig. 3.52) U zbulua në malin e Shebenikut, buzë
rrjedhave ujore të ndodhura në të, te burimi Imsht e Ime, në të çarat e shkëmbinjve në
afërsi të liqenit të Shebenikut, nga ku buron Bushtrica mbi vendin e quajtur Stanet e
Kutërmanit, shkëmb serpentinor.



Kordinatat gjeografike N 41012’43.9” dhe E 20028’13”,
Lartësia mbi nivelin e detit 1896–2000 m.
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Përshkrimi botanik (Mountain
Flora of Greece, vol.II):
Geofite rizomatike. Bimë
subendemike me përhapje në
Greqi dhe Shqipëri e familjes
Primulaceae, me lartësi deri
10 cm, me lule me ngjyrë të
purpurt–blu, 8–15 mm të
gjata, Bishti lulor që del nga
rizoma është deri 2 cm.
Gjethet
të
qëndrueshme
përhereblerta, rrotullore deri
në trajtë zemre, deri 3.5 cm, të
spërveshura dhe të përhimta
nga poshtë, gjerësisht dhe në
trajta
të
ndryshme
të
gishtëzuara. Shtijat lulore një–
tre deri 20 cm të gjata.

Figura 3.52 Soldanella pindicola Hausskn.

Përmëndet për herë të parë në rajonin e studimit dhe nuk është e pranishme në Florën e
Shqipërisë.
Duke parë përhapjen e tyre në Shqipëri, arealin e tyre shumë të ngushtë dhe popullatat me
numër të vogël individësh mendojmë se të katër taksat e mësipërme t’i propozohen
Ministrisë së Mjedisit për përfshirjen e tyre në listën e kuqe të Florës vaskulare të
Shqipërisë me statusin të rrezikuara në mënyrë kritike (CR).

3.1.13. Zonat e Mbrojtura dhe Monumentet Natyrore
Zonat e mbrojtura përfaqësojnë sipërfaqe të përcaktuara me ligj dhe me vlera të
rëndësishme shkencore, ekologjike, ekonomike, kulturore, fetare etj.
Referuar Komisionit Botëror mbi Zonat e Mbrojtura (World Commision on Protected
Areas–WCPA) dhe Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës dhe Burimeve Natyrore
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources–IUCN, 2010),
termi zonë e mbrojtur përfaqëson një hapësirë gjeografike, qartësisht të përcaktuar, të
njohur, përkushtuar dhe menaxhuar përmes ligjeve ose kuptimeve të tjera efektive, për të
arritur termin e konservimit–ruajtjes së natyrës lidhur me shërbimet e ekosistemit dhe
vlerave kulturore. Konventa e Diversitetit Biologjik e përcakton Zonën e Mbrojtur si
zonë gjeografikisht të përcaktuar, e cila është hartuar dhe menaxhuar për të arritur
objektivat specifikë të ruajtjes. Bazuar në kategoritë menaxhuese sipas IUCN për ZM,
Vendimin Nr. 676 datë 20.12.2002 zona të tilla të pranishme dhe me rëndësi në rajonin e
studiuar (WCPA & IUCN, 2010; Grup autorësh, 1997), janë:
Kategoria II-
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Parku Kombëtar “Shebenik–Jabllanicë”, i shpallur me VKM Nr. 640 dt.21.05.2008
(REC, 2010) (Fig. 3.53–3.54) shtrihet në verilindje të qytetit të Librazhdit, me një
sipërfaqe 33927 ha. Lartësitë mbi nivelin e detit në park, luhaten nga 300 deri në 2243–
2244 m në majën e Shebenikut.

Figura 3.53 Rrjeti i Zonave të Mbrojtura në Shqipëri (DSHP–Librazhd)

Figura 3.54 Hartë e Rrjetit të Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë (Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave, Drejtoria e Biodiversitetit)
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Kufijtë e tij janë (Fig. 3.55):
Veri: Pika e takimit të rrugës automobilistike Librazhd–Steblevë me rrugën Librazhd–
Dorëz, me koordinata 4441509.41L/4564276.59V, ura e lumit Rrapun, pranë fshatit
Zgosht, shkalla e Lunikut, fshati Llanga, Fushë–Studa. Kufiri verior ndjek rrugën e fshatit
Borovë, në kuotën 887 m, përroin e Zallit të Klenjës, ndërpret rrugën automobilistike
Steblevë–Klenjë, në kuotat 1328 m, 1462 m, 1484 m, 1654 m, 1778 m, pika kufitare, me
kuota 1980 m (Shkëmbi Shqipes) (4460524.30L/4580064.18V);
Lindje: Kuota 1980.0 m (Shkëmbi i Shqipes), me koordinata 4460524.30L/4580064.18V,
vijon përgjatë kufirit shtetëror, në kuotat 2071 m, Maja e Raduçit (2081 m), 2069 m,
Qafa e Kruqit, 2132 m, Shpella Ariut, 2030 m, Qafa e Kokëlit (1883 m), 1922 m, 1948 m
(Maja Reti Kurorës), 2020 m, (Maja Varri Marikës), 2133 m (Maja e Kallkanit), 2189 m,
1709 m, 1611 m, 1594 m, Qafa Rinës 1404m, me koordinata 4465215.85L/4553644.62V;
Jug: Kuota 1404 m, me koordinata 4465215.85L/4553644.62V, ndjek kurrizin dhe rrugën
për këmbësorë, në drejtim të Qafa e Policës, në kuotën 1366 m (maja Kyqi Mjet), kalon
te Qafa e Gjashtë Lisave, ndjek rrugën për këmbësorë dhe me kuotat 1379m, 1376m
(Maja e Skurës), me koordinata 449513.84L/4553516.22V;

Figura 3.55 Hartë treguese e vijës kufizuese të Parkut Kombëtar Shebenik–Jabllanicë

Perëndim: Kuota 1376.3 m (Maja Skurës), me koordinata 449513.84L/4553516.22V),
zbret kurrizin, ndërpret përroin e Bushtricës, vijon në kuotat 1147 m, 1054 m (Maja e
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Trestenikut), 1143 m (Maja Varri i Plakës), 1063 m, ndjek rrugën për këmbësore për në
fshatin Bozgarë–Kokrevë, në kuotën 783 m, ndërpret përroin e Hotolishtit, ngjitet kurrizi,
në kuotat 767 m, 744 m, 1100 m, 505 m, 916 m, kalon përgjatë rrugës Dorëzi–Librazhd,
deri te pika e takimit me rrugën automobilistike Librazhd–Steblevë, me koordinata
4441509.41L/4564276.59V.
Ky Park ndahet në katër nënzona ruajtjeje e administrimi, që janë:
a) Zona qendrore, prej 14046 ha, ku zbatohet shkalla e parë e mbrojtjes, pasi kjo zonë
paraqet vlera të larta natyrore dhe për biodiversitetin.
b) Zona e përdorimit të qëndrueshëm, prej 5253 ha, përreth ZQ, duke qenë si zonë
buferike, ku zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes.
c) Zona rekreative, prej 2209 ha, ku përfshihen pyjet, kullotat, livadhet dhe tokat
bujqësore në Letëm, Fushë Studë e Steblevë dhe zbatohet shkalla e tretë e mbrojtjes.
ç) Zona e përdorimit tradicional, prej 12420 ha, ku zbatohet shkalla e katërt e
mbrojtjes dhe përfshihen territore përreth qendrave të banuara. Në to mund të ushtrohen
veprimtari vetëm me leje mjedisore dhe për rastet e trashëgimisë kulturore, me leje të
ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe të Shërbimit Arkeologjik.
Në Park gjenden sipërfaqe që përfaqësohen nga pyje të Fagus sylvatica L., ku në disa
zona shoqërohet me Acer pseudoplatanus L., me Abies alba Mill. Të pranishme dhe të
një rëndësie të veçantë janë kullotat dhe livadhet alpine me shoqërime bimore të Nardus
stricta L., Erica herbacea L., Sesleria coerulans Friv., Danthonia decumbens (L.) DC.
Ndër tipet e habitateve natyrore sipas Natura 2000, të pranishme në Park përmendim
praninë e 9 prej tyre (Gjeta et al., 2013b). Mbi ruajtjen e gjendjes natyrore të habitateve e
llojeve me vlera të veçanta në Park, duhet treguar kujdes mbi menaxhimin e monitorimin
e faktorëve dëmtues si: zjarrvënia, mbikullotja, shfrytëzimet pa kriter, kositjet,
grumbullimet etj. Ndikimi i tyre vërehet veçanërisht në pyjet e dushkut, ku shfaqen stadet
degraduese të tyre, por nuk mungojnë edhe rastet në kullota apo ahishte. Mbetet detyrë e
kujtdo, por parësore e banorëve vendas, kujdesi dhe ruajtja e kësaj pasurie kombëtare, si
një relikt me vlera të rralla, shkencore, ekonomike, historike, kulturore, etj.
Kategoria III –
Monumentet natyrore që i ndajmë në: objekte të natyrës së gjallë (biomonumente–grupe
drurësh me moshë të madhe, formë të veçantë të trungut, kurorës, pra me fizionomi të
ndryshme) dhe jo të gjallë (gjeomonumentet) (Qiriazi, 2006).
Biomonumentet e pranishëm në zonën në studim janë:
Mështekna e Qarrishtës, ndodhet në fshatin Qarrishtë, 850 m mbi nivelin e detit,
përfaqësohet nga prania e Betula pendula Roth., me vlera të veçanta shkencore e
ekologjike, lloj i kërcënuar.
Pylli i Stravajt, ndodhet në fshatin Stravaj, 800 m mbi nivelin e detit, me mbizotërim të
Fagus sylvatica L., i cili krijon shoqërime të rëndësishme në të.
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Druri i Bizgës (Fig. 3.56), ndodhet në pyllin
e sipërpërmendur, atij të Stravajt, në fshatin
Sopot, përbëhet nga 2 drurë ahu, me moshë
200 vjeçare dhe lartësi gati 25 m.
Rrapi i Bërzeshtës (Fig. 3.57), ndodhet në
fshatin Bërzeshtë, është një dru i veçuar, me
moshë mbi 560 vjet, i lartë 26 m, diametër të
trungut 280 cm. Banorët e fshatit e kanë
përdorur si vendtakim për kuvende dhe sot
përreth tij zhvillohet dhe Festa e Bërzeshtës.
Paraqet rëndësi për vlerat që ai mbart.
Rrapi i Gurakuqit ndodhet në fshatin
Gurakuq, rreth 800 m mbi nivelin e detit.
Përfaqësohet nga dy drurë gati 300 vjeçarë,
të lartë rreth 15 m dhe me diametër mbi 2 m.
Nga banorët e zonës janë zhvilluar biseda e
kuvende, duke thelluar më tej, përveç të
tjerave, rëndësinë historike kulturore të këtij
biomonumenti.

Figurë 3.58 Rrapi i Taksimit.

Figura 3.56 Druri i Bizgës

Mani i Çupit ndodhet në fshatin Çermenikë,
rreth 6 m i lartë dhe mbi 200 vjeçar. Nën
këtë man grumbulloheshin banorë të zonës
dhe jepeshin mësimet mësimet për shkrim e
lexim, gjatë periudhës së Çlirimit.
Shqetësim paraqet fillimi i tharjes natyrore,
duke ndikuar në vlerat e shumëanshme të
tij.
Rrapi i Hotolishtit ndodhet në fshatin
Hotolisht, është gati 25 m i lartë, me
diametër gati 3 m dhe 500 vjeçar. Është
përdorur si vend zhvillimi kuvendesh prej
banorëve të zonës.
Rrapi i Taksimit (Fig 3.58) ndodhet në
fshatin Librazhd Katund, është një dru i
vetmuar, gati 10 m i lartë, me moshë 140
vjeçare. Nga dhe vetë emri, mendohet të
ketë qenë vend i ndarjes apo vendimmarrjes
në kuvende të ndryshme të banorëve.
Rrapi i Gizaveshit ndodhet në fshatin
Gizavesh, me moshë gati 500 vjeçare, i lartë
28 m dhe me diametër rreth 2 m. Përdorej si
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vendtakim kuvendesh dhe pagese të
taksave prej banorëve përreth.
Gjeomonumente të pranishme në zonën
në studim përmendim:
Shpella e Dardhës së Ariut, Shpella e
Stërqokave, Shpella e Hasanit, Shpella e
Shkëmbit të Bletës, Shpella e
Kosharishtit (Fig. 3.59), Shpella e
Pishkashit, Shpella e Malit të Letmit
(Fig. 3.60), Sofra e Skënderbeut (Fig.
3.61), Pusi i Faqes së Madhe,
Burimi i Studnës, Gurra e Kosharishtes,
Liqenet e Rrajcës, Liqeni i Floqit,
Liqenet e Shebenikut (Fig. 3.62), Liqeni
i Varrit të plakës.

Figura 3.58 Rrapi i Taksimit

Kategoria IV –
Rezerva Natyrore të Menaxhuara të
pranishme në zonën në studim janë:
Kutërmani i shpallur më 1977–1989, me
sipërfaqe 3600 ha, flora paraqitet në
gjendje të mirë, llojet e rralla si frashëri i
bardhë (Fraxinus ornus L.), mëlleza
(Ostrya carpinifolia Scop.), qershia e
egër (Daphne oleoides Schreb.) edhe pse
të pakët në individë, nuk paraqesin
rrezik zhdukjeje.
Figura 3.59 Shpella e Kosharishtit

Polisi me sipërfaqe 45 ha, i shpallur me
VKM Nr.102 dt.15.01.1996 është në
gjendje të mirë e pa dëmtime të florës.
Në malin e Polisit, në vendin e quajtur
Faqja e Madhe gjendet ylli i alpeve
(Leontopodium alpinum Cass.).
Stravaj i shpallur me VKM Nr.102 dt.
15.01.1996, me sipërfaqe 400 ha,
relativisht mirë, me dëmtime sporadike
të bredhit, ahut. Si lloje të rrezikuara në
këtë zonë përmendim tisin (Taxus
baccata L.), gështenjën e egër (Aesculus

Figura 3.60 Shpella e Malit të Letmit
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hippocastanum L.) dhe mjaft
të tjerë, të cilët janë shumë të
pakët në individë.
Sopoti i shpallur me VKM
Nr.102 dt.15.01.1996, me
sipërfaqe 300 ha, është në
gjendje të mirë dhe paraqitet
si zonë me një pasuri
floristike, ku haset: ahu
(Fagus sylvatica L.), bredhi
(Abies alba Mill.), vadhe
Figura 3.61 Sofra e Skënderbeut
egër (Sorbus aucuparia L.),
vadhëviçja (Sorbus aria (L.)
Crantz), frashëri i bardhë (Fraxinus ornus L.), mëlleza (Ostrya carpinifolia Scop.) etj.
Ndër lloje të rrezikuara e që takohen rrallë janë: mështekna (Betula pendula Roth.), ajdësi
(Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold), shkoza e bardhë (Carpinus betulus L.), dëllinja e
zezë (Juniperus communis L.), gështenja e egër (Aesculus hippocastanum L.).
Dardhë–Xhyra me sipërfaqe 400 ha, e shpallur me VKM Nr. 102 dt. 15.01.1996, është në
gjendje të mirë.
Mirëadministrimi, menaxhimi, mbrojtja dhe ruajtja e këtyre zonave, mbështetur prej
ligjeve përkatëse përbën një rëndësi e detyrë themelore zbatueshmërie, për këto
ekosisteme natyrore dhe vlerat e mbartura, duke ndikuar kështu, në zhvillimin ekologjik,
shkencor, ekonomik, turizëm etj. dhe përfitimet lokale, nga ana e banorëve vendas apo
edhe më gjerë.

Figura 3.62 Liqenet e Shebenikut
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3.2. Bimësia dhe habitatet natyrore
3.2.1. Zonat fitoklimatike
Në zonën tonë të studimit vërehet prania e 4 zonave fitoklimatikë (Fig. 3.63) e përbërë
nga (Gjeta et al., 2010a, 2010b, 2012a, 2013b):

Figura 3.63 Brezat fitoklimatikë dhe shtrirja e tyre në lartësi në rajonin e studimit, paraqitje skematike

Zona e pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare (Fig. 3.64) Shtrihet nga 200 m deri 600 m mbi
nivelin e detit në fillimet e rajonit tonë të studimit, në afërsi të urrës së Murrashit në të dy
anët e saj dhe përfaqësohet nga dy tipe vegjetacioni:
a

b

Figura 3.64 Zona e pyjeve e shkorretave mesdhetare (a-te “Gjahtari” b-te “Çezma e Myftarit”, Librazhd)

- ai natyror i përfaqësuar nga një shkorretë apo makie e dominuar nga shkurret
përherëblerta si: mretet (Phillyrea angustifolia L., Phillyrea latifolia L.,) mërsina (Myrtus
communis L.) etj. Në formacionin e makies takohen edhe shkurre e shkurrëza
gjetherënëse, si: gjineshtra (Spartium junceum L.), frashëri (Fraxinus ornus L.), mëlleza
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(Ostrya carpinifolia Scop.), lofata (Cercis siliquastrum L.), cërmëdelli (Cotinus
coggygria (Scop.).
Aktualisht në rajonin tonë të studimit vihen re vetëm copëza vegjetacioni me këtë tip
bimësie, shpesh herë shumë të degraduara dhe të dominuara nga bushi (Buxus
sempervirens L.) dhe dëllinja e kuqe (Juniperus oxycedrus L.).
- dhe ai artificial apo i kultivuar nga njeriu para 30–40 vjetësh, i dominuar nga
pishat mesdhetare, si pisha e egër dhe pisha e detit (Pinus halepensis Mill. dhe Pinus
pinaster Aiton, Kutërman). Përgjithësisht këto pyje janë kultivuar në zonat me një shkallë
erozioni të lartë. Gjendja e pyjeve te kultivuara me pishat mesdhetare në këtë luginë
paraqitet e mirë. Dëmtimet, prerjet e paligjshme apo zjarret janë të rralla. Kortezhi
floristik i këtyre pyjeve është tipik i brezit në të cilën këto pyje shtrihen, pra i dominuar
nga flora shoqëruese e shkorretave mesdhetare apo makjes, por në një shkallë të
konsiderueshme edhe ajo e pyjeve me dushqe gjetherënës, si bungëbuta e qarri (Quercus
pubescens Willd. dhe Quercus cerris L.).
Zona e dushkut (Fig. 3.65) gjendet mbi zonën e shkorretave mesdhetare deri në lartësitë
1000 m (1200 m Bardhaj, Klizë–Dragostunjë) mbi nivelin e detit. Në pjesën më të madhe
ato paraqiten të përziera dhe në më pak raste të dominuara nga një lloj bimor. Fizionomia
e saj përbëhet kryesisht prej shoqërimeve bimore të dushqeve mezo- dhe mezokserofile të
tilla si: qarri (Quercus cerris L.), bunga (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), shparthi
(Quercus frainetto Ten), bulgri (Quercus trojana Web), si dhe nga bimësia e shkorretave,
djerrinave, kullotave të thata gurishtore, me shoqërimet përkatëse: me shkozë (Carpinus
orientalis Mill.), frashër (Fraxinus ornus L.), dëllinjë (Juniperus sp.), bush (Buxus
sempervirens L.), barthek elbngjashëm (Bromus hordeaceus L.) etj. Përfaqësojnë
përgjithësisht pyje të degraduar, të trajtuar si cungishte, që përdoren nga popullsia lokale
për prodhimin e drurëve të zjarrit dhe lëndës së hollë si dhe për mbarështrimin e bagëtive
(kullotë dhish dhe krasitje).

Figura 3.65 Zona e dushkajave (Klizë, Dragostunjë)
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Zona e ahut (Fig. 3.66) shtrihet
deri në 1800 m lartësi mbi
nivelin e detit, i përket bimësisë
së ahut të Krahinës Malore
Qendrore dhe karakteristika
floristike të trevës mesevropiane.
Kjo zonë përfaqësohet nga
shoqërime bimore të dominuara
kryesisht prej ahut (Fagus
sylvatica L.), por nuk mungojnë
dhe shoqërimet me bredhin e
bardhë (Abies alba Mill.), pishën
e zezë (Pinus nigra Arn.),
Figura 3.66 Zona e ahut (Stanet e Kuturmanit–Shebenik)
mështeknën (Betula pendula
Roth.) etj. Nuk mungojnë as
rastet e pranisë së pyjeve të ahut të maturuar, në gjendje të paprekur apo të virgjëra, të
përfaqësuara nga një florë shoqëruese specifike, të larmishme dhe me vlera të larta të
biodiversitetit si në Rrajcë, Varret e Ogiçit etj.
Zona e kullotave alpine (Fig. 3.67) shtrihet mbi zonën e ahut deri në majat më të larta të
dy vargmaleve Shebenik–Polis. Përfaqësohet nga shoqërime bimore me: bishtpelëz e
Pançiçit (Festuca panciciana (Hackel) K. Richter), bar tel (Nardus stricta L.), barthek
vilak (Bromus racemosus L.), barimëz kapilare (Agrostis capillaris L.), barimëz
shkëmbinjsh (Agrostis rupestris All.), pungacë e Gerardit (Alopecurus gerardii Vill.),
cinozur kreshtak (Cynosurus cristatus L.), badhër e bardhë (Asphodelus albus Mill.),
shtarë e bardhë (Veratrum album L.), erioforë gjethegjerë (Eriophorum latifolium
Hoppe), nartecë e Sharrit (Narthecium scardicum Kos.), xërxele (Daphne oleoides
Schreb.), dantonie alpine (Danthonia alpina Vest), dantonie e shtrirë (Danthonia
decumbens (L.) DC.), pirë e kaltërt (Sesleria coerulans Friv.), turëz jugore (Globularia
meridionalis (Podb.) O.Schwartz) etj. Në kullotat alpine krahas bimësisë barishtore
vegjetojnë edhe mjaft shkurre apo shkurrëza, midis të cilave: dëllinja xhuxhe Juniperus
communis subsp. nana (Willd.)
Syme, shoqërimet me boronicë
(Vaccinium myrtillus L.), grathatë
(Erica herbacea L.) etj. Janë
mjedise me vlera të larta për të cilat
duhet treguar kujdes e vëmendje, ku
raste të mbikullotjes apo kositjes,
apo të tjera, të mos ulin vlerat,
prodhimtarinë apo kapacitetin e
këtyre sipërfaqeve kullosore. Si dhe
më sipër, prania e këtyre katër
zonave
fitoklimatike,
me
shoqërimet bimore përkatëse, shfaq
praninë e habitateve natyrore të
klasifikuara si më poshtë vijon.
Figura 3.67 Zona e kullotave alpine (Vishoricë–Steblevë)
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3.2.2. Habitatet natyrore dhe klasifikimi i tyre sipas “Natura 2000”
Direktiva e Habitateve është një instrument ligjor i Bashkimit Evropian në fushën e
ruajtjes së natyrës, që ndërton një strukturë të përbashkët për ruajtjen e florës dhe faunës
së egër, si dhe të habitateve natyrore me rëndësi Komunitare. Ajo siguron krijimin e një
rrjeti zonash të veçanta të ruajtjes, (ose zona të mbrojtura) të quajtura Natura 2000, për të
ruajtur, mbrojtur dhe restauruar, në një status të favorshëm konservimi, habitatet natyrore
dhe llojet e florës e faunës së egër me interes Komunitar. Direktiva mbron mbi 1000 bimë
e kafshë dhe mbi 200 tipe habitatesh (European Commission, European Commission
EUR 28, 2013; Habitats Directive).
Në Aneksin I të Manualit sot listohen 233 tipe habitatesh natyrore Evropiane, ndërmjet të
cilave 71 prej tyre kanë statusin prioritar, për ruajtje dhe mbrojtje me përparësi. Ky aneks
fillimisht bazohej mbi klasifikimin hierarkik të habitateve Evropiane paraqitur nga
projekti i Biotopeve CORINE, i vetmi klasifikim ekzistues në nivel evropian. Një draft
listë e tipeve të habitateve të Aneksit I u përpilua nga Prof. A. Noirfalise dhe iu
parashtrua ekspertëve kombëtarë për të pregatitur Direktivën si një dokument pune në
Gusht të 1989. Pas diskutimeve të shumta, Aneksi I u publikua zyrtarisht në Maj të 1992.
Nga ky vit dhe deri në ditët e sotme kjo direktivë është ndryshuar dhe pasuruar
vazhdimisht sidomos pas hyrjes në BE të 10 vendeve të reja dhe më vonë edhe të disa
vendeve Ballkanike të tilla si Bullgaria, Rumania dhe Kroacia. Aktualisht është në
përdorim versioni i muajit Prill 2013 pas ndryshimeve që u bënë nga Komiteti i
Habitateve me hyrjen e Kroacisë në këtë bashkim (European Commission EUR 28, 2013;
Habitats Directive).
Mbi bazën e vëzhgimeve në terren dhe njohurive të mëparshme për zonën, në
bashkëpunim me eksperten e GIS- it Albana Zotaj përgatitëm hartën e habitateve natyrore
aktuale të rajonit të studimit. Në këtë hartë të përgatitur e shkallës 1: 100000 pasqyrohen
të gjithë tipet e habitateve natyrore (19 gjithsej, përfshirë dhe ato me status prioritar në
Direktivën e Habitateve të Komunitetit Evropian 92/43/EEC si dhe 2 tipe habitatesh jo të
përfshira në Aneksin I të Direktivës 92/43/EEC) si dhe sipërfaqet e tyre (Tab. 3.12).
Kodifikimi dhe emërtimi i habitateve është në përputhje me Direktivën e Habitateve të
Komunitetit Evropian 92/43/EEC dhe EUNIS Klasifikimi i Habitateve (European
Commission, 2013; Moss, 2008) (Fig. 3.101).
Qëllimi i përgatitjes së kësaj harte është krijimi i një baze të dhënash (baseline), për
vlerësimin e ndikimeve të pritshme njerëzore apo klimatike në vitet në vazhdim. Nga
harta e habitateve mund të nxjerrim një numër indikatorësh në lidhje me ndikimet e
pritshme, ku përfshihen sipërfaqet e tipeve të ndryshme të habitateve të zgjedhur për
monitorim, përqindja e humbjeve në sipërfaqet e tyre, konvertimi i tyre nga një tip
habitati në një tjetër tip, ndryshimet me kalimin e kohës në shtrirjen, zgjerimin dhe
mbulesën tipeve kryesore të habitateve etj. Humbjet e habitateve dhe si rrjedhojë edhe të
biodiversitetit shkaktojnë pasoja direkte në jetesën e popullatës, që banon apo është e
lidhur me këtë zonë. Humbjet në llojet bimore do të thotë humbje të potencialeve
ushqimore, të barnave mjekësore, të produkteve industriale dhe të turizmit. Lidhjet e
ngushta ndërmjet biodiversitetit e shoqërisë njerëzore, nënvizojnë faktin e një nevoje
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urgjente të fokusuar në ruajtjen e mbrojtjen e biodiversitetit, promovimin e veprimeve të
domosdoshme, për mirëadministrimin dhe ruajtjen e ekosistemeve, si burime të
depozitimit të karbonit dhe rezervuare të burimeve gjenetike e llojore për sot dhe për të
ardhmen gjithashtu.
Rëndësia e kësaj harte është standardizimi i inventarit të habitateve dhe llojeve me
rëndësi evropiane për ruajtjen e natyrës, përcaktimin e zonave "core" dhe biokoridoreve,
si edhe lidhjen e zhvillimeve të politikave kombëtare në drejtim të ruajtjes dhe mbrojtjes
të natyrës me politikat evropiane në këtë drejtim dhe krijimin e një sistemi informimi
mbarë evropian. Baza e të dhënave e krijuar më tej do të jetë veçanërisht e rëndësishme
në zgjedhjen, përshkrimin dhe caktimin e biotopeve me rëndësi ndërkombëtare, ruajtjen e
të dhënave në sistemin e informacionit të natyrës evropiane-EUNIS dhe në nivel
kombëtar për qëllime të ndryshme dhe veçanërisht në ruajtjen dhe mbrotjen e natyrës apo
përfshirjen e këtyre zonave në inisiativat në nivel evropian për krijimin e një rrjeti të
gjerë të natyrës, të tilla si Emerald ose Pan-European Ecological Network.
Tabela 3.12 Habitatet natyrore në zonën e studiuar

Kodi
Natura
2000
3140
4060
5110
6230
6510
6520
8210
8220
9130
91M0

9250
925A
92A0
92C0
9530

Emërtimi i habitatit

*Habitate ujërash të forta oligo-meso-trofike të karakterizuara nga
vegjetacioni benthik i Chara spp.
Shqopishte të zonave alpine dhe subalpine me Juniperus communis
subsp. nana dhe Erica herbacea
Formacione të qëndrueshme kserotermofile me Buxus sempervirens
në shpate shkëmbore
Kullota me prani të lartë të Nardus stricta në substrate silicore të
zonave malore
Livadhe të zonave të ulëta (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Livadhe të zonave malore
Shkëmbinj gëlqerorë të brendshëm të populluar nga vegjetacion
hasmofitik
Shkëmbinj silicorë të brendshëm të populluar nga vegjetacion
hasmofitik
Pyje ahu neutrofile (Asperulo-Fagetum)
Pyje të përzierë dushqesh {kryesisht qarri (Quercus cerris),
shparthi (Q. frainetto) dhe bunge (Q. petraea)} të Panonisë dhe
Ballkanit.
Pyje me Quercus trojana
Pyje me shkozë, mëllezë dhe të përzierë termofilë
Breza pyjore me Salix alba dhe Populus alba
Pyje me rrap (Platanion orientalis)
*Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të dominuar nga pisha e zezë
endemike (Pinus nigra)

1

Sipërfaqja ha
1

_11.15 ha _

1120.64 ha
6137.72 ha
61.24 ha
6158.18 ha
1220.46 ha
1251.83 ha
1442.46 ha
15207.98 ha
5133.85 ha

124.05 ha
6026.58 ha
36.04 ha
422.43 ha
159.06 ha

Habitati natyror me kodin 3140 nuk është i paraqitur në hartën e habitateve, për shkak të sipërfaqes së
vogël mbuluese.
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9540
95A0
Kodi
EUNIS
I1.3
J1.6

Pyje me pishë mesdhetare me pishat endemike të mesogesë
Pyje mesdhetarë pishash të zonave të larta malore të dominuar nga
arneni (Pinus peuce)
Tipe habitatesh jo të përfshira në Aneksin I të Direktivës
92/43/EEC
Toka me kultura bujqësore jo të përziera me intensitet të ulët
përdorimi të teknologjive bujqësore
Zona të banuara (qytete dhe fshatra) dhe zona industriale të
braktisura

42.65 ha
49.54 ha
Sipërfaqja ha
11670.81 ha
231.89 ha

3140 *Habitate ujërash të forta oligo-meso-trofike të karakterizuara nga vegjetacioni
benthik i Chara spp.
Ky tip habitati (Fig. 3.68–3.69) karakterizon 14 liqenet akullnajore, që shtrihen në
lartësitë 1800–2000 m mbi nivelin e detit në rajonin tonë të studimit. Këto liqene janë
formuar gjatë periudhës së fundit akullnajore, duke u mbushur më pas prej rrjedhjeve
ujore e reshjeve. Përmasat e tyre, në thellësi, sipërfaqe, elementë kimikë e nutrientë
variojnë nga njëri te tjetri. Brigjet përreth tyre janë gurishtore, zhavorrore apo ranore.
Disa prej këtyre liqeneve janë burim i shfrytëzimit tradicional për qëllime të ndryshme
deri edhe për vaditje, ndërsa të tjerë nuk paraqesin ndërhyrje të tilla, duke ruajtur
gjendjen natyrore të tyre. Ujërat e tyre karakterizohen të pastra, të ftohta, të qarta dhe që
ngrijnë gjatë dimrit. Elementët ushqyes në to variojnë nga të varfër deri në të moderuar.

Figura 3.68 Foto nga liqenet e Rrajcës

Këto liqene ofrojnë kushtet e duhura për ekzistencën e një faune e flore specifike e të
larmishme. Në disa vende shoqërimet bimore dominohen prej Phragmites australis
(Cav.)Trin. ex Stendel dhe Typha angustifolia L.. Ndër llojet bimore të pranishme në këto
mjedise përmendim: Juncus effusus L., Juncus bufonius L., Eleocharis acicularis (L.)
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Ro.et Schult., Cyperus fuscus L., Cyperus flavescens L., Centaurium pulchellum (Swartz)
Druce, të shoqëruara shpesh nga shkurre të tilla si: Salix alba L., Tamarix parviflora D.
C. etj.

Figura 3.69 Foto nga liqenet e Shebenikut (Lera e kuqe)

4060 Shqopishte të zonave alpine dhe subalpine me Juniperus communis subsp. nana
dhe Erica herbacea
Ky tip habitati (Fig. 3.70) shtrihet më lart se sa kufinjtë e sipërm të ahut, në lartësitë
1800–2000 m mbi nivelin e detit. Ai përfaqësohet nga shkurre dhe shkurrëza që durojnë
temperaturat e ulëta dhe bimë barishtore shumëvjeçare, të cilat formojnë një shtresë të
dendur e kompakte me lartësi rreth 0.30–0.50 m. Llojet më të shpeshta që takohen janë
Juniperus communis ssp. nana (Willd.) Syme, Vaccinium myrtillus L., Erica herbacea L.,
Daphne oleoides Schreb. etj. (Fig. 3.71–3.73).
Mes tyre haset një bimësi barishtore rezistente ndaj temperaturave të ulëta e përfaqësuar
nga llojet: Potentilla erecta (L.) Rauschel, Potentilla micrantha Ram., Plantago
lanceolata L., Anthemis arvensis L., Luzula campestris (L.) Lam. et DC., Trifolium
nigrescens Viv., Trifolium medium L., Trifolium patens Schreb., Trifolium physodes
Stev., Koeleria splendens C. Presl., Melica ciliata L., Poa bulbosa L., Molinia coerulea
(L.) Moench, Marrubium vulgare L., Prunella laciniata L., Mentha longifolia (L.) Huds.,
Clinopodium vulgare L., Sesleria comosa Velen., Phleum alpinum L., Agrostis rupestris
All., Alopecurus gerardii Vill., Festuca paniculata (L.) Schniz et Thell, Daphne oleoides
Schreb., Arabis alpina L., Aster alpinus L., Festuca sp., Nardus stricta L., Anthoxanthum
odoratum L. etj.
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Shoqërim bimor me Erica herbacea L.

Shoqërim bimor me
Daphne oleoides Schreb.

Figura 3.70 Vegjetacion subalpin, Burimi i Valit–Rrajcë

Figura 3.71 Shoqërim bimor i dominuar nga Vaccinium myrtillus L., Mali i Kallkanit–Steblevë

Figura 3.72 Shqopat alpine e boreale të dominuara nga Erica herbacea L. në malin e Shebenikut
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Figura 3.73 Vegjetacion i dominuar nga Daphne oleoides Schreb. në malin e Shebenikut

5110 Formacione të qëndrueshme kserotermofile me Buxus sempervirens në shpate
shkëmbore
Formacione të tilla shkurrore kserotermofile dominohen nga Buxus sempervirens L. (Fig.
3.74) dhe janë të përhapura thuajse gjerësisht në rajonin e studimit të tilla si në jug të
Letmit, Kosharisht, Librazhd Katund, verilindje të Gizaveshit, Ura e Kamarës afër
Librazhdit, Dragostunjë, Hotolisht, Kokrevë etj.
Kryesisht, janë të
përqëndruara
në
afërsi të zonave të
banuara
dhe
përfaqësojnë
një
stad degradimi të
pyjeve të dushkut.
Ky tip habitati
shfaqet shumë i
fragmentuar,
i
degraduar dhe i
varfër në lloje, si
pasojë e aktivitetit
antropogjen
Figura 3.74 Formacione të qëndrueshme kserotermofile me Buxus
sempervirens L. në Hotolisht.
(mbikullotjes,
prerjeve, tokës së
varfër etj.). Përveç llojeve që në përgjithësi dominojnë këto mjedise Buxus sempervirens
L. dhe Juniperus oxycedrus L., me përhapje të konsiderueshme janë edhe lloje të tjera
bimore si: Pyrus amygdaliformis Vill., Quercus pubescens Willd., Fraxinus ornus L.,
Cotinus coggygria (Scop.), Carpinus orientalis Mill., Rosa canina L., Sesleria coerulans
Friv., Lotus corniculatus L., Origanum vulgare L., Dianthus carthusianorum L.,
Clinopodium vulgare L., Onosma echioides L., Aegilops geniculata L.
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6230

Kullota me prani të lartë të Nardus stricta në substrate silicore të zonave malore

Livadhet subalpine (Fig. 3.75) shtrihen mbi zonën e ahut, në lartësitë 1500–2000 m mbi
nivelin e detit. Në varësi të ekspozicionit, lagështirës dhe përbërjes së tokës, komunitetet
bimore variojnë nga shoqërime bimore të klasës Arrhenatheretea në ato të klasës
Festuco–Brometea. Në disa zona vërehen kalimet mes tipit sub-mesdhetar dhe atij
kontinental me dominim të Stipa pennata L. (Fig. 3.76). Këto kalime, në kufinjtë e zonës
të ahut janë me shumë interes nga pikëpamja fitogjeografike dhe ruajtjen e biodiversitetit
në terësi.
Llojet më të rëndësishme dhe karakteristike të këtij habitati janë: Nardus stricta L.,
Pimpinella saxifraga L., Agrostis capillaris L., Briza media L., Solidago virgaurea L.,
Potentilla erecta (L.) Rauschel, Dianthus armeria L., Juniperus communis ssp. nana
(Willd.) Syme, Daphne oleoides Schreb., Sesleria comosa Velen., Phleum alpinum L.,
Agrostis rupestris All., Alopecurus gerardii Vill., Festuca paniculata (L.) Schniz et Thell
dhe Veratrum album L. Formacionet këtij habitati përmbajnë dhe një florë specifike të
bimëve endemike e të rrezikuara, siç janë: Festucopsis serpentini (C.E.) Melderis,
Alyssum bertolonii Desv., Viola dukadjinica W.Becker et Kosanin, Lilium albanicum
Griseb. (Fig. 3.77), Narcissus poeticus L., Sideritis raeseri Boiss. et Heldr. etj.

Figura 3.75 Livadhe subalpine, Vishoricë–Steblevë

Figura 3.76 Shoqërim bimor me Stipa pennata L. (mbi Qafën e Gjashtë Lis)
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Figura 3.77 Lilium albanicum Griseb. (Liqenet e Rrajcës)

6510 Livadhe të zonave të ulëta (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Sipërfaqet ku përhapet ky tip habitati (Spathar, Kutërman, Qarrishtë (Fig. 3.78), Dorëz,
Librazhd Katund, Dragostunjë, Hotolisht, Kokrevë, Xhyrë, Qukës, Bërzeshtë, Dritaj etj.)
përgjithësisht janë të sheshta apo me pjerrësi që rrallë i kalojnë 25°, duke bërë të mundur
ruajtjen e lagështisë në të si rezultat i shirave apo edhe nga ujërat nëntokësore. Gjatë
pjesës më të madhe të periudhës së vegjetacionit tokat ku përhapet ky tip vegjetacioni
janë mesatarisht të lagështa, por gjatë gjysmës së dytë të verës, këto sipërfaqe bëhen
shumë të thata. Për shkak të pjellorisë së tyre këto sipërfaqe në të kaluarën u përdorën për
të shtuar sipërfaqen e tokës së punueshme, por vitet e fundit vihet re një abondonim të
tyre dhe kthim përsëri në gjendjen e tyre të dikurshme në livadhe. Në rajonin tonë të
a

b

Figura 3.78 Shoqërim bimor me Filipendula ulmaria L. Maxim, Deschampsia caespitosa (L.)P.Beauv.,
Sanguisorba officinalis L., (Faqet e Përzhits–Qarrishtë)
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studimit ato kanë një shtrirje vertikale nga 600–800 m. Ndonjëherë shtrirja e tyre arrin
edhe 1200–1300m mbi nivelin e detit. Presioni antropogjenik ka ndikim të rëndësishëm
në përbërjen dhe strukturën e bimësisë së këtij tipi habitati. Në shumicën e rasteve ata
janë shoqërime me origjinë dytësore apo me prejardhje nga pyjet, rezultat i shpyllëzimit
të tyre për qëllime të ndryshme. Dikur këto sipërfaqe përdoreshin vetëm për kositje bari,
por aktualisht këto livadhe përdoren edhe si kullota gjatë pjesës më të madhe të periudhës
së vegjetacionit dhe kjo reflekton edhe në përbërjen floristike të tyre.
Shumica e llojeve që marrin pjesë në livadhet e zonave të ulëta kanë cilësi të mira
foragjere. Llojet që përmbajnë substanca helmuese janë shumë të rralla dhe përgjithësisht
në individë të rrallë (Oenanthe silaifolia Bieb., Ranunculus sardous Crantz, Symphytum
officinale L., etj). Ndër ruderalet dhe barërat e këqija më të shpeshtë janë Bromus
hordeaceus L., Daucus carota L., Cichorium intybus L., Echium italicum L. etj.
Nga llojet me përhapje më të madhe në këto livadhe mund të përmendim: Achillea
millefolium L., Alopecurus pratensis L., Anthoxanthum odoratum L., Arrhenatherum
elatius (L.)P.B., Briza media L., Bromus racemosus L., Campanula patula L.,
Campanula rapunculus L., Centaurea jacea L., Cerastium brachypetalum Pers., Crepis
biennis L., Cynosurus cristatus L., Cynosurus echinatus L., Deschampsia caespitosa (L.)
P. Beauv., Holcus lanatus L., Lathyrus pratensis L., Leucanthemum vulgare Lam.,
Lolium perenne L., Lotus corniculatus L., Lysimachia nummularia L., Moenchia mantica
(L.) Bartl., Oenanthe silaifolia Bieb., Orchis coriophora L., Orchis laxiflora Lam.,
Phleum pratense L., Plantago lanceolata L., Poa pratensis L., Prunella vulgaris L.,
Ranunculus sardous Crantz, Sanguisorba officinalis L., Tragopogon pratensis L.,
Trifolium campestre Schreb., Trifolium patens Schreb., Trifolium repens L., Trifolium
pratense L., Trisetum flavescens (L.) Beauv.

6520 Livadhe të zonave malore
Livadhet e zonave malore kanë edhe këto një origjinë dytësore ardhur si rezultat i
shpyllëzimeve të pyjeve të dushqeve dhe ahut. Kushtet klimatike të përhapjes së këtij tipi
habitati karakterizohen nga temperatura të ajrit dhe të tokës më të moderuara dhe të një
amplitude relativisht më të vogël. Lagështia e ajrit gjatë periudhës së vegjetacionit është
më e lartë në krahasim me livadhet e zonave të ulëta. Ekspozicioni është kryesisht verior,
ndonjëherë lindor dhe perëndimor, por rrallë jugor. Kufijtë e përhapjes së këtij tipi
habitati shtrihen në lartësitë nga 800–1000 (1200) m deri 1600 dhe 1800 m.
Livadhe të zonave malore të tipit mesofil të dominuara nga Chrysopogon gryllus (L.)
Trin. (Fig. 3.79) apo Agrostis capillaris L. janë të përhapura gjerësisht në rajonin tonë të
studimit, kryesisht në Hotolisht, Menik, Pishkash, në malin e Skrapanikut, Sul Kuq–
Shkalla e Pirgut, në malin e Bredhishtes (Caka), në malin e Shebenikut, maja e Liko
Patrës etj. Më shpesh shoqërimet bimore të këtij tipi habitati janë të tipit monodominant,
me përbërje të pasur floristike. Lloje të gjinisë Festuca shpesh dominojnë në këto
shoqërime. Qëndrueshmëri dhe përhapje të lartë paraqesin edhe llojet e tjera barishtore si
Anthoxanthum odoratum L., Briza media L., Cynosurus cristatus L., Trisetum flavescens
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(L.) Beauv., si dhe bishtajoret Lotus
corniculatus L., Trifolium alpestre L.,
Trifolium pratense L., Trifolium repens L.,
Trifolium campestre Schreb., Polygonum
bistorta L., Campanula patula L., Galium
verum L., Hypericum perforatum L.,
Leontodon hispidus L., Orchis laxiflora
Lam., Plantago lanceolata L., Plantago
media L., Leucanthemum vulgare Lam.,
Rumex acetosella L., Veronica chamaedrys
L., Viola tricolor L. janë gjithashtu me
përhapje të lartë.

8210 Shkëmbinj gëlqerorë të brendshëm
të populluar nga vegjetacion hasmofitik
Ky tip habitati paraqet një diversitet të madh
Figura 3.79 Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
llojor dhe prani llojesh të rralla e endemike.
(Hotolisht)
Gjendet në të çarat e shkëmbinjve, në të dy
vargmalet kufizuese, atij të Polisit dhe masivit të Shebenikut. Ndër llojet hijedashëse të
pranishme janë: Cystopteris fragilis Bernh, Asplenium trichomanes L., Asplenium viride
L.; ndër shoqërimet kserofile: Ceterach officinarum Lam. et D.C., Asplenium rutamuraria L., Draba aizoides L. etj.
Vendet shkëmbore gëlqerore me shpate shumë të pjerrta janë ndër habitatet më të
pafavorshme për organizmat e gjalla. Bimët këtu i nënshtrohen një ndikimi të
drejtpërdrejtë të faktorëve klimatikë, të përcaktuara nga lartësia, pjerrësia e shkëmbit,
ekspozicioni (rrezatimit të fortë sidomos të shpateve me kundrejtim jugor, luhatjeve të
temperaturës gjatë ditës e natës, apo dhe stinëve, erërat e forta) dhe karakteristikat e
substratit shkëmbor. Individët të vetëm apo në grumbuj janë në distanca të mëdha nga
njëri-tjetri dhe marrëdhëniet biotike mes tyre janë shumë të dobëta. Në shumicën e
rasteve organizmat zhvillohen në një mjedis të krijuar nga ato vetë vit pas viti në të çarat
e shkëmbinjve. Mbulesa totale e bimësisë është pothuajse e papërfillshme. Kombinimi i
bimëve në këtë tip habitati specifik (plasaritjet apo çarjet shkëmbore) është pothuajse
rastësor. Ndër llojet që janë më të shpeshta janë Asplenium ruta-muraria L., Asplenium
trichomanes L., Asplenium viride L., Cystopteris fragilis Bernh, Ceterach officinarum
Lam. et D.C., Saxifraga paniculata Mill.. Shumë lloje të rralla, endemike dhe të
mbrojtura ndodhen në këto mjedise të tilla si reliktet e terciarit Leontopodium alpinum
(Pers.) R.Br. në malin e Polisit dhe Ramonda serbica Pančić, Faqja e Plikut, Letëm(Fig.
3.80).
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Figura 3.80 Ramonda serbica Pančić, Faqja e Plikut, Letëm

Shoqërimet janë të hapura dhe me përbërje shumë të ndryshme. Krahas llojeve me
përhapje më të madhe në këto mjedise vlejnë për t’u përmendur edhe lloje kalçifile apo
indiferente ndaj substratit të tilla si Anthyllis vulneraria L., Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng., Daphne oleoides Schreb., Draba aizoides L., Iberis sempervirens L., Juncus
trifidus L.. Në zonat me lartësi më të ulët (300-600 m) hasmofitet më të shpeshta janë:
Galium lucidum All., shumë likene e fiere si Asplenium trichomanes L., Asplenium rutamuraria L., Ceterach officinarum Lam. et D.C., Polypodium vulgare L.
Disa lloje drunore mund të rriten gjithashtu në të çarat e shkëmbinjve gëlqerorë si
Fraxinus ornus L., Ostrya carpinifolia Scop., Pinus nigra Arn., Pinus sylvestris L. dhe
shkurret Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Cotinus coggygria (Scop.), Daphne
oleoides Schreb., Juniperus oxycedrus L. etj. bimësi tipike hasmofite në gëlqeror në
malet e larta të pjesës juglindore të Gadishullit Ballkanik i përkasin një aleancë të veçantë
Ramondion nataliae nga rendit Potentilletalia caulescentis e klasës Trichomanis
Asplenietea. Syntaxonomia i këtij grupi nuk është studiuar deri tani.
Shkëmbimi i kufizuar gjenetik ndërmjet llojeve të këtij tipi habitati dhe izolimi i tyre si
rezultat i terrenit shumë të thyer malor ka një ndikim të rëndësishëm apo krijon kushte të
favorshme për ruajtjen, lindjen dhe zhvillimin e llojeve të reja endemike.

8220

Shkëmbinj silicorë të brendshëm të populluar nga vegjetacion hasmofitik

Ky lloj habitati përfshin shpate shkëmbore me natyrë silicore (shkëmbinjtë granitorë, të
varfër në përmbajtjen e kalciumit) me pjerrësi të lartë, thuajse vertikalë dhe të çarat në to
të populluara nga një vegjetacion hasmofitik. Kushtet në të cilat bimët dhe organizmat e
tjera ndodhen janë jashtëzakonisht të pafavorshme për zhvillimin e një mbulese bimore të
dendur.
Mineralogjia e substratit, aciditeti i shkëmbinjve, kapaciteti i tij ujëmbajtës, depërtimi i
dritës, pozicioni gjeografik, kundrejtimi, ekspozimi, pjerrësia e shpateve, madhësia e të
çarave të shkëmbinjve, lartësia dhe ekspozimi ndaj erërave janë faktorët kryesorë që
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përcaktojnë llojin e bimësisë që do të instalohet në këto mjedise. Temperatura gjatë ditës
dhe natës dhe gjatë stinëve të ndryshme ndryshon shumë. Lagështia mund të jetë
pothuajse afër zeros ose mund të jetë përgjithmonë e lartë. Bimët shumë shpesh mund të
jetë subjekt i erërave të forta dhe asnjëherë të mbuluar nga bora, për shkak të pjerrësisë së
shkëmbit. Toka pothuajse mungon totalisht ose është zhvilluar shumë dobët. Sasi të vogla
të tokës grumbullohen në të çarat e shkëmbinjve ku mund të ruhet dhe lagështia e saj.
Mbulesa e vegjetacionit është shumë e ulët; individë të veçantë apo grupime të vogla
bimore larg njëri–tjetrit, gati–gati të izoluara dhe pa kontakte me njëri-tjetrin. Pasuria
floristike dhe larmia e tyre janë rezultat jo vetëm i larmisë së shkëmbinjve, por edhe
diferencat tektonike të tyre, që kushtëzojnë format e ndryshme të relievit. Vetëm likenet
që konsiderohen edhe si lloje pionere rriten dhe zhvillohen direkt mbi sipërfaqet
shkëmbore. Llojet e tjera zhvillohen në të çarat e shkëmbinjve silicorë dhe përfaqësohen
kryesisht nga lloje hasmofitike shumëvjeçare me një amplitudë ekologjike shumë të lartë.
Lloje të tilla si Asplenium trichomanes L., Satureja montana L., Asplenium viride L.,
Ceterach officinarum Lam. et D.C., Asplenium ruta-muraria L. mund ti hasësh nga zonat
e ulëta deri në ato malore. Pёrhapja e tyre nё lartёsitё mё tё ulёta vihet re kryesisht nё
kundrejtimet veriore; në lartёsitё mesatare apo tё mëdha vihet re apo takohet nё
kundrejtimet lindore apo perendimore; dhe kufiri i sipёrm i pёrhapjes nё lartёsi do tё
vihet re nё kundrejtimin jugor tё pёrhapjes sё saj.
Në zonat e ulëta dhe zakonisht në kundrejtimet veriore, në të çarat e shkëmbinjve silicorë
zhvillohet një tip vegjetacioni tipik mesdhetar i përbërë kryesisht nga Putoria calabrica
(L.) DC. (Fig. 3.81), Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichen., Ptilostemon afer
(Jacq) W. Greuter. Llojet më të shpeshta në zonat malore janë Sedum acre L., Sedum
album L., Asperula aristata L., Aster alpinus L., Polystichum lonchitis Roth. Përveç
hasmofiteve tipike, në përbërjen e këtyre shoqërimeve marrin pjesë dhe lloje nga mjediset
përreth të tilla si Buxus sempervirens L., Juniperus communis L., Juniperus oxycedrus L.,
Juniperus foetidissima Willd., Euphorbia spinosa L. (Fig. 3.82), Pyrus pyraster Burgsd,
Rosa sp.

Figura 3.81 Shpate të pjerrëta me vegjetacion hasmofitik Putoria calabrica (L.) DC., Letëm
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Figura 3.82 Euphorbia spinosa L., Llanga e Letmit

9130
Pyjet me ah (Fig. 3.83–
3.84) përhapen në lartësitë
nga 1000 m në 1900 m dhe
kryesisht
në Kusar,
Qarrishtë, Steblevë etj.
Këto pyje zhvillohen në
toka neutrale, lehtësisht
acidike apo alkaline, me
përmbajtje të humusit në
nivele
mesatare.
Dominohen kryesisht nga
Fagus
sylvatica
L.
Pjesëmarrja
e
llojeve
Boreale dhe të Evropës
Qendrore është tipike për
pyjet e ahut në rajonin tonë
të studimit dhe i bën ata të
ngjashëm me pyjet e ahut
të Evropës Qendrore. Nga
pikëpamja sintaksonomike
pyjet neutrofile të ahut i
përkasin
aleancës
Asperulo-Fagion,
rendit
Fagetalia sylvaticae dhe
klasës Querco-Fagetea. Në
zonat e ulëta të përhapjes,
ahu formon pyje të përzierë
gjethegjerë
me
pjesëmarrjen
e
Acer
pseudoplatanus L., Betula

Pyje ahu neutrofile (Asperulo-Fagetum)

a

b

Figura 3.83 Pyll ahu (Fagus sylvatica L.), (a-Qarrishtë, b-Mali i Letmit.)
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pendula Roth., Carpinus
betulus L., Populus
tremula
L.,
Sorbus
aucuparia L., ndërsa në
lartësi më të mëdha
formojnë shpesh pyje të
përzierë gjethegjerë dhe
halorësh me Abies alba
Mill. (Fig. 3.85), dhe në
raste të pakta dominohen
prej këtij të fundit. Në
pjesën qendrore-lindore
të Parkut Kombëtar
Shebenik–Jabllanicë,
ekzistojnë zona me pyje
të virgjër ahu, siç mund
të përmendim pyllin e
ahut në Rrajcë, Gurra e
Zezë, Sheshi i Dardhës,
rreth 1500 ha.

a

Kati shkurror, zakonisht
jo shumë i dukshëm
dominohet nga llojet:
Fraxinus
ornus
L.,
Corylus avellana L.,
Rubus idaeus L. dhe
Juniperus oxycedrus L.
b
Përbërja floristike e katit
të poshtëm apo atij
Figura 3.84 Pyll ahu (Fagus sylvatica L.) Sheshi i Dardhës, Rrajcë
barishtor është ajo tipike
Skënderbe
e zonës së ahut dhe
përfaqësohet
nga:
Sanicula europaea L., Galium odoratum (L.) Scop, Calamintha grandiflora L.Moench,
Solidago virgaurea L., Prenanthes purpurea L., Allium ursinum L., Orthilia secunda (L.)
House, Cardamine bulbifera (L.) Crantz., Festuca heterophylla Lam., Monotropa
hypopitys L., Anemone apenina L., Cephalanthera damasonium (Cr.) Simk,
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard, Mycelis muralis (L.) Dumort, Paris
quadrifolia L. etj.
Në zonat e thella malore dhe në shpate me pjerrësi të lartë, janë evidentuar formacione
pyjore të Fagus sylvatica L. në stadin klimaks, me lloje indikatore të pyjeve të
shëndetshëm të ahut të tilla si Geranium macrorrhizum L., Asplenium trichomanes L.,
Achillea frasii Schultz Bip. etj. si dhe llojeve relikte Taxus bacata L., Aesculus
hippocastanum L., Ilex aquifolium L. Në pjesën më të madhe zona e ahut, paraqitet në
gjendje mjaft të mirë natyrore. Të kufizuar në sipërfaqe, paraqiten pyjet e përzier të
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Fagus sylvatica L. dhe të Abies alba Mill., që gjenden më tepër në veri-lindje, në lartësitë
1500–1800 m dhe me llojet dominuese Abies alba Mill., Fagus sylvatica L. deri në 25 m
të lartë (Gjeta, et al. 2012a; 2013b).
Edhe pse në raste të rralla, shqetësues mbetet fakti i prerjeve të paligjshme (Fig. 3.86) dhe
zjarreve (Fig. 3.87), që dëmtojnë rëndë fizionominë e pyjeve të tilla. Krahasuar me vitin
e kaluar situata aktuale paraqitet e përmirësuar, duke i lënë rrugë rivitalizimit pyjor.

Figura 3.85 Pyll ahu (Fagus sylvatica L.) i përzierë me Abies alba Mill., Qarrishtë

Figura 3.86 Prerje në pyll ahu në afërsi të Gurra zezë, Kusar
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Figura 3.87 Pyll ahu i djegur. (Qafë Shapkë, Librazhd Katund)

91M0 Pyje të përzierë
dushqesh {kryesisht qarri
(Quercus cerris), shparthi
(Q. frainetto) dhe bunge
(Q. petraea)} të Panonisë
dhe Ballkanit
Ky tip habitati (Fig. 3.88)
gjendet në toka të kafenjta
lehtësisht
acide,
mbi
gëlqerorë, serpentina, etj.
Kanë një shkallë të lartë të
përhapjes, duke u shtrirë
deri në lartësitë 1200 m mbi
nivelin e detit, mesatarisht
me diametër rreth 15 cm
dhe lartësi 12 m. Paraqiten
mjaft të fragmentuar, me
mbivendosje të shkorretave
mesdhetare midis tyre, apo
dhe formacioneve me Buxus
sempervirens
L.,
që
përfaqëson
një
stad
degradimi të tyre. Ndër këto
pyje vihen re sipërfaqe të
ruajtura mirë, me pyje të
shëndetshëm, por edhe
formacione të degraduara,

a

b

Figura 3.88 Dushkajë (a-Qafëshul, Gizavesh, b-Bardhet)

102

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij

të dëmtuara rëndë (Fig. 3.89), si rrjedhojë e shfrytëzimit intensiv, prerjeve pa kriter të
tyre duke i transformuar ato shpesh në shkorretë.
Formacionet e dushkajave
takohen
në
Xhyrë,
Bushtricë,
Hotolisht,
Kokrevë, Varri i Plakës,
Zgosht, etj. Këto pyje më
shpesh janë të përziera, dhe
në shumicën e rasteve
Quercus frainetto Ten. është
lloji dominues. Quercus
cerris L.,
është
lloji
shoqërues më i shpeshtë në
rastin e pyjeve të përzier.
Tokat janë relativisht të
pasura, të thella dhe shumë
të thata (sidomos në verë).
Në mjedise me shkallë
erozioni më të lartë dhe për
pasojë me toka më të varfëra
dhe më të thata këto
shoqërime ia lenë vendin
apo
zëvendësohen
nga
shoqërimet e dominuara nga
Quercus pubescens Willd.
dhe Carpinus orientalis
Mill.

a

b

Mbulesa projektive e pyjeve
të dushqeve të përzierë në
rastet e pyjeve me zhvillim
Figura 3.89 Dushkajë e prerë. (a-Bathore, Lunik b-Gizavesh)
të mirë arrin në nivelet 0,70,8
dhe
përgjithësisht
karakterizohen nga një shkallë ndriçimi të mirë. Kati drunor arrin mesatarisht një lartesi
nga 8-12m. Shumica e këtyre formacioneve pyjore janë me origjinë lastarore rezultat i
prerjeve të njëpasnjëshme. Në jo pak vende vihet re dhe një dominancë e Quercus cerris
L. Kjo për mendimin tonë ka ardhur si rezultat i prerjeve selektive të Quercus frainetto
Ten. nga banorët e zonës, që vlerësojnë më shumë këtë të fundit për cilësitë më të mira të
lëndës drusore. Përveç kësaj, Quercus cerris L. karakterizohet edhe nga një plasticitet
dhe tolerancë ekologjike të saj më të lartë krahasuar me atë të të Quercus frainetto Ten.
Lloje të tjera që ndodhen shpesh në këto pyje janë: Acer campestre L., Fraxinus ornus L.,
Quercus pubescens Willd.
Në katin shkurror Crataegus monogyna Jacq., (shpesh herë është dominuese), por edhe
Carpinus orientalis Mill., Fraxinus ornus L., Acer obtusatum Waldst. et Kit., Cornus mas
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L., Euonymus europaeus L., Rosa canina L. vihen re më shpesh. Paliurus spina-christi
Mill. dhe Prunus spinosa L. kanë një përhapje më të madhe në formacionet pyjore të
degraduara, të hapura dhe me çeltira të krijuara si rezultat i prerjeve dhe djegieve. Në
katin barishtor me përhapje më të madhe janë llojet tipike të pyjeve të dushkut të tilla si
Brachypodium sylvaticum (L.) Huds., Buglossoides purpurocaerulea (L.)I.M.Johnston,
Dactylis glomerata L., Festuca heterophylla Lam., Fragaria vesca L., Geum urbanum L.,
Helleborus odorus Waldst. et Kit., Melica ciliata L., Physospermum cornubiense (L.)
DC., Poa nemoralis L., Potentilla micrantha Ram., Teucrium chamaedrys L., Veronica
chamaedrys L., Melittis melissophyllum subsp.albida L., Aremonia agrimonioides L.,
Viola odorata L.
Pyjet e përzierë të dushqeve në një shkallë të konsiderueshme i përkasin aleancës
Quercion frainetto dhe asociacionit Quercetum frainetto-cerris. Duke qenë se
përgjithësisht shtrihen në afërsi të qendrave të banuara dhe në lartësi relativisht të ulëta,
këto pyje i janë nënshtruar ndikimit të fortë antropogjen për shekuj me rradhë dhe
kryesisht për shtimin e sipërfaqeve bujqësore, prerjeve për përftim të lëndës drusore,
kullotjes, zjarreve etj. Në shumë vende ato janë plotësisht të transformuara në formacione
shkurrore të dominuara nga Carpinus orientalis Mill. Juniperus communis L., apo
barishtore derivative dhe me dominancë të Agrostis capillaris L., Chrysopogon gryllus
(L.) Trin. dhe Pteridium aquilinum Kuhn.

9250

Pyje me Quercus trojana

Pyjet me Quercus trojana Webb dominohen prej llojit gjysëmgjetherënës Quercus
trojana Webb dhe kanë përhapje dominuese kryesisht në zonën e Hotolishtit, në vende të
thata dhe me gurë (Fig. 3.90). Sipërfaqet e populluara nga ky tip habitati janë rezultat i
degradimit të pyjeve me Quercus pubescens Willd. dhe Quercus cerris L. Në pjesën më
të madhe këto dushkaja janë të formuara nga individë me moshë të re, mesatarisht me
diametër deri në 7–8 cm dhe lartësi afërsisht 5–6 m. Në afërsi të zonave të banuara
dëmtohen prej kullotjes
së bagëtisë dhe prerjes
së drurëve nga banorët
për nevojat e tyre.
Quercus trojana Webb
në katin drunor është i
përzier me Quercus
pubescens
Willd.,
Quercus cerris L.,
Carpinus
orientalis
Mill., Fraxinus ornus L.
etj., ndërsa në katin
shkurror llojet më të
zakonshme
janë:
Juniperus oxycedrus L.,
Quercus frainetto Ten.,
Figura 3.90 Dushkajë me Quercus trojana Webb, (Hotolisht)
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Paliurus spina-christi Mill., Quercus pubescens Willd., Quercus cerris L., Clematis
vitalba L., Cornus mas L., Fraxinus ornus L., Prunus spinosa L., Phillyrea angustifolia
L., Crataegus monogyna Jacq., Carpinus orientalis Mill.
Në katin barishtor llojet me prani më të lartë janë: Dactylis glomerata L., Brachypodium
pinnatum (L.) P.B., Alyssum murale Waldst. et Kit., Teucrium polium L., Sanguisorba
minor Scop., Acinos alpinus (L.) Moench., Brachypodium sylvaticum (L.) Huds.,
Myosotis arvensis (L.) Hill., Thymus longicaulis C. Presl., Poa bulbosa L., Cerastium
brachypetalum Pers., Geranium robertianum L., Veronica chamaedrys L., Crupina
vulgaris Cass., Eryngium campestre L., Teucrium chamaedrys L. etj.
925A Pyje me shkozë, mëllezë dhe të përzierë termofilë
Ky tip habitat (Fig. 3.91) ka një përhapje të gjerë nga 600 m mbi nivelin e detit deri në
1300 m, me pyje që janë më pak se 3 m të lartë dhe me moshë deri në 10 vjeçare.
Formacionet dominohen kryesisht nga Carpinus orientalis Mill. dhe në katin shkurror me
përhapje më të madhe mund të përmendim llojet: Corylus avellana L., Acer platanoides
L., Colutea arborescens L., Cornus mas L., Coronilla emerus L., Cotinus coggygria
(Scop.), Crataegus monogyna Jacq., Fraxinus ornus L., Juniperus oxycedrus L., Ostrya
carpinifolia Scop., Phillyrea angustifolia L., Phillyrea latifolia L., Quercus cerris L.,
Quercus pubescens Willd., Rubus ulmifolius Schott, Acer monspessulanum L., Paliurus
spina-christi Mill., Cercis siliquastrum L., Cornus sanguinea L., Hedera helix L. etj. Kati
barishtor përfaqësohet nga:
Anemone apenina L., Asparagus acutifolius L., Brachypodium pinnatum (L.) P.B.,
Buglossoides purpurocaerulea (L.)I.M.Johnston, Clinopodium vulgare L., Cnidium
silaifolium (Jacq.) Simonkai, Cynosurus echinatus L., Helleborus odorus Waldst. et Kit.,
Knautia drymeia Heuff., Lathyrus niger (L.)Bernh., Luzula forsteri (SM.)DC., Melica
ciliata L., Potentilla micrantha Ram., Tamus communis L., Teucrium polium L., Cistus
incanus
L.,
Primula
vulgaris Huds, Prunella
vulgaris
L.,
Ruscus
aculeatus
L.,
Satureja
montana L., Symphytum
bulbosum C. Schimper,
Thymus longicaulis C.
Presl., Vicia grandiflora
Scop. etj. Pyje të tilla
shfrytëzohen nga ana e
banorëve
vendas
për
qëllime ekonomike, sigurim
të lëndës djegëse, bazës
ushqimore për bagëtinë, etj.
Ato përfaqësojnë stadin e
parë të degradimit të pyjeve
Figura 3.91 Shoqërim bimor me Carpinus orientalis Mill. Kosharisht
me dushk.
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Pyjet ripariane
Vegjetacioni riparian përfaqëson zonat gjysëmujore apo tranzitore (ekotone) ndërmjet
ekosistemeve tokësore dhe atyre ujore (lumenj, liqene apo përrenj me ujëra të ëmbla)
(Fig. 3.92). Zonat ripariane janë ekosisteme të rëndësishme për shkak të shërbimeve të
shumta që ato ofrojnë.

Figura 3.92 Vegjetacion riparian (lumi Rrapun, mbi fshatin Togëz)

Për shkak të dinamikës së përmbytjeve, vegjetacioni riparian varion nga zona me
vegjetacion të rrallë deri në galeri apo breza pyjorë me bimësi të dendur. Përbërja
floristike dhe tipi i bimësisë së këtyre mjediseve ndikohet nga lartësia e tij mbi nivelin e
detit, pjerrësia e rrjedhjes së ujërave, gjerësia e sipërfaqes së përmbytur, numri dhe
intensiteti i përmbytjeve. Në pjesën më të madhe të rajonit të studimit, vegjetacioni
riparian dominohet kryesisht nga lloje drunore dhe shkurrore gjetherënëse të tilla si
Platanus orientalis L., Salix alba L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Populus alba L., P.
nigra L. etj.
Ky tip habitati karakterizohet shpesh nga një diversitet i lartë llojesh dhe janë kritike
veçanërisht për faunën, për strehimin gjatë periudhës së dimrit dhe si korridore kalimi
apo biokorridore. Krahas strehës që ofron për faunën, vegjetacioni riparian ka dhe një
sërë funksionesh ekologjike të tilla si zbutjen e përmbytjeve, mbrojtëse ndaj erozionit të
brigjeve, pastrimin, filtrimin dhe përmirësimin e cilësisë së ujërave. Nëpërmjet hijes që
ato krijojnë ruajnë temperaturat e ujërave, veçanërisht gjatë periudhës së verës
(kondicionerë natyrorë) në nivele që nuk dëmtojnë faunën e tyre dhe veçanërisht peshqit.
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92A0 Breza pyjore me Salix alba dhe Populus alba
Ky tip habitati është një ndër tipet e habitateve të pyjeve riparianë, sipas programit të
“Natura 2000” për diferencimin e tipeve të habitateve në mjediset ripariane. Galeritë
pyjore me Salix alba L. dhe Populus alba L. evidentohen në zonën tonë të studimit
përgjatë shtratit lumor, degëve të tij, zalleve etj. me një shtrirje të kufizuar, kryesisht
midis lartësive 300–1200 m mbi nivelin e detit, ku përmendim areale si në Bërzeshtë,
Fanjë, Dritaj, pra duke dominuar drejt pjesës jugore të zonës së studimit, si në sipërfaqe
tokësore të hapura apo me pjesë shpatesh jo shumë të pjerrëta, ashtu edhe në mjediset
malore më të pjerrëta të ndodhura këtu.
Përveç florës dominuese të përfaqësuar nga Salix alba L., Populus alba L., Alnus
glutinosa (L.) Gaertn., Salix eleagnos Scop., ky tip habitati përmban edhe një larmi të
llojeve shoqëruese, si: Salix purpurea L., Populus nigra L., Hedera helix L., Ranunculus
ficaria L., Helleborus odorus Waldst. et Kit., Arum italicum Mill., Brachypodium
sylvaticum (L.) Huds., Dactylis glomerata L., Humulus lupulus L., Clematis vitalba L.,
Solanum dulcamara L. etj., si edhe lloje të myshqeve, likeneve, fiernave, të dominuara
prej Pteridium aquilinum Kuhn.

92C0 Pyje me rrap (Platanion orientalis)
Edhe ky tip habitati është një ndër tipet e habitateve të pyjeve riparianë, sipas programit
të “Natura 2000” për diferencimin e tipeve të habitateve në mjediset ripariane. Ai
dominohet prej Platanus orientalis L. (Fig. 3.93), që kolonizon pjesët ripariane të
rrjedhave ujore, kryesisht nga Hotolishti deri në Mirakë, në Rrapun, Qarrishtë etj. Këto

Figura 3.93 Vegjetacion riparian i dominuar nga Platanus orientalis, Arrëz-Mirakë
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pyje i përkasin aleancës së Platanion orientalis dhe flora shoqëruese përfaqësohet nga:
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Tamarix parviflora D. C., Typha angustifolia L., Ulmus
minor Mill, Salix alba L., Salix eleagnos Scop., Salix purpurea L., Myrtus communis L.,
Rubus ulmifolius Schott, Fraxinus ornus L., Crataegus monogyna Jacq., Cornus
sanguinea L., Ruscus aculeatus L., Vitex agnus–castus L., Clematis vitalba L., Hedera
helix L., Vitis vinifera L., Arum italicum Mill., Melissa officinalis L., Helleborus odorus
Waldst. et Kit., Brachypodium sylvaticum (L.) Huds., Dactylis glomerata L., por veç tyre
vërehet prania edhe e Pteridium aquilinum Kuhn., si dhe e mjaft myshqeve e likeneve.

9530 *Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të dominuar nga pisha e zezë endemike
(Pinus nigra)
Ky tip habitati me lloj dominant Pinus nigra Arn., por shpesh në bashkëshoqërim me
Pinus sylvestris L., në zonën e studimit përfaqësohet nga formacione artificiale, të
kultivuara 30–40 vjet më parë, me qëllim pyllëzimin e shpateve shumë të eroduara. Ato
kanë përhapje të kufizuar dhe me shtrirje kryesisht në zonën e Qarrishtës dhe Çermenikës
(Fig. 3.94). Duke qenë se ato janë të vendosura pranë zonave të populluara, ky formacion
nuk ka një gjendje të shëndetshme. Në raste të shumta shqetësuese bëhet infestimi i tyre
prej insekteve (Thaumetopoea sp.), që shkaktojnë rënien e gjetheve deri në tharjen e
individit bimor. Kati shkurror përfaqësohet nga Buxus sempervirens L., Quercus cerris
L., Juniperus oxycedrus L., Acer obtusatum Waldst. et Kit., Paliurus spina-christi Mill.,
Cotinus coggygria (Scop.), Fraxinus ornus L. dhe Ostrya carpinifolia Scop.. Kati
barishtor është relativisht i pasur, ku me vlera më të larta të sasi–mbulesës mund të

Figura 3.94 Pishnajë, Qafë Shapkë, Librazhd Katund

108

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij

përmendim: Pteridium aquilinum Kuhn, Euphorbia amygdaloides L., Bellis perennis L.,
Aremonia agrimonioides L., Arum italicum Mill., Marrubium vulgare L. etj.
Shpesh herë këto pyje shumë të hapur janë të dëmtuar dhe në gjendje shumë të keqe si
rezultat i prerjes së drurit, që rezulton në zona të dominuara nga bimë si Carpinus
orientalis Mill., Staehelina uniflosculosa Sibth. et Sm., Euphorbia spinosa L. etj.

9540 Pyje me pishë mesdhetare me pishat endemike të mesogesë
Pyjet me Pinus halepensis Mill. dhe më rrallë me Pinus pinaster Aiton në gjendje të
kultivuar, kanë një përhapje të kufizuar dhe shtrihen kryesisht në zonën e Mirakës, Ura e
Murrashit (Fig. 3.95). Përgjithësisht këto pyje janë kultivuar në zonat me një shkallë
erozioni të lartë, rreth 30–40 vjet më parë. Nё përgjithësi ky formacion pyjor paraqitet në
një gjendje përgjithësisht të ruajtur mirë, me drurё relativisht tё lartё, tё dendur dhe me
shkallë mbulese tё lartë. Si pasojё dhe shkallё hijëzimi tё lartё, duke u bёrё shkak kryesor
apo pengesë pёr mungesën pothuajse totale tё katit shkurror dhe atij barishtor. Nё vendet
me shkallё ndriçimi mё tё mirё, kortezhi floristik i këtyre pyjeve, është tipik i brezit në të
cilën këto pyje shtrihen, pra i dominuar nga flora shoqëruese e shkorreteve mesdhetare
apo makjes, por në një shkallë të konsiderueshme edhe ajo e pyjeve me dushqe
gjetherënës (Quercus pubescens Willd. dhe Quercus cerris L.).

Shoqërim bimor me Pinus pinaster Aiton

Shoqërim bimor me Pinus halepensis Mill.

Figura 3.95 Pishnajë, Ura e Murrashit, Librazhd

Në këto mjedise ekziston njё kat shkurror dhe barishtor i pёrfaqёsuar kryesisht nga lloje
antropogjene si Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter, Rubus ulmifolius Schott, por nё njё
masё tё konsiderueshme edhe nga lloje tipike mesdhetare të tilla si Myrtus communis L.,
Spartium junceum L., Juniperus oxycedrus L., Phillyrea angustifolia L., Cercis
siliquastrum L., Cyclamen hederifolium Aiton etj.
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Përhapja e këtyre pyjeve kryesisht mbi formacione shkëmbore serpentinore, lejon
përhapjen dhe zhvillimin e shumë llojeve obligative serpentinore, ndërmjet të cilave
mund të përmendim edhe disa lloje endemike dhe subendemike të këtyre mjediseve të
tilla si Forsythia europaea Deg. et Bald. (Fig. 3.96), Aster albanicus Deg. subsp.
albanicus, Genista hassertiana (Bald.) Bald. ex Buch. etj. Është për tu theksuar se
Forsythia europaea Deg. et Bald. në këtë rajon përfaqëson kufirin jugor të përhapjes së
saj në Shqipëri.
Ndёrhyrja nё kёtё pyll me rrallime nё zonat me kurorёdendёsi shumё tё lartё pёr
instalimin e katit shkurror dhe atij barishtor dhe ngritjen e vlerave tё biodiversitetit
pёrbёn njё prioritet pёr tё ardhmen.

Figura 3.96 Forsythia europaea Deg. et Bald. në pyjet me Pinus halepensis Mill., Kutërman

95A0 Pyje mesdhetarë pishash të zonave të larta malore të dominuar nga arneni
(Pinus peuce Griseb.)
Formacione të tilla të dominuara nga Pinus peuce Griseb. janë shumë të rralla dhe si të
tilla mund të përmendim zonën te Fusha e Hasanit, Stanet e Kuturmanit (Fig. 3.97), Mali
i Kuturmanit dhe individë të pakët të Pinus heldreichii Christ në zonën e Liqenit të
Rrajcës, Përroi i Valit.
Nga një vështrim i përgjithshëm vemë re se ky tip habitati përhapet në lartësitë ndërmjet
1400–1900 m dhe kryesisht në kundrejtime verilindore. Pylli me Pinus peuce Griseb.
përgjithësisht është një pyll i rrallë dhe me shumë sipërfaqe të zhveshura. Në bazë të
rilevimeve në terren kemi vënë re se në përgjithësi shkëmbi amnor në sipërfaqe mbulon
40–50% të të gjithë sipërfaqes. Për nga vlerat e sasi mbulesës, më shpesh këto
formacione shoqërohen me Genista radiata (L.) Scop., Erica herbacea L., Vaccinium
myrtillus L., Fagus sylvatica L.
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Në katin drunor të këtij formacioni pyjor vihet re prezenca e llojeve Pinus sylvestris L.,
Fagus sylvatica L. Kati shkurror me një përhapje jo të vazhdueshme ose të copëzuar,
përfaqësohet në një shkallë të konsiderueshme nga shkurret dhe shkurrëzat, të tilla si:
Genista radiata (L.) Scop., Genista tinctoria L., Daphne oleoides Schreb., Erica
herbacea L., Vaccinium myrtillus L., Juniperus communis L. subsp. nana (Willd.) Syme,
Alyssum bertolonii Desv., Rubus idaeus L., Iberis sempervirens L.

Figura 3.97 Pinus peuce Griseb. (Stanet e Kuturmanit, Mali i Shebenikut)

Kati barishtor përfaqësohet në përgjithësi nga lloje shumëvjeçare karakteristike për
kullotat subalpine dhe alpine. Bimë të tilla në këto pyje janë: Brachypodium pinnatum
(L.) P.B., Luzula sylvatica (Huds.) Gaud, Geranium macrorrhizum L., Festuca
heterophylla Lam., Sesleria coerulans Friv., Festucopsis serpentini (C.E.) Melderis,
Minuartia baldacii (Halascy) Mattf., Stipa pennata L., Trifolium pilczii Adamovic,
Festuca rubra L., Potentilla erecta (L.) Rauschel, Hieracium pilosella L., Armeria
canescens (Host) Boiss., Alopecurus gerardii Vill., Trinia glauca (L.) Dumort etj.
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I1.3 Toka me kultura bujqësore jo të përziera me intensitet të ulët përdorimi të
teknologjive bujqësore
Ky tip habitati (Fig. 3.98) ka një përhapje të gjerë kryesisht pranë qendrave të banuara, në
terrene të thyera apo në shpate me pjerrësi të madhe, toka përgjithësisht të varfra dhe
mjaft të parcelizuara në sipërfaqe të vogla arash të mbjella. Të mbjellat kryesore të
kultivuara në këto ara janë Zea mays L., Phaseolus vulgaris L., Medicago sativa L. etj.
Hortikultura në këtë rajon përfaqësohet nga vreshtaria, kultivimi i mollëve, kumbullave,
dardhave apo fiqve. Prania e barërave të këqia dhe disa llojeve potencialisht invazive në
këto sipërfaqe është e zakonshme. Në të mbjellat dimërore, më shumë takohen llojet:
Centaurea cyanus L., Agrostema githago L., Ranunculus arvensis L., Papaver rhoeas L.,
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston, Legousia speculum-veneris (L.) Chaix in Vill.,
Scandix australis L., Capsella bursa -pastoris (L.) Med., ndërsa në ato verore me shkallë
më të lartë pranie janë llojet Polygonum aviculare L., Amaranthus hybridus L., Atriplex
patula L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Chenopodium vulvaria L.

Figura 3.98 Toka bujqësore të kultivuara, fshati Gizavesh

Duke qenë se përgjithësisht prodhimtaria e këtyre tokave është e ulët, një pjesë e tyre
këto 20 vitet e fundit janë abondonuar nga fshatarët e zonës duke i kthyer në kullota për
bagëtitë e tyre. Në këto mjedise gjysëm–natyrore në fillimet e tyre vihet re një përbërje
floristike krejt rastësore. Në vitet e para dominojnë llojet invazive të tilla si Dittrichia
viscosa (L.) W. Greuter Cirsium arvense (L.) Scop., Cichorium intybus L., Centaurea
cyanus L., si dhe lloje përgjithësisht me vlera të pakta nga pikpamja ushqimore si Bromus
hordeaceus L., Plantago lanceolata L., Taraxacum officinale Web., Ranunculus arvensis
L., Papaver rhoeas L., Malva sylvestris L. etj. Gradualisht me kalimin e viteve, ato
pasurohen në përbërjen e tyre floristike dhe në vlerat e tyre ushqimore nëpërmjet futjes në
këto mjedise të llojeve të grupit të leguminoseve si Trifolium repens L., Trifolium
pratense L., Vicia cracca L., Lathyrus pratensis L., si dhe gramoreve Arrhenatherum
elatius (L.) P. B., Alopecurus pratensis L., Cynodon dactylon L. Pers., Trisetum
flavescens (L.) Beauv., Dactylis glomerata L., Cynosurus echinatus L. etj.
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J1.6

Zona të banuara (qytete dhe fshatra) dhe zona industriale të braktisura

Në këtë tip habitati (Fig. 3.99–3.100) në rajonin tonë të studimit përfshihen territoret e
qytetit dhe fshatrave si më poshtë:
- qytetin e Librazhdit, në rrethin e Librazhdit;
- Komunën Qukës që përmbledh fshatrat: Qukës Skënderbe, Qukës Shkumbin,
Skroskë, Mënik, Gurrë, Bërzeshtë, Fanjë, Karkavec, Dritaj, Pishkash, Pishkash
Vërri;
- Komuna Hotolisht përmbledh fshatrat: Hotolisht, Dardhë, Vulçan, Buzgarë,
Kokrevë, Vehçan, Xhyrë, Çerçan;
- Komuna Lunik përmbledh fshatrat: Lunik, Prevallë, Drenovicë, Kostenjë, Letëm,
Zgosht, Kosharisht;
- Komuna Orenjë përmbledh fshatrat: Floq, Zdrajsh Vërri, Zdrajsh Katund, Neshtë,
Mëxixë, Funarëz;
- Komuna Steblevë përmbledh fshatrat: Llangë, Zabzun;
- Komuna Qendër përmbledh fshatrat: Arrëz, Babje, Dorëz, Dragostunjë, Gizavesh,
Librazhd Katund, Librazhd Qendër, Kutërman, Marinaj, Spathar, Togëz,
Qarrishtë;
dhe fshati Rashtan që i përket qytetit Prrenjas, Bashkia Prrenjas.
Në këtë zonë ushtrojnë veprimtarinë një fabrikë vere, fabrikë përpunim duhani, dy
miniera hekuri në Hotolisht, Vulçan një gurore në Qukës Skënderbe.

Figura 3.99 Qyteti i Librazhdit

Figurë 3.100 Fshati Qarrishtë

Librazhdi është qendra e rrethit. Fshatrat e shumtë që shtrihen kryesisht përgjatë luginës
së lumit Shkumbin, karakterizohen nga shtëpi me vendosje në distancë nga njera tjetra
dhe të rrethuara nga kopshte të vegjël ku përgjithesisht fshatarët e zonës mbjellin perimet.
Nuk mungojnë në këto kopshte edhe hardhitë apo dhe dru frutorë të tillë si kumbullat,
mollët, dardhat apo fiqtë.
Bimësia e këtyre mjediseve përfaqësohet kryesisht nga lloje ruderale apo nitrofile
(azotdashëse) të tilla si: Urtica dioica L., Sambucus ebulus L., Chenopodium album L.,
Cirsium arvense (L.) Scop., Sonchus oleraceus L., Marrubium vulgare L., Solanum
nigrum L., Datura stramonium L., Portulaca oleracea L. dhe pa ndonjë vlerë të
konsiderueshme nga pikëpamja botanike.
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Figura 3.101 Harta e Habitateve Natyrore të luginës së lumit Shkumbin në rrjedhën e mesme të tij
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PËRFUNDIME
1. Rajoni i studimit, falë pozicionit gjeografik, gjeologjisë, hidrologjisë e
mikroklimave specifike, ofron një florë dhe një diversitet habitatesh e
shoqërimesh bimore shumë të pasur, duke përfaqësuar një nga mjediset më
interesante të Shqipërisë.
2. Lugina e lumit Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij zotëron një potencial
floristik të përbërë nga 794 lloje bimësh enësore, të cilat grupohen në 108 familje,
439 gjini dhe përbëjnë 22.7% të florës së Shqipërisë. Familjet që paraqesin
përqindjen më të lartë dhe dominojnë florën e kësaj zone, janë familjet Poaceae,
Asteraceae me 10% dhe Fabaceae me 9%.
3. Nga analiza e spektrit biologjik vihet re se rolin kryesor në florën e rajonit e
luajnë hemikriptofitet me 44%, duke vijuar me terofitet 20%, fanerofitet 16% dhe
geofitet 14%. Prania e lartë e hemikriptofiteve reflekton nivelin shpesh herë të
lartë të degradimit.
4. Analiza e spektrit korologjik, evidenton natyrën dhe lidhjet e florës së luginës së
lumit Shkumbin në një masë të konsiderueshme me trevat Mesdhetare, ato
Evropiane dhe Aziatike dhe Ballkanike. Elementi Mesdhetar dhe ai Euroaziatik
me përqindjen më të lartë të pjesëmarrjes së tyre në florë 12%, përcaktojnë shpesh
fizionominë e habitateve natyrore të shumta të rajonit tonë të studimit.
5. Nga vrojtimet tona dhe bazuar në literaturën mbi dukurinë e lulëzimit u vu re se
periudha me numrin më të madh të bimëvë në lulëzim është periudha ndërmjet
muajve Prill–Korrik. Muaji Maj konsiderohet si muaji me numrin më të madh të
bimëve në lulëzim me 357 lloje, i ndjekur nga Qershori me 321 lloje dhe arrin
minimumin e tij në Janar e Dhjetor.
6. Flora e rajonit karakterizohet nga prania e 171 llojeve aromatike–mjekësore, 240
llojeve mjaltëse, 115 llojeve alergjike, 43 llojeve foragjere, 59 llojeve të dëmshme
dhe helmuese, 51 llojeve paraardhës të egër të kulturave bujqësore, 26 llojeve
aliene invazive apo potencialisht invazive dhe 5 llojeve hiperakumulatore të
metaleve të rëndë, të cilat për vetë vlerat që mbartin, rrisin së tepërmi vlerat e
biodiversitetit si burime ekonomike e biologjike apo edhe në aspekte të tjera.
7. Interes të veçantë në florën e zonës së studiuar paraqet prania e 7 llojeve
endemike, 13 subendemike, 96 llojeve ballkanike dhe subballkanike, si dhe 57
llojeve të Listës së Kuqe të Florës së Shqipërisë (ose 19% e saj), që rrisin së
tepërmi vlerat e biodiversitetit këtij rajoni, i japin një karakter specifik kësaj flore,
flasin për origjinën, veçoritë gjenetike, lidhjet filogjenetike të saj, ndikimin e
faktorëve ekologjikë etj.
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8. Në zonë gjenden 9 biomonumente, 15 gjeomonumente dhe 5 Rezerva Natyrore të
Menaxhuara. Një pjesë e rajonit të studimit i përket Parkut Kombëtar Shebenik–
Jabllanicë.
9. Bazuar në rilevimet, përcaktimet e përshkrimet fitosociologjike, janë evidentuar
19 tipe habitatesh, 17 prej të cilave habitate natyrore korresponduese të kodeve
dhe përcaktimeve të Direktivës 92/43/EEC, si dhe dy tipe habitatesh artificiale,
rezultat i veprimtarisë antropogjene. Nga 17 habitatet natyrore dy prej tyre kanë
statusin “prioritar”, për ruajtje dhe mbrojtje me përparësi.
10. Kartografimi dhe përgatitja e Hartës së Habitateve Natyrore të luginës së lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij, përmbush një nga objektivat kryesore të
studimit, me pikësynim standardizimin e inventarit të habitateve dhe llojeve me
rëndësi evropiane për ruajtjen e natyrës, si edhe lidhjen e zhvillimeve të politikave
kombëtare në drejtim të ruajtjes dhe mbrojtjes të natyrës me politikat evropiane në
këtë drejtim dhe krijimin e një sistemi informimi mbarë evropian.
11. Gjatë ekspeditave në terren në kuadrin e studimit të florës dhe habitateve natyrore
kemi evidentuar disa taksa, që përbëjnë një kontribut modest në studimin e Florës
së Shqipërisë, të tilla si Anchusa officinalis L. subsp. leucantha (Selvi & Bigazzi)
Kit Tan, takson i ri për Shqipërinë dhe për shkencën. Për herë të parë evidentohet
prania e Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz në Shqipëri.
Duke parë përhapjen në Shqipëri, arealin e tyre shumë të ngushtë dhe popullatat me
numër të vogël individësh të taksave si Anchusa officinalis L. subsp. leucantha (Selvi &
Bigazzi) Kit Tan, Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz, Lathraea squamaria L.,
Soldanella pindicola Hausskn., mendojmë ti propozohen Ministrisë të Mjedisit për
përfshirjen e tyre në listën e kuqe të Florës vaskulare të Shqipërisë me statusin të
rrezikuara në mënyrë kritike (CR) dhe taksa të tilla si Castanea sativa Mill., Ilex
aquifolium L., Narcissus poeticus L., Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold, me statusin të
rrezikuara (EN).
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SHTOJCA

Spektri sistematik

Acanthaceae

Aceraceae

Adianthaceae

Alismataceae

Amaranthaceae

Amaryllidaceae

Anacardiaceae

Apiaceae

Apocynaceae

Aquifoliaceae

Araceae

Araliaceae

Aristolochiaceae

Aspidiaceae

Aspleniaceae

Asteraceae

Athyriaceae

Berberidaceae

Betulaceae

Boraginaceae

Brassicaceae

Buxaceae

Campanulaceae

Cannabaceae

Caprifoliaceae

Caryophyllaceae

Celastraceae

Chenopodiaceae

Cistaceae

Convolvulaceae

Cornaceae

Corylaceae

Crassulaceae

Cucurbitaceae

Cupressaceae

Cyperaceae

Dioscoreaceae

Dipsacaceae

Elaeagnaceae

Equisetaceae

Ericaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Fagaceae

Gentianaceae

Geraniaceae

Gesneriaceae

Globulariaceae

Hippocastanaceae

Hypericaceae

Hypolepidiaceae

Iridaceae

Juglandaceae

Juncaceae

Lamiaceae

Lauraceae

Lentibulariaceae

Liliaceae

Linaceae

Loranthaceae

Lythraceae

Malvaceae

Moraceae

Myrtaceae

Nyctaginaceae

Nymphaeaceae

Oleaceae

Onagraceae

Ophioglossaceae

Orchidaceae

Orobanchaceae

Oxalidaceae

Papaveraceae

Parnassiaceae

Pinaceae

Plantaginaceae

Platanaceae

Plumbaginaceae

Poaceae

Polygalaceae

Polygonaceae

Polypodiaceae

Portulacaceae

Primulaceae

Punicaceae

Pyrolaceae

Ranunculaceae

Rhamnaceae

Rosaceae

Rubiaceae

Rutaceae

Salicaceae

Santalaceae

Saxifragaceae

Scrophulariaceae

Simaroubaceae

Solanaceae

Tamaricaceae

Thymelaeaceae

Tiliaceae

Typhaceae

Ulmaceae

Urticaceae

Valerianaceae

Verbenaceae

Violaceae

Vitaceae

Figura 3.2 Paraqitja grafike e spektrit sistematik
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Spektri i elementit korologjik

AfJ
ArctAlp
AzL
Balk
Eu
EuJ
EuJP
EuL
EuPQ
EuQ-SiberQ
Indiane
MedJ
MedQ
Paleotemp
SubAtl
SubMed-Pont

AfrTrop
Austrl
AzP
Circumbor
EuAz
EuJL
EuJ-Pont
EuL-Pont
EuQ
EuSiber
Med
MedJL
MedTur
Paleotrop
SubBalk
SubMed-SubAtl

AmJ
Az
AzP-Pont
Cosmop
EuAzP
EuJL-AzP
EuJQ
EuMed
EuQBalk
EuSiberJ
MedAtl
MedL
MedVL
Pantropic
SubCosmop

AmTrop
AzJL
AzQ
Egjipt
EuAz-SubCosmop
EuJL-Pont
EuJ-SiberJ
EuMed-Pont
EuQ-Caucas
EuV
MedAzJP
MedP
Neotropic
Pers
SubEndem

AmV
AzJP
AzQ-Med
Endem
EuCaucas
EuJL-SiberJ
EuJ-Tur
EuMed-Tur
EuQJ
Ilirike
Med-EuP
MedPont
Paleosubtrop
Pont
SubMed

Figura 3.5 Paraqitja grafike e spektrit të elementit korologjik

Tabela 3.2 Lista floristike e bimëve aromatike–mjekësore
Nr.
1
2
3
4
5
6

Emri i bimës
Achillea millefolium L.
Aesculus hippocastanum L.
Agrimonia eupatoria L.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.

Nr.
87
88
89
90
91
92
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Emri i bimës
Lythrum salicaria L.
Malus sylvestris Mill.
Malva sylvestris L.
Marrubium vulgare L.
Melilotus officinalis (L.) Pallns.
Melissa officinalis L.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Alisma plantag –aquatica L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Althaea officinalis L.
Anagallis arvensis L.
Anchusa officinalis L.
Anthyllis vulneraria L.
Arctium lappa L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Artemisia absinthium L.
Artemisia vulgaris L.
Arum italicum Mill.
Asplenium trichomanes L.
Atriplex hastata L.
Atropa bella–dona L.
Bellis perennis L.
Berberis vulgaris L.
Betula pendula Roth.
Brassica oleraceae L.
Briza maxima L.
Buxus sempervirens L.
Campanula glomerata L.
Capsella bursa -pastoris (L.) Med.
Castanea sativa Mill.
Centaurea alba L.
Centaurea cyanus L.
Centaurium erythraea Rafn.
Ceterach officinarum Lam. et D.C.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Chelidonium majus L.
Cichorium intybus L.
Colutea arborescens L.
Consolida regalis S.F. Gray
Convolvulus arvensis L.
Corylus avellana L.
Cotinus coggygria (Scop.)
Crataegus monogyna Jacq.
Cydonia oblonga Mill.
Cynara scolymus L.
Cynodon dactylon L.Pers.
Cynoglossum officinale L.
Datura stramonium L.
Daucus carota L.
Dictamnus albus L.
Digitalis lanata Ehrh.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Echium italicum L.

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

127

Melittis melissophyllum subsp.albida L.
Mentha aquatica L.
Mentha pulegium L.
Morus alba L.
Myrtus communis L.
Narcissus poeticus L.
Nasturtium officinale R.Br.
Ononis spinosa L.
Origanum vulgare L.
Oxalis acetosella L.
Papaver rhoeas L.
Parietaria officinalis L.
Pinus nigra Arn.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum bistorta L.
Polygonum hydropiper L.
Polypodium vulgare L.
Populus nigra L.
Primula veris L.
Primula vulgaris Huds
Prunella vulgaris L.
Prunus cerasus L.
Prunus spinosa L.
Pulmonaria officinalis L.
Punica granatum L.
Quercus petraea (Mat) Liebl.
Reseda luteola L.
Rhamnus frangula L.
Rhus coriaria L.
Ricinus communis L.
Robinia pseudacacia L.
Rosa canina L.
Rosmarinus officinalis L.
Rubia tinctorum L.
Rubus idaeus L.
Rubus ulmifolius Schott
Salix alba L.
Salix fragilis L.
Salix purpurea L.
Salvia officinalis L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Saponaria officinalis L.
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Equisetum arvense L.
Eryngium campestre L.
Ficus carica L.
Foeniculum vulgare Mill.
Fragaria vesca L.
Fumaria officinalis L.
Galega officinalis L.
Galium aparine L.
Galium odoratum (L.) Scop
Galium verum L.
Genista radiata (L.) Scop.
Genista tinctoria L.
Gentiana lutea L.
Geranium macrorrhizum L.
Geranium molle L.
Geum urbanum L.
Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Helichrysum plicatum DC.
Helleborus odorus Waldst. et Kit.
Herniaria glabra L.
Herniaria hirsuta L.
Hieracium pilosella L.
Humulus lupulus L.
Hyosciamus niger L.
Hypericum perforatum L.
Ilex aquifolium L.
Juglans regia L.
Juniperus communis L.
Juniperus oxycedrus L.
Laurus nobilis L.
Leonurus cardiaca L.
Lotus corniculatus L.
Lychnis coronaria (L.) Desr.

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Satureja montana L.
Secale cereale L.
Sedum acre L.
Sempervivum tectorum L.
Sideritis raeseri Boiss. et Heldr.
Sideritis montana L.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sorbus domestica L.
Stachys officinalis (L.) Trev.
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Web.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium polium L.
Thymus longicaulis C. Presl.
Tilia platyphyllos Scop.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Trifolium arvense L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Ulmus minor Mill syn U. campestris L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Valeriana officinalis L.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbena officinalis L.
Veronica officinalis L.
Viola odorata L.
Viola tricolor L.
Viscum album L.
Vitis vinifera L

Tabela 3.3 Lista e bimёve mjaltore
Nr.

Emri i bimës

Nr.

Emri i bimës

1
2
3
4

Abies alba Mill.
Acer campestre L.
Aesculus hippocastanum L.
Agrimonia eupatoria L.

121
122
123
124

Nasturtium officinale R.Br.
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnston
Nigella damascena L.
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Ajuga reptans L.
Alisma plantago–aquatica L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Althaea officinalis L.
Alyssum murale Waldst. et Kit.
Anchusa officinalis L.
Anemone nemorosa L.
Anthemis arvensis L.
Anthyllis vulneraria L.
Aquilegia vulgaris L.
Artemisia vulgaris L.
Arum italicum Mill.
Asparagus acutifolius L.
Atropa bella–dona L.
Bellis perennis L.
Berberis vulgaris L.
Bidens tripartita L.
Buxus sempervirens L.
Calamintha grandiflora L.Moench
Campanula glomerata L.
Campanula patula L.
Carlina acaulis L.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Centaurea alba L.
Centaurea cyanus L.
Cercis siliquastrum L.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Chenopodium album L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cistus albanicus E. F. Warburg
Cistus salvifolius L.
Clematis vitalba L.
Clematis viticella L.
Colutea arborescens L.
Cornus mass L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Cupressus sempervirens L.
Cydonia oblonga Mill.
Cynara scolymus L.
Cynoglossum officinale L.
Dactylis glomerata L.

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

129

Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis spinosa L.
Orchis laxiflora Lam.
Orchis mascula L.
Orchis morio L.
Origanum vulgare L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Oxalis acetosella L.
Oxalis corniculata L.
Paliurus spina-christi Mill.
Papaver rhoeas L.
Phillyrea latifolia L.
Pinus halepensis Mill.
Pinus nigra Arn.
Pinus peuce Griseb.
Pinus sylvestris L.
Pisum sativum L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Polygonum aviculare L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Portulaca oleraceae L.
Potentilla reptans L.
Primula veris L.
Primula vulgaris Huds
Prunella vulgaris L.
Prunus avium L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Pulmonaria officinalis L.
Punica granatum L.
Pyrus pyraster Burgsd
Quercus cerris L.
Quercus frainetto Ten.
Quercus petraea (Mat) Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Ranunculus sardous Crantz
Rapistrum rugosum (L.) All.
Rhamnus frangula L.
Rhus coriaria L.
Ricinus communis L.
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Datura stramonium L.
Daucus carota L.
Consolida regalis S.F. Gray
Delphinium staphisagria L.
Doronicum austriacum Jacq.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Echinops ritro L.
Echium vulgare L.
Erica herbacea L.
Eryngium campestre L.
Eucalyptus globulus Labill.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia helioscopia L.
Fagus sylvatica L.
Filipendula ulmaria L. Maxim
Filipendula vulgaris Moench.
Foeniculum vulgare Mill.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Fumaria officinalis L.
Galega officinalis L.
Galium odoratum (L.) Scop
Genista tinctoria L.
Gentiana lutea L.
Geranium robertianum L.
Geranium sanguineum L.

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Geranium sylvaticum L.
Geum urbanum L.
Hedera helix L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helianthus annuus L.
Helleborus odorus Waldst. et Kit.
Hieracium pilosella L.
Hyosciamus niger L.
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris maculata L.
Ilex aquifolium L.
Juglans regia L.
Juniperus communis L.
Juniperus oxycedrus L.
Lamium purpureum L.
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.
Leontopodium alpinum (Pers.) R.Br.
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Robinia pseudacacia L.
Rosa arvensis Huds.
Rosa canina L.
Rosmarinus officinalis L.
Rubus hirtus Waldst. et Kit.
Rubus idaeus L.
Rubus ulmifolius Schott
Rumex acetosella L.
Ruscus aculeatus L.
Salix alba L.
Salix babylonica L.
Salix fragilis L.
Salvia glutinosa L.
Salvia officinalis L.
Salvia sclarea L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Sanicula europaea L.
Saponaria officinalis L.
Satureja montana L.
Saxifraga rotundifolia L.
Scabiosa culumbaria L.
Scrophularia nodosa L.
Sedum hispanicum L.
Sempervivum tectorum L.
Senecio vulgaris L.
Sideritis raeseri Boiss. et Heldr.
Sideritis montana L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Solanum dulcamara L.
Solidago virgaurea L.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Spartium junceum L.
Stellaria media (L.) Vill.
Tamarix parviflora D. C.
Taraxacum officinale Web.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium polium L.
Thymus longicaulis C. Presl.
Thymus teucrioides Boiss. & Spruner
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Leonurus cardiaca L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Linaria vulgaris Mill.
Lonicera caprifolium L.
Lotus corniculatus L.
Lychnis coronaria (L.) Desr.
Lythrum salicaria L.
Malus sylvestris Mill.
Malva sylvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria perforata Merat
Medicago lupulina L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Melilotus officinalis (L.) Pallns.
Melissa officinalis L.
Mentha pulegium L.
Mercurialis annua L.
Morus alba L.
Muscari commosum (L.) Mill.
Muscari neglectum (L.) Mill.
Mycelis muralis (L.) Dumort
Myosotis arvensis (L.) Hill.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Myrtus communis L.

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Tordylium apulum L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Ulmus minor Mill syn U. campestris L.
Vaccinium myrtillus L.
Valeriana officinalis L.
Verbascum blattaria L.
Verbena officinalis L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica officinalis L.
Veronica persica Poir.
Vicia cracca L.
Vicia grandiflora Scop.
Vicia lutea L.
Vicia sativa L.
Viola odorata L.
Viola reichenbachiana Jordan
Viola tricolor L.
Viscum album L.
Vitex agnus–castus L.
Vitis vinifera L
Xanthium strumarium L.

Nr.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Emri i bimës
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud
Matricaria perforata Merat
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mentha pulegium L.
Mercurialis annua L.
Morus alba L.
Myrtus communis L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Papaver rhoeas L.
Parietaria officinalis L.
Phleum hirsutum Honckeny
Phleum pratense L.
Pinus halepensis Mill.
Pinus sylvestris L.
Pisum sativum L.

Tabela 3.4 Listё e bimёve alergjike
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Emri i bimës
Abies alba Mill.
Acer negundo L.
Acer obtusatum Waldst. et Kit.
Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Aesculus hippocastanum L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swing.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus gerardii Vill.
Alopecurus pratensis L.
Amaranthus retroflexus L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.)P.B.
Artemisia absinthium L.
Artemisia vulgaris L.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Atriplex hastata L.
Atropa bella–dona L.
Avena fatua L.
Avena sterilis L.
Bellis perennis L.
Berberis vulgaris L.
Betula pendula Roth.
Brachypodium pinnatum (L.) P.B.
Bromus erectus Huds.
Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.
Buxus sempervirens L.
Campanula rapunculus L.
Carex flacca Schreb.
Castanea sativa Mill.
Centaurea cyanus L.
Chenopodium album L.
Corylus avellana L.
Cruciata laevipes Opiz
Cupressus sempervirens L.
Cynodon dactylon L.Pers.
Cyperus longus L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Consolida regalis S.F. Gray
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Equisetum palustre L.
Fagus sylvatica L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Galium lucidum All.
Holcus lanatus L.
Humulus lupulus L.
Juniperus communis L.
Juniperus oxycedrus L.
Lamium purpureum L.
Laurus nobilis L.
Ligustrum vulgare L.
Lolium perenne L.
Lonicera caprifolium L.

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
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Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Platanus orientalis L.
Poa pratensis L.
Populus alba L.
Populus canadensis Moench.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Prunus spinosa L.
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Ranunculus bulbosus L.
Ricinus communis L.
Robinia pseudacacia L.
Rosmarinus officinalis L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Secale cereale L.
Setaria pumila (Poiret) Schultes
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum nigrum L.
Solidago virgaurea L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Spartium junceum L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stipa bromoides Brand.
Taraxacum officinale Web.
Taxus baccata L.
Tilia platyphyllos Scop.
Tordylium apulum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium subterraneum L.
Tussilago farfara L.
Ulmus minor Mill syn U. campestris L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Vicia lutea L.
Vicia sativa L.
Xanthium spinosum L.

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit
Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij
Tabela 3.5 Listё e bimёve foragjere
Nr.

Emri i bimës

Nr.

Emri i bimës

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Anthyllis vulneraria L.
Arrhenatherum elatius (L.)P.B.
Avena fatua L.
Bromus erectus Huds.
Bromus hordeaceus L.
Cynodon dactylon L.Pers.
Dactylis glomerata L.
Elymus repens (L.) Gould.
Festuca pratensis Huds.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Pisum sativum L.
Poa pratensis L.
Sesleria coerulans Friv.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Taraxacum officinale Web.
Trifolium alpestre L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium medium L.
Trifolium nigrescens Viv.

Festuca rubra L.
Holcus lanatus L.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus pratensis L.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Medicago lupulina L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Melica ciliata L.
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.
Onobrychis viciifolia Scop.
Phleum alpinum L.
Phleum pratense L.

Trifolium patens Schreb.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium subterraneum L.
Trigonella corniculata L.
Vicia cracca L.
Vicia lutea L.
Vicia sativa L.
Zea mays L.

Tabela 3.6 Lista e bimëve të dëmshme e helmuese
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Emri i bimës
Acanthus spinosus L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Mill.
Anemone nemorosa L.
Arum italicum Mill.
Asphodelus albus Mill.
Atriplex hastata L.
Avena sterilis L.
Caltha palustris L.
Carlina acanthifolia All.
Centaurea cyanus L.
Chenopodium album L.
Cirsium arvense (L.) Scop.

Nr.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Emri i bimës
Galega officinalis L.
Gentiana lutea L.
Helleborus odorus Waldst. et Kit.
Lolium temulentum L.
Mercurialis annua L.
Narcissus poeticus L.
Oxalis acetosella L.
Papaver rhoeas L.
Paspalum paspalodes (Mich x) Scribner
Portulaca oleraceae L.
Pteridium aquilinum Kuhn
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus ficaria L.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
Cuscuta europaea L.
Cynodon dactylon L.Pers.
Consolida regalis S.F. Gray
Digitalis ferruginea L.
Digitalis lanata Ehrh.
Digitaria sanguinalis L. Scop.
Echium italicum L.
Echium vulgare L.
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Eryngium campestre L.
Euphorbia brittingeri Opiz.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia helioscopia L.
Fumaria officinalis L.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Ranunculus sardous Crantz
Rapistrum rugosum (L.) All.
Rubia tinctorum L.
Sambucus ebulus L.
Scrophularia nodosa L.
Setaria pumila (Poiret) Schultes
Sorghum halepense (L.) Pers.
Stellaria media (L.) Vill.
Tanacetum vulgare L.
Veratrum album L.
Verbascum longifolium Ten.
Vicia lutea L.
Vicia pannonica Crantz.
Vicia sativa L.
Viola tricolor L.
Xanthium strumarium L.

Tabela 3.7 Lista prioritare e progjenitorëve për zonën e studiuar
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Emri i bimës
Aegilops geniculata L.
Aegilops triuncialis L.
Asparagus acutifolius L.
Avena sterilis L.
Bromus hordeaceus L.
Cornus mas L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Daucus carota L.
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter
Ficus carica L.
Fragaria vesca L.
Juglans regia L.
Juniperus communis L.
Juniperus oxycedrus L.
Lathyrus cicera L.
Linum bienne Mill.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Malus sylvestris Mill.
Medicago lupulina L.

Nr.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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Emri i bimës
Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinthus L.
Pisum sativum L.
Poa bulbosa L.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Pyrus amygdaliformis Vill.
Pyrus pyraster Burgsd
Raphanus raphanistrum L.
Sinapis arvensis L.
Sorbus domestica L.
Trifolium arvense L.
Trifolium medium L.
Trifolium nigrescens Viv.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium rubens L.
Trifolium speciosum Willd.
Trifolium striatum L.
Trifolium subterraneum L.
Vicia cracca L.
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22
23
24
25
26

Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Melilotus officinalis (L.) Pallns.
Onobrychis viciifolia Scop.
Phleum alpinum L.
Phleum pratense L.

48
49
50
51

Vicia grandiflora Scop.
Vicia pannonica Crantz.
Vicia sativa L.
Vitis vinifera L

Tabela 3.8 Listë e specieve aliene invazive
Nr.

Emri i bimës

Familja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Acer negundo L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swing.
Albizzia julibrisin Durazz.
Amaranthus albus L.
Amaranthus retroflexus L.
Amorpha fruticosa L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron
Broussonetia papyrifera (L.) Vent
Chenopodium ambrosioides L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Cupressus sempervirens L.
Datura stramonium L.
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter
Echinochloa crus galli (L.) Beauv.
Helianthus tuberosus L.
Mirabilis jalapa L.
Parthenocissus quinquefolia (L.)
Panch.
Paspalum paspalodes (Mich x)
Scribner
Populus canadensis Moench.
Punica granatum L.
Ricinus communis L.
Robinia pseudacacia L.
Solanum nigrum L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Tagetes minuta L.
Xanthium spinosum L.

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Korologjia

Aceraceae
Simaroubaceae
Fabaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Fabaceae
Asteraceae
Moraceae
Chenopodiaceae
Asteraceae
Cupressaceae
Solanaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Nyctaginaceae
Vitaceae

Forma
biologjike
Ph
Ph
Ph
T
T
Ph
H
Ph
T
T
Ph
T
H
T
G
H
Ph

AmV
AsL
Paleotropic
AmV
AmV
AmV
Neotropic
AsL
Cosmopol
AmV
AsL
Cosmopol
EuMed
SubCosmop
AmV
AmTropic
AmV

Shkalla e
invadimit
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Poaceae

G

SubCosmop

1

Salicaceae
Punicaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Solanaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae

Ph
Ph
T/Ch
Ph
T
G
T
T

AmV
MedAzJP
Paleotropic
AmV
Cosmopol
Cosmopol
AmJ
AmJ

1
1
1
2
1
1
1
2
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Tabela 3.10 Bimë të rralla, të rrezikuara dhe të kërcënuara
Nr.

Emri i bimës

Familja

Korologjia

1

Adiantum capillus-veneris L.

Adianthaceae

Pantrop

2
3
4

Aesculus hippocastanum L.
Agrimonia eupatoria L.
Alkanna scardica Griseb.

Hippocastanaceae
Rosaceae
Boraginaceae

Balk
SubCosm
SubEndem

5
6

Alyssum bertolonii Desv.
Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng.
Aster albanicus Deg. subsp.
albanicus
Atropa bella–dona L.

Brassicaceae
Ericaceae

Balk
ArctAlp

Asteraceae

SubEndem

EN(A1b)

Solanaceae

Med

CR (B2c)

Betulaceae
Brassicaceae

EuSiber
SubEndem

CR(B2e)
EN(A1b)

11
12

Betula pendula Roth.
Bornmuellera baldaccii
(Degen) Heywood
Caltha palustris L.
Centaurea deustiformis Adam.

Ranunculaceae
Asteraceae

Circumbor
Balk

VU (A1b)
EN (A1b)

13

Chelidonium majus L.

Papaveraceae

EuAz

VU(A1b)

14

Cistus albanicus E. F.
Warburg

Cistaceae

Endem

15

Conium maculatum L.

Apiaceae

16

Dictamnus albus L.

17
18

7
8
9
10

19

Kategoria e
rrezikimit

Habitati

Shkaku

VU(A1b)

Shkëmbinj të lagur

CR(A1a)
LR(cd)
LR(cd)

Shpate shkëmbore
Pyje, shkorreta
Vende shkëmbore

Mbledhja pa kriter; dëmtimi i
habitatit
Individë të rrallë
Grumbullimi pa kriter
Individë të rrallë, areali i kufizuar

LR(cd)
LR(cd)

Vende me gurё
Skëmbinj e kullota

Veprimtaria antropogjene
Individë të rrallë

Vende të thata
shkëmbore
Çeltira pyjesh

Individë të rrallë; areal i kufizuar

Zona malore
Shkëmbinj
serpentinorë
Vende me lagështi
Shpate shkëmbore

Individe të rrallë, dёmtim i
habitatit, grumbullim pa kriter.
Areal i kufizuar; prerje pa kriter
Individë të rrallë; areal i kufizuar
Areal me sipërfaqe të vogël
Individë të rrallë; areal i kufizuar

EN (B2c)

Pyje e vende me
hije
Buzё ahishteve

Zvogelim i arealit; grumbullim si
bimë mjekësore
Individё tё rrallё, areal i kufizuar,
prerje pёr pastrim nё ahishte

EuAz

EN (A1b)

Gërmadha

Individë të rrallë; areal i kufizuar

Rutaceae

EuSiber

VU(A1b)

Pyje fletorë

Digitalis lanata Ehrh.

Scrophulariaceae

SubBalk

LR(cd)

Shkorreta e pyje

Ndryshim i habitatit; grumbullim
pa kriter
Veprimtaria e njeriut në dushkaja

Dryopteris filix-mas (L.)
Schott.
Festucopsis serpentini (C.E.)
Melderis

Aspidiaceae

SubCosmo
p
Endem

LR(cd)

Pyje e vende me
hije
Shkëmbinj
serpentinorë

Poaceae

NE
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Grumbullim pa kriter
Bimë endemike
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20

Forsythia europaea Deg. et
Bald.
Fraxinus excelsior L.

Oleaceae

Endem

Vende të zhveshura

Bimë endemike

Oleaceae

Eu-Caucas

Individë të rrallë; shfrytëzim pa
kriter
Bimë endemike

EN(A1b)

Buzë ujërash, në
pyje me lagështi
Shpate të
degraduara e të
thata
Livadhe e kullota

22

Genista hassertiana (Bald.)
Bald. ex Buch.

Fabaceae

Endem

23

Gentiana lutea L.

Gentianaceae

EuJ

24

Hypericaceae

Endem

25

Hypericum haplophylloides
Halacsy et Bald.
Hypericum perforatum L.

LR(cd)

Vende shkëmbore

Hypericaceae

Paleotemp

EN(A1b)

Vende të ndryshme

26

Juglans regia L.

Juglandaceae

EuAz

EN(A1b)

Lugina lumi

27
28

Juniperus communis L.
Juniperus foetidissima Willd.

Cupressaceae
Cupressaceae

Circumbor
Circumbor

VU(A1b)
EN (A1b)

29

Juniperus oxycedrus L.

Cupressaceae

EuMed

VU(A1b)

Vende të ndryshme
Shkёmbinj
gёlqerorё
Vende të ndryshme

30

Laurus nobilis L.

Lauraceae

Med

EN(A1b)

31

Leontopodium alpinum (Pers.)
R.Br.
Lilium albanicum Griseb.

Asteraceae

EuAz

CR(B2a)

Liliaceae

Endem

EN (A1b)

Rosaceae

Med

Caryophyllaceae

35

Malus florentina (Zuccagni) C
K. Schneider
Minuartia baldacii (Halascy)
Mattf.
Narthecium scardicum Kos.

36
37
38
39

21

32
33
34

NE
CR(A1b)
NE

Makje e shkorreta
mesdhetare
Shpate shkëmbore

Grumbullimi pa kriter si bimë
mjekësore; dëmtimi i rrënjëve
Individë të rrallë; areal i kufizuar
Shkulje me gjithë rrënjë;
grumbullim pa kriter si bimë
mjekësore
Shrytëzim i gjithëanshëm; si bimë
mjekësore; prerje abuzive
Grumbullimi pa kriter
Individё tё rrallё areal i kufizuar
Zjarret; grumbullimi si bimë
mjekësore; prerje per dru zjarri
Individë të rrallë; shfrytëzim si
bimë mjekësore
Individë të rrallë
Individë të rrallë

DD

Vende shkëmbore
të larta
Pyje e shkorreta

Balk

LR(nt)

Kullota shkёmbore

Individё tё rrallё areal i kufizuar

Liliaceae

Balk

VU (A1b)

Tharja e liqeneve

Nymphaea alba L.
Orchis provincialis Balb.
Origanum vulgare L.

Nymphaeaceae
Orchidaceae
Lamiaceae

EuAz
Med
EuAz

VU(A1b)
LR(cd)
EN(A1b)

Vende me
lagështirë
Liqene
Pyje e shkorreta
Vende të ndryshme

Pedicularis brachyodonta

Scrophulariaceae

Balk

LR(cd)
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Kullota malore

Dëmtim i venbanimit
Grumbullim pa kriter
Shpyllëzim; kullotje intensive;
grumbullim pa kriter
Individë të rrallë
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40
41

Schloss. et Vuk.
Pedicularis graeca Bunge
Pinus peuce Griseb.

Scrophulariaceae
Pinaceae

SubEndem
Balk

LR(cd)
EN(A1b)

42

Pinus sylvestris L.

Pinaceae

EuAz

CR(A1b)

Kullota shkëmbore
Shkëmbinj
serpentinorë
Zona malore

43

Ramonda serbica Pančić

Gesneriaceae

Balk

VU (A1b)

Nёpёr tё çara

44
45

Salix fragilis L.
Salvia officinalis L.

Salicaceae
Lamiaceae

EuSiber
MedL

VU (A1b)
VU(A1b)

46

Sambucus nigra L.

Caprifoliaceae

EuCaucas

VU(A1b)

shkëmbinjsh
Buzë ujërave
Vende shkëmbore
të thata
Gjerdhe e pyje

47

Satureja montana L.

Lamiaceae

MedP

VU(A1c)

Shpate gurishtore

48

Sedum serpentini Janchen

Crassulaceae

SubEndem

LR(nt)

49

Lamiaceae

Balk

EN(A1c)

50

Sideritis raeseri Boiss. et
Heldr.
Symphytum officinale L.

Shkёmbinj
serpentinorё
Vende shkëmbore

Boraginaceae

EuCaucas

VU (A1b)

51

Taxus baccata L.

Taxaceae

Paleotemp

VU(A1b)

52

Thymus teucrioides Boiss. &
Spruner
Tilia platyphyllos Scop.
Trifolium pilczii Adamovic
Valeriana officinalis L.

Lamiaceae

SubEndem

DD

Tiliaceae
Fabaceae
Valerianaceae

EuCaucas
Balk
Eu

CR (A1c)
LR(nt)
VU (A1c)

Viola ducadjinica W.Becker et
Kosanin
Viscum album L.

Violaceae

Endem

LR(cd)

Loranthaceae

EuAz

VU (A1c)

53
54
55
56
57
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Livadhe me
lagështi
Ahishte

Individë të rrallë
Areal i kufizuar; prerje abuzive
Areal i kufizuar;shfrytëzim pa
kriter
Individë të rrallë, areal i kufizuar
Individë të rrallë, prerje.
Shfrytëzim e grumbullim pa
kriter; rol mjekësor
Dëmtimi antropogjen;
grumbullim për rolin mjekësor
Grumbullim pa kriter; dëmtim e
shkulje
Individё tё rrallё, areal i kufizur
Grumbullim pa kriter
Individë të rrallë
Individë të rrallë; shfrytëzim i
pyjeve

Kullota malore
Pyje
Kullotё alpine
Pyje e vende me
lagështi
Kullota subalpine e
alpine
Gjysëmparazite

Prerje, individë të rrallë
Individё tё rrallё, areal i kufizur
Grumbullim si bimë mjekësore
Sipërfaqe e kufizuar
Grumbullim pa kriter si bimë
mjekësore

Studim mbi florën, bimësinë dhe diversitetin e habitateve natyrore në pellgun ujëmbledhës të lumit Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij

Aegilops geniculata L.
Aegilops triuncialis L.
Agrostis canina L.
Agrostis stolonifera L.
Alisma plantago –
aquatica L.
Allium ursinum L.
Alopecurus pratensis L.
Apium nodiflorum (L)
Lag.
Arctostaphylos uva-ursi
(L.) Spreng.
Asparagus acutifolius L.
Avena fatua L.
Avena sterilis L.
Bidens tripartita L.
Brassica oleraceae L.
Caltha palustris L.
Cardamine pratensis
Cephalanthera
damasonium (Cr.) Simk
Cephalanthera rubra
(L.) L.C.M. Richard
Cichorium intybus L.
Cyperus fuscus L.
Cyperus longus L.

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Alismataceae

T
T
H
H
Hidrof.

EuMed
EuMed
EuSiber
Circumbor
SubCosmop

LC
LC
LC
LC
LC

Liliaceae
Poaceae
Apiaceae

G
H
H

EuAz
EuSiber
EuMed

LC
LC
LC

Ericaceae

Ch

ArctAlp

LC

Liliaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae

G
T
T
T
T/H
H
G

Med
EuAz
MedTur
EuAz
Med
Circumbor
Eu

LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC

II

Orchidaceae

G

EuMed
LC

II

Orchidaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Cyperaceae

G
H
T
G

EuAz
Cosmop
Paleotemp
Paleotemp

Forma biologjike
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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LC
LC
LC

Progjenitor

1
2
3
4
5

CITES Aneks

Korologjia

Konventa e Bern-it
(Aneksi)

Familja

Direktiva e
Habitateve (Aneksi)

Emri i bimës

IUCN Kategoria e
Listës së Kuqe
(Europë)

Nr.

Specie ujore

Tabela 3.11 Flora e rajonit të studimit e përfshirë në konventa ndërkombëtare

PO
PO
PO
PO
PO

PO

PO
PO
PO

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

PO
PO
PO
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

Dactylorhiza sambucina
(L.) Soo
Daucus carota L.
Eleocharis acicularis
(L.) Ro.et Schult.
Eleocharis palustris (L.)
Ro.et Schult.
Epipactis helleborine
(L.) Crantz
Epipogium aphyllum
Swartz
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Festuca heterophylla
Lam.
Festuca rubra L.
Fragaria vesca L.
Gentiana lutea L.
Hordeum murinum L.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus effusus L.
Lathyrus cicera L.
Lysimachia nummularia
L.
Lythrum salicaria L.
Malus florentina
(Zuccagni) C K.
Schneider
Malus sylvestris Mill.
Medicago lupulina L.
Medicago orbicularis
(L.) Bartal.
Medicago sativa L.
Melilotus officinalis (L.)
Pallns.

Orchidaceeae

G

EuCaucas

LC

Apiaceae
Cyperaceae

H
G

Paleotemp
SubCosmop

LC
LC

PO

Cyperaceae

G

SubCosmop

LC

PO

Orchidaceae

G

Paleotemp

LC

II

Orchidaceae

G

EuSiber

LC

II

Equisetaceae
Equisetaceae
Poaceae

H
H
H

Circumbor
Circumbor
EuCaucas

LC
LC
LC

Poaceae
Rosaceae
Gentianaceae
Poaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Fabaceae
Primulaceae

H
G
H
T
G
T
G
T
H

Circumbor
EuSiber
EuJ
Circumbor
Circumbor
Cosmop
Cosmop
EuMed
EuAz

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Lythraceae
Rosaceae

H
Ph

SubCosmop
Med

LC
DD

Rosaceae
Fabaceae
Fabaceae

Ph
T
T

EuCaucas
Paleotemp
EuMed

DD
LC
LC

PO
PO
PO

Fabaceae
Fabaceae

H
H

Pers
EuAz

LC
LC

PO
PO
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II
PO

PO
PO
PO
PO
PO
V
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Mentha aquatica L.
Mentha pulegium L.
Narcissus poeticus L.
Neottia nidus-avis Rich.
Nymphaea alba L.
Onobrychis viciifolia
Scop.
Ophrys apifera Huds.
Ophrys fusca L.
Orchis mascula L.
Orchis pallens L.
Orchis provincialis
Balb.
Orchis quadripuntata
Cyr.
Phleum pratense L.
Phragmites australis
(Cav.)Trin. ex Stendel
Pisum sativum L.
Platanthera bifolia (L.)
L.C.M.Richard
Poa pratensis L.

Lamiaceae
Lamiaceae
Amaryllidaceae
Orchidaceae
Nymphaeaceae
Fabaceae

H
H
G
G
G
H

Paleotemp
EuMed
EuJ
EuAz
EuAz
Med

LC
LC
DD
LC
LC
LC

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

G
G
G
G
G

EuMed
Med
Paleotemp
EuCaucas
Med

LC
LC
LC
LC
LC

Orchidaceae

G

Med

LC

Poaceae
Poaceae

H
G

EuQ
SubCosmop

LC
LC

Fabaceae
Orchidaceaae

T
G

Med
Paleotemp

LC
LC

Poaceae

H

Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Ramonda serbica Pančić
Raphanus raphanistrum
L.
Ruscus aculeatus L.
Sambucus nigra L.
Secale cereale L.
Sinapis arvensis L.
Trifolium alpestre L.
Trifolium angustifolium
L.

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Gesneriaceae
Brassicaceae

Ph
Ph
Ph
H
T

Circumbor
Pont
EuJ-Pont
EuCaucas
Balk
EuMed

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liliaceae
Caprifoliaceae
Poaceae
Brassicaceae
Fabaceae
Fabaceae

Ch
Ph
T
T
G
T

EuMed
EuCaucas
AzQ
Med
EuCaucas
EuMed

LC
EN
NA
LC
LC
LC
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PO
PO
I
II
PO
PO

I

II
II
II
II
II
II
PO
PO
PO
II
PO
PO
PO
PO

IV

I
PO

V
II/IV

I
PO
PO
PO
PO
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Trifolium arvense L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium subterraneum
L.
Typha angustifolia L.
Urtica dioica L.
Veronica anagallisaquatica L.
Vicia grandiflora Scop.
Vicia lutea L.
Vicia pannonica Crantz.
Vicia sativa L.
Vitis vinifera L

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

T
H
H
T

Paleotemp
EuSiber
Eu
EuMed

LC
LC
LC
LC

Typhaceae
Urticaceae
Scrophulariaceae

G
H
H

Circumbor
SubCosmop
Cosmop

LC
LC
LC

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Vitaceae

T
T
T
T
Ph

EuJL
EuMed
EuMed
MedTur
EuJQ

LC
LC
LC
LC
LC
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PËRMBLEDHJE
Lugina e lumit Shkumbin, në rrjedhën e mesme të tij shtrihet midis dy masiveve malore, atij të Shebenikut
në lindje dhe Polisit në perëndim. Klima mesdhetare, pozicionin gjeografik dhe faktorë të tjerë ekologjikë
ofrojnë kushtet e duhura për një diversitet floristik dhe habitatesh të pasur, që shërbejnë edhe si indikatorë
të tyre gjithashtu.
Objektivat kryesorë kanë qenë: evidentimi dhe vlerësimi i potencialit floristik, përshkrimi i tipeve të
habitateve sipas përcaktimeve e kodeve të Direktivës së Habitateve 92/43/EEC, si dhe kartografimi i tyre.
Flora karakterizohet nga një numër i konsiderueshëm llojesh bimore, ndër të cilat përmendim: bimët
aromatike–mjekësore, mjaltore, paraardhësit e egër të kulturave bujqësore etj., që si fond gjenetik rrisin
vlerat e biodiversitetit të zonës.
Tepër tërheqëse janë mjediset serpentinore, që bëhen strehë e një flore dhe bimësie tepër të veçantë. Në to
rriten bimë me aftësi fitorehabilituese dhe pjesa më e madhe bimëve të rralla e endemike.
Zona paraqet interes nga pikëpamja e ruajtjes së natyrës jo vetëm për larminë e florës dhe habitateve
natyrore, por edhe sepse në të ndodhen shumë biomonumente, rezerva natyrore, si dhe një pjesë e saj
përfshihet në Parkun Kombëtar Shebenik–Jabllanicë. Përveç vlerave shkencore, ekologjike, kulturore ajo
paraqet interes në zhvillimin e turizmit.

Fjalë kyçe: Lumi Shkumbin, florë, bimësi, tipe habitatesh natyrore, hartë e habitateve.

ABSTRACT
The Shkumbini River valley extends through two mountain massifs: Shebeniku at east and Polisi at west.
This rocky area with mediterranean climate has a rich floristic diversity and different types of natural
habitats, which are due to and related with the climatic conditions, geographic position and other
environmental conditions, being their indicator too.
The main objectives of this study were the determination and evaluation of flora, the description of the
habitats types according to the determinations and codes of Directive 92/43/EEC and mapping their spatial
coverage.
Although its territory is small, the flora has considerable species richness. With a great interest are the
medicinal-aromatic plants, the honey plants, crops wild relative which constitutes rich reservoir genes and
improves the biodiversity values. The hyperaccumulator plants used in phytoremediation grow up in
serpentine soils, which are widespread. These environments host a particular flora and the major part of the
endemic and rare plants.
This area is of a great interest from the point of nature conservation not only for being home of extremely
valuable natural habitats and flora but also of having biomonuments, managed natural reserves and being
part of the Shebenik–Jabllanica National Park.

Key words:. Shkumbini river, flora, vegetation, natyral habitats types, habitat map.
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