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PARATHENIE
Bimët kanë fituar shumë forma dhe struktura të ndryshme si rezultat i kushteve të jetesës,
strukturave gjenetike dhe karakteristikave filogjenetike. Këto struktura dhe ndryshimet që
ndodhin për shkak të kushteve në vendin e rritjes janë përgjithësisht ndryshime të dukshme;
megjithatë, nuk është e mundur të vëzhgohen ndryshimet në nivel mikro përmes syrit të lirë.
Sidoqoftë, shumë studime të mëparshme që janë kryer deri më tani, duke përfshirë ato për
përcaktimin dhe klasifikimin e bimëve, përcaktimin e varietetit gjenetik dhe zbulimin e
reagimeve dhe rezistencës ndaj faktorëve të stresit, bazohen në karakteristikat morfologjike
ndërsa analiza në nivel mikro e strukturave të bimëve jep më shumë rezultate në fushat e
histo-citologjisë dhe anatomisë. Është e qartë se shumë struktura ose karakteristika të bimëve
që duken të njëjta ose të ngjashme morfologjikisht, në të vërtetë ndryshojnë nga njëra-tjetra
kur kryhet analiza mikromorfologjike. Në këtë kuptim, analizat mikromorfologjike janë të
dobishme për të dalluar dhe identifikuar speciet aktuale. Përveç kësaj, ato ofrojnë mundësi të
rëndësishme për të kuptuar më mirë strukturat e bimëve. Studimet mikromorfologjike mbi
bimët mundësojnë analizë në nivele mikro të gjetheve, indeve, kërcellit, rrënjëve etj. Studimet
gjenetike, anatomike dhe mikromorfologjike janë studimet të përdorura më shumë. Në
studimet morfologjike bëhen analiza statistikore për variacione morfologjike. Studimi në
nivel histologjik dhe citologjik është i rëndësishëm sidomos për speciet native, të kërcënuara,
të rralla, aromatike e zbukuruese pasi paraqet të dhëna mbi mikromorfologjinë dhe
histokiminë e strukturave gjëndrore të gjethes si dhe diversitetin brendallojor dhe ndërllojor
të tyre. Vlerësimi me anë të treguesve histo-citologjikë shërben si bazë për vlerësimin e
biodiversitetit të specieve bimore në habitate të caktuara. Studimi si pjesë e kësaj teze
doktorature do të jetë një aspekt i veçantë i pa trajtuar më parë, plotësim dhe pasurimi i
studimeve për florën spontane të kësaj zone, gjë që paraqet interes jo vetëm shkencor por
edhe praktik, për studime më të thelluara. Në kuadër të studimit të kësaj teze doktorate janë
marrë në studim speciet Nymphaea alba L., Nuphar lutea (L) Sibth. & Sm. në dy liqene me
mikroklimë të ndryshme në Parkun Kombëtar të Lurës si edhe speciet Salvia officinalis L. dhe
Colchicum autumnale L. në fshatin Mustafe, në Dibër. Studimi “Mikromorfologjia e disa
specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri” i ndërmarr në kuadrin e asaj
që u tha më lartë paraqet në nivel histologjik dhe citologjik të dhëna mbi mikromorfologjinë
dhe histokiminë e strukturave gjëndrore të gjethes si edhe histo-citologjinë e organeve
vegjetative në këto bimë. Shumë pjesë të këtij studimi sjellin të dhëna interesante dhe të reja
për punimet në fushën e histo-citologjisë dhe mikromorfologjisë për speciet e rralla, me vlera
mjekësore dhe aromatike dhe të kërcënuara për zhdukje në Shqipëri. Drejtime të reja për
këto specie mund të konsiderohen:
•
•
•
•

Paraqitja e ndërtimit histo-citologjik e organeve vegjetative të specieve Nymphaea
alba, Nuphar lutea, Salvia officinalis dhe Colchicum autumnale.
Studimi mikromorfologjik i treguesve të gjethes në speciet N. alba, N. lutea, S.
officinalis dhe C. autumnale
Përdorimi i teknikave të ngjyrimit dhe metodave të ndryshme mikroskopike në
studimin mikromorfologjik të treguesve të gjethes.
Përpunimi statistikor i treguesve të gjethes, i cili shërben për të treguar variacionet
për sa i përket diversitetit intraspecifik dhe interspecifik të analizuara për speciet
Nymphaea alba L. dhe Nuphar luteal (L.) Sibth. &Sm.
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HYRJE
Karakteristikat specifike morfo-anatomike dhe fiziologjike e biokimike janë rezultat i
përshtatjes së bimëve me kushtet e mjedisit (Pandey et al., 2006). Morfologjia e gjetheve dhe
karakteristikat e anatomisë mund të shërbejnë si bioindikatorë të përgjigjes së bimëve ndaj
ndryshimit të kushteve mjedisore (Pal et al. 2002; Chaturvedi et al. 2013; Tomasevic et al.
2004; Sharma dhe Dietz, 2006). Treguesit e epidermës së gjethes, të tilla si qelizat
epidermale, gojëzat dhe trikomat, madhësia, gjatësia, shpërndarja, orientimi dhe frekuenca e
tyre kanë një rëndësi të konsiderueshme në taksonomi, si dhe në filogjeni (Albert & Sharma
2013). Si pjesё pёrbёrёse tё strukturave epidermale, kompleksi stomatal (gojёzave) dhe
trikomat kanë rёndёsi të madhe nё karakterizimin e specieve tё rralla dhe mjekësore, për
shkak të atributeve të tyre funksionale dhe rëndësisë ekonomike në prodhimin / sekretimin e
fitokimikateve. Analiza histologjike e gojëzave synon tё japё tё dhёna mbi shkallёn e
variablitetit tё popullatave apo specieve nё studim. Treguesit mbi llojshmёrinё, numrin e
gojëzave pёr njёsi sipёrfaqe gjethore dhe madhёsia e tyre, klasterat stomatale (grupimet
gojëzore) qё ato formojnё, janё indikator tё rёndёsishёm qё pёrdoren gjatё karakterizimit tё
specieve dhe gjithashtu janё dhe indikator i kushteve mjedisore ku rriten kёto specie (Faust &
Jones, 1973; Adedeji et al., 2007). Ndërsa sa i përket trikomave për shumëllojshmërinë
morfologjike që ato paraqesin, si dhe shpeshtia e tyre pёr njёsi sipёrfaqe gjethore madhësi,
forma, vendndodhje dhe funksion janё parametra tё rёndёsishёm tё studimit tё specieve dhe
luajnë rol të rëndësishëm në studimin e diversitetit në nivel llojor (Badmus et al., 2010; Faust
& Jones, 1973; Adedeji et al., 2007; Robles-Zepeda et al., 2009). Gjithashtu është studiuar
mikromorfologjia e kërcellit dhe e rrënjës e cila lidhet ngushtë me habitatin në të cilin rriten
specie të ndryshme. Karakteristikat mikromorfologjike të organeve vegjetative kanë
ndihmuar në vlerësimin e taksoneve bimore në grupe të ndryshme të bimëve (Sonibare et al.,
2014). Nga sa u tha më sipër në lidhje me studimin e biodiversitetit dhe ndikimet e mjedisit
në mikromorfologjinë e bimëve, u studiuan disa specie të zonës së Dibrës të cilat janë të
kërcënuara, të rralla e me vlera mjekësore, aromatike, dhe dekorative. Një pjesë e bimëve të
përzgjedhura janë të rralla në florën spontane, këtu përmendim speciet Nymphaea alba L. dhe
Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. (Vangjeli et al., 1995). Këto specie shërbejnë edhe si
zbukuruese e parqeve, gjithashtu janë përdorur edhe në mjekësinë tradicionale (Xhulaj 2013;
Evan 2002). N. alba dhe N. lutea e liqeneve të Lurës është e kërcënuar për shkak të
ndërhyrjeve nga njeriu. Ky ndikim ka qenë shumë i theksuar për shkak të prerjes totale të
pyjeve përreth liqeneve duke ndikuar në ndotjen dhe erozionin e këtyre ekosistemeve. Nga
studimi i kryer, rezulton variacion i theksuar brenda popullatave të të njëjtit lloji por edhe
midis popullatave të dy specieve të mësipërme, si pjesë e të njëjtës familje. Specie tjetër e
marrë në këtë studim është edhe Salvia officinalis L. e cila është bimë e kërcënuar në
gjendjen e saj native dhe me vlera mjekësore e aromatike dhe zbukuruese kopshtesh
(Vangjeli et al., 1995; Miroddi et al., 2014; Lopresti, 2017). Kjo specie ka një habitat të
copëzuar për shkak të përdorimit dhe tregëtimit nga ana e banorëve të zonës dhe për shkak të
dëmtimit nga bagëtitë. Speciet gjenden të veçuara dhe larg njëra - tjetrës, gjë që tregon për
një dëmtim të madh të popullatës së saj në zonën ku është grumbulluar. Për sa i përket
species tjetër pjesë e këtij studimi Colchicum autumnale L., ajo është e rrezikuar dhe me
vlera mjekësore (Jaeger & Flesch 1990). Kjo ka çuar në dëmtimin e tyre nga mbishfrytëzimi
dhe keq shfrytëzimi nga ana e njeriut. Tek kjo bimë është shfrytëzuar kryesisht fara, por
kohët e fundit kërkohet edhe rrënja dhe kjo e rrit shumë rrezikun për zhdukje të kësaj specie.
Habitati i saj është shumë i copëzuar dhe me njolla për shkak të shfrytëzimit nga njeriu dhe
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nga kullotja e bagëtive. Në këtë studim janë analizuar disa parametra të ndryshëm, sipas
karakteristikave të secilës specie. Këto parametra nuk janë studiuar më parë në Shqipëri në
popullatat e këtyre specieve. Shumë prej rezultateve paraqesin risi dhe të dhëna interesante e
të ndryshme nga raportimet e autorëve të huaj. Parametrat mikromorfologjikë të studiuar për
secilën specie janë si më poshtë:
• Për speciet N. alba dhe N. lutea është bërë studimi e vlerësimi për secilën specie dhe
krahasimi brendallojor (intraspecifik) e ndërllojor (interspecifik) për parametrat eko –
morfologjikë dhe mikromorfologjikë
• Për specien S. officinalis është bërë studimi dhe vlerësimi për parametrat
mikromorfologjikë dhe histokimikë
• Për specien C. autumnale, është bërë studimi dhe vlerësimi për parametrat eko –
morfologjikë dhe mikromorfologjikë
Teknikat e përdorura për analizën mikromorfologjike të strukturave të mësipërme të këtyre
specieve janë të shumëllojshme, në varësi të specieve që studiohen dhe vështirësive që ato
paraqesin. Për studimin e kompleksit stomatal në përgjithësi është përdorur teknika e thjeshtë
e lyerjes me manikyr transparent të sipërfaqes së gjetheve-teknika koloidale (Brewer, 1992),
si edhe teknika e shqitjes së epidermës dhe ngjyrosjes (Szymura & Wolski, 2011) me lugol
ose blumetilen. Ndërsa tek specia N. lutea është bërë ngjyrosje lugol + blumetilen së bashku.
Kjo teknikë u eksperimentua për herë të parë në rastin e detektimit të llojeve të gojëzave tek
specia N. lutea. Gjithashtu, tek studimi i trikomave është përdorur teknika koloidale dhe
teknika me shqitje e epidermës. Në teknikën me shqitje janë kryer edhe ngjyrime për
metabolitët sekondare. Përsa i përket studimit anatomik e histologjik të gjethes, kërcellit e
rrënjës, është përdorur teknika e prerjeve të holla dhe ngjyrimit (Topuzi 2005).
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QËLLIMI
Studimi mikromorfologjikë dhe karakterizimi në nivel histologjik i disa specieve bimore të
kërcënuara dhe me vlera mjekësore të zonës së Dibrës si dhe studimi i diversitetit
brendallojor e ndërllojor në këto specie.

OBJEKTIVAT
•
•
•
•
•
•

Karakterizimi në nivel histologjik i disa specieve të rralla, të rrezikuara dhe me vlera
mjekësore e ekonomike të zonës së Dibrës.
Studimi floristik dhe eko-morfologjik i specieve Nymphaea alba, Nuphar lutea,
Salvia officinalis dhe Colchicum autumnale të zonës së Dibrës
Studimi mikromorfologjik me metoda të mikroskopisë optike i specieve N. alba, N.
lutea, S. officinalis dhe C. autumnale të popullatave të zonës së Dibrës.
Njohja dhe vlerësimi i shkaqeve të variacioneve brendallojore në speciet e rralla dhe
të kërcënuara të N. alba dhe N. lutea.
Vlerësimi statistikor i parametrave histo-citologjik të specieve N. alba, N. lutea, S.
officinalis dhe C. autumnale.
Studimi i diversitetit interspecifik me parametra histo-citologjik në speciet N. alba
dhe N. lutea.
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KAPITULLI I
TË DHËNA TEORIKE
1.1.

Rëndësia dhe nivelet e studimit të biodiversitetit

Biodiversiteti, është një term që i referohet numrit të gjeneve, specieve, organizmave
individuale brenda një specie të caktuar, dhe komuniteteve biologjike brenda një zone të
caktuar gjeografike, duke filluar nga ekosistemi më i vogël deri te biosfera globale (Rafferty
2019). Shkaqet kryesore për dëmtimin e biodiversitetit janë:
(i) Degradimi i habitatit që përfshin çdo rrallim, copëzim ose shkatërrim të habitatit ekzistues
natyror (Rafferty 2019; Hurbert & Haskell, 2003).
(ii) Futja e llojeve invazive duke rrezikuar llojet vendase deri në pikën e zhdukjes.
(iii)Veprimi i faktorit human nëpërmjët shkatërrimit të habitatit dhe aktiviteteve të tjera
njerëzore është bërë shkak për dëmtimin e biodiversitetit (Kideghesho, 2001; Brawn et al.,
2001; Hanski, 2005; Rafferty 2019).
(iv) Mbishfrytëzimi - që është shfrytëzimi i specieve përtej aftësive të tyre për tu shumuar
dhe mbijetuar për të zëvendësuar humbjet e tyre.
(v) Ndotja - e cila është shtimi i ndonjë substance ose çfarëdo forme energjie në mjedis me
një ritëm më të shpejtë sesa mund të shpërndahet, hollohet, zbërthehet, riciklohet, ose ruhet
në ndonjë formë të padëmshme - kjo kontribuon në humbjen e biodiversitetit duke krijuar
probleme në riprodhimin e specieve e për pasojë edhe në mbijetesën e tyre (Rafferty 2019).
Diversitetin është dy llojesh:
Diversiteti Intraspecifk (brendallojor) – i cili paraqet ndryshimet morfologjike dhe gjenetike
që ndodhin midis individëve të së njëjtës specie të shpërndarë në habitate të ndryshme.
Individët e të njëjtës specie në habitate të ndryshme mund të jenë njësoj nga pikëpamja
morfologjike por mund të shfaqin variacione në tiparet histo-citologjike duke dhënë citotipe
që rezultojnë dhe me variacione gjenetike (May, 1994).
Diversiteti Interspecifik (ndërllojor) - që ka të bëjë me ndryshimet në tiparet e jashtme
morfologjike (karakteristikat vegjetative dhe karakteristikat e lules), tiparet anatomike,
embriologjike, histologjike dhe gjenetike midis specieve të ndryshme të një habitati ose të
habitateve të ndryshme. Këto variacione fenotipike por shpesh herë edhe gjenotipike
ndodhin, si përshtatje ndaj ndryshimit të kushteve mjedisore (Morrison & Weston, 1985;
Nevo et al., 1986; Hageman & Fahselt 1990). Diversiteti i bimëve aktualisht është duke u
ulur me një normë të paparë, duke rezultuar në një rënie të resurseve të ekosistemeve (Pitman
and Jørgensen, 2002, Ren and Duan, 2017). Tiparet morfologjike janë treguesit më të
përdorshëm në identifikimin dhe klasifikimin e bimëve. Ato janë dy llojesh:
- Makromorfologjike janë karakteristikat e jashtme të organeve vegjetative dhe riprodhuese
(gjethe, kërcell, rrënjë, bulb, lule, frut, farë). Studimi në nivel makromorfologjik realizohet
me anë të matjes së tipareve morfologjike me sy të lirë ose me lupë të thjeshtë dore.
- Mikromorfologjike të cilat mund të analizohen vetëm me ndihmën e mikroskopit
(Williams, 2010). Sipas Pelczar et al., (2020), mikromorfologjia përfshin nënndarje të tilla si:
i) Anatomia e cila përfshinë studimin e organizimit të indeve në organet e bimës;
ii) Histologjia e cila përfshinë studimin e indeve;
iii) Citologji e cila përfshinë studimin e qelizës;
Organet vegjetative dhe riprodhuese janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimit të kushteve
mjedisore dhe ndaj faktorëve të tjerë të jashtëm duke shfaqur variacione në nivel mikro dhe
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makromorfologjik. Këto ndryshime në morfologjinë e tyre shpesh shoqërohen edhe me
variacion në tipare histologjike (Chandra et al. 2010).

1.2.

Drejtimet kryesore të studimeve mikromorfologjike në speciet e
rralla, të kërcënuara dhe dhe me vlera mjekësore, në botë

Shumë studime që janë kryer deri më tani përfshijnë të dhëna mbi zbulimin e reagimeve të
rezistencës ndaj faktorëve të stresit, duke u bazuar në karakteristikat morfologjike. Shumë
struktura ose karakteristika të bimëve që duken të njëjta ose të ngjashme kur analizohen
mikromorfologjikisht, në të vërtet ndryshojnë nga njëra-tjetra. Në këtë kuptim, analizat
mikromorfologjike ofrojnë mundësi të rëndësishme për të kuptuar më mirë strukturat e
bimëve (Yigit, 2016). Qëllimi i studimeve të bimëve mjekësore është të zbulojë praninë e
përbërësve të ndryshëm në bimë dhe gjithashtu të përcaktojë modelet e ndryshimit në
karakteristikat e indeve dhe të vlerësojë vlerën e tyre në identifikimin e specieve (Jayeola,
2009). Ruajtja e shumëllojshmërisë biologjike të jetës në tokë dhe përdorimi racional i
resurseve natyrore, është një nga parimet kryesore të Konventës Ndërkombëtare për
Biodiveristetin të mbajtur në Rio de Janeiro (1992) (UNEP, 1992). Objektivat e Aichi për
biodiversitetin (CBD 2012) dhe Synimet përkatëse të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve
të Bashkuara (2015) theksojnë këtë lidhje të drejtpërdrejtë dhe të qartë midis ruajtjes së
biodiversitetit dhe përmirësimit të jetesës njerëzore, dhe është e rëndësishme që mekanizmat
që kanë si prioritet konservimin të ndjekin këtë qasje. Në ditët e sotme, përdoren metodat in
situ dhe ex situ, për të ruajtur speciet bimore në rrezik zhdukje (Rao, 2004).
Studimet e viteve të fundit përfshijnë aplikimin e teknikave bioteknologjike dhe strategji të
ndryshme, për të rindërtuar popullata natyrore të bimëve që lidhen me rëndësinë e ruajtjes së
specieve të rralla dhe të rrezikuara, studimin e tipareve të tyre biologjike dhe identifikimin e
vetive të dobishme. Një hap i rëndësishëm në ruajtjen e diversitetit biologjikë të këtyre
specieve, është hulumtimi i morfogjenezës së bimëve (Elisafenko 2019). Evolucioni i
veçorive morfologjike dhe anatomike të gjetheve të bimëve, ndikohen fuqimisht nga mjedisi
(Dickison, 2000). Morfo-anatomia e gjetheve mund të ndryshojë nga ndotja, megjithatë pak
dihet se si faktorë të shumtë të ndryshimit global, të tilla si klima dhe ndotja, ndikojnë në
morfo-anatominë e gjetheve. Për më tepër, ekspozimi afatgjatë i gjetheve të bimëve në
mjediset e urbanizuara ndaj kushteve të ndryshuara, mund të rezultojë në tipare morfoanatomike më të fuqishme që lejojnë bimët të zbutin më mirë kushtet urbane. Prandaj, tiparet
strukturore të gjetheve të bimëve mund të jenë një sistem ideal studimi për të kuptuar sesi
ndryshimet e shumta mjedisore ndikojnë në anatominë dhe morfologjinë e bimëve, e cila
është një përcaktues i rëndësishëm i rritjes, shëndetit dhe funksionit të bimëve. Bimët kanë
potencialin për të përmirësuar cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit përmes bllokimit, marrjes dhe
imobilizimit të ndotësve dhe gjethet e bimëve kanë aftësinë për të bllokuar, përvetësuar, dhe
fragmentuar ndotësit (Livesley et al. 2016; Chaturvedi et al. 2013; Yadav 2010; Pourkhabbaz
et al. 2010; Miller-Rushing et al. 2009; Royer et al. 2008; Nowak and Dwyer 2007;).
Morfologjia e gjetheve dhe karakteristikat e anatomisë mund të shërbejnë si bioindikatorë të
përgjigjes së bimëve ndaj kushteve të ndryshuara mjedisore dhe ndryshimit të përdorimit të
habitatit, veçanërisht ajrit dhe tokës (Pal et al. 2002; Chaturvedi et al. 2013; Tomasevic et al.
2004; Sharma dhe Dietz, 2006). Në shumë ekosisteme të shqetësuar dhe studime
eksperimentale, raportet për tokat më të thata ose të lagështa, tokat e pasura me ndotës, dhe
ndryshimet biokimike të tokës, rezultojnë në përgjigje të kundërta të bimëve p.sh., madhësia
dhe forma e gjetheve, dendësia e gojëzave, qelizat e mesofili sfungjeror dhe gardhor, mosha e
gjetheve dhe trashësia e epidermës (Zhang et al. 2017; Lambrecht et al. 2016; de Silva et al.
2012; Pourkhabbaz et al. 2010; Royer et al.. 2008; Gregg et al. 2006; Pal et al. 2002).
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Gojëzat, trikomat, tufat përҫuese dhe dendësia e rafideve, janë përgjegjës për procese efektive
biokimike, metabolike dhe fiziologjike që zhvillohen gjatë rritjes dhe zhvillimit të bimës
(Blonder & Enquist 2014; Durkovic et al. 2009; Carvalho et al. 2002;). Metabolitët sekondarë
të prodhuar nga bimët besohet se ruhen në organe të ndryshme duke përfshirë gjethet, kërcejt
dhe rrënjët. Epiderma e shumicës së bimëve përmban gjithashtu qime të cilat funksionalisht
klasifikohen si trikoma gjëndërore dhe trikoma jogjëndërore. Trikomat e gjëndërore janë
struktura sekretuese të specializuara që ndryshojnë në madhësi, formë, vendndodhje dhe
funksion, në specie të ndryshme bimore (Robles-Zepeda et al. 2009). Gojëzat, trikomat
gjëndërore, dhe trikomat jogjëndërore, janë struktura sekretore dhe janë me interes shkencor
për shkak të atributeve të tyre funksionale dhe rëndësisë ekonomike në prodhimin /
sekretimin e fitokimikateve. Shumë struktura ose karakteristika të bimëve që duken të njëjta
ose të ngjashme, kur analizohen në të vërtetë morfologjikisht, ndryshojnë nga njëra-tjetra kur
kryhen analizat mikromorfologjike. Në këtë kuptim, analizat mikromorfologjike ofrojnë
mundësi të rëndësishme për të kuptuar më mirë strukturat e bimëve (Yigit, 2016).

1.3.

Studime mikromorfologjike të specieve të rralla, të kërcënuara dhe
me vlera mjekësore në Shqipëri

Shqipëria ka një nivel të lartë të larmisë biologjike në specie, peizazhe dhe ekosisteme,
veçanërisht në lidhje me sipërfaqen e vogël të tokës. Sipas USAID 2003, kjo larmi është
rezultat:
• I lartësisë, gjeologjisë dhe gamës së gjerë klimatike në Shqipëri;
• I vendndodhjes së Shqipërisë në kryqëzimin e dy zonave kryesore biogjeografike
(Evropa Qendrore dhe Mesdhetare);
• I vijës bregdetare të saj në detet Adriatik dhe Jon; dhe
• I një bollëku ekosistemesh të ujërave të ëmbla ekologjikisht të larmishme.
Gjatë 25 viteve të fundit, katër lloje bimësh kanë humbur më shumë se 50% të popullatës së
tyre (Laušević et al., 2008). Biodiversiteti i Shqipërisë, i parë në total, kërcënohet seriozisht.
Pyjet kërcënohen nga mbingarkesa, mbikullotja, urbanizimi dhe zjarret e egra. Të gjithë
speciet e ujërave të ëmbla kërcënohen nga ndotja nga burimet shtëpiake dhe industriale dhe
lumenjtë përballen me kërcënime shtesë në lidhje me dëmtimin, gërryerjen e rërës, nxjerrjen
e ujit dhe kontrollin e përmbytjeve (USAID 2003).
Rajonet malore të Shqipërisë tashmë janë nën stres nga aktivitete të ndryshme njerëzore, siç
janë prerja e paligjshme dhe e pakontrolluar e pyjeve, kullotja, braktisja dhe / ose
administrimi i papërshtatshëm i tokës, duke rezultuar në zvogëlimin e rezistencës natyrore
ndaj ndryshimit të klimës. Kullotat ka të ngjarë të kenë një ulje të produktivitetit fushor,
rrezik në rritje të degradimit, erozionit të tokës dhe shkretëtirëzimit, një ndjeshmëri në rritje
ndaj shqetësimeve, një ndryshim në funksionin e ekosistemit dhe ndryshim në përbërjen e
bimëve dhe kafshëve të komunitetit (Laušević et al., 2008).
Për sa i përket studimit të specieve të rralla, të kërcënuara, dhe me vlera mjekësore në
Shqipëri, ka studime për sa i përket tipareve makromorfologjike dhe klasfikimin taksonomik,
diversitetin në nivel makromorfologjik, përhapjen dhe statusin në listën e kuqe apo librin e
kuq (Malo & Shuka, 2003; Barina et al., 2017; Vangjeli, 2016, 2018; Pils 2016; Mahmutaj et
al., 2015; Shuka & Matevski, 2018; MoE (Ed), 2006; Xhulaj et al., 2013; Anonymous, 19882000; Demiri, 1983). Ndërsa për sa i përket studimeve mikromorfologjike në Shqipëri, kemi
përpjekjet për studimin e biodiversitetit për disa specie endemike, të rrezikuara, të rralla etj.
të Florës së Shqipërisë, me parametra histo-citologjikë të realizuar në kuadrin e dy projekteve
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Kombëtare në vitet 2004-2007 dhe 2007-2009 në Laboratorin e Citologji-Citogjenetikë të
ish-IKB të ASH (Zekaj et al., 2007; Zekaj, 2009). Gjithashtu është bërë një studim në nivel
doktorature për parametrat eko – morfologjikë dhe histo-citologjikë për disa specie, të zonës
së Vlorës (Shehu, 2019). Në këtë studim është përfshirë edhe specia S. officinalis e popullatës
së Vlorës, të cilës i janë studiuar përmasat e gjetheve dhe morfologjia e trikomave e
metabolitët sekondarë të tyre. Ndërsa për specien S. officinalis të popullatës së Dibrës është
bërë një studim masteri vetëm për mikromorfologjinë dhe histokiminë e trikomave të kësaj
specie. Vlen të përmendet fakti që specia S. officinalis është përfshirë edhe në këtë
disertacionin si specie e popullatës së Dibrës, por në një aspekt më të gjerë të ndërtimit
mikromorfologjik të saj, ku janë përfshirë të gjitha organet vegjetative të saj. Për sa i përket
specieve të tjera që janë pjesë e këtij studimit, duhet theksuar se nuk ka studime
mikromorfologjike për to në Shqipëri.

1.4.

Studime mikromorfologjike të specieve të rralla, të kërcënuara dhe
me vlera mjekësore në zonën e Dibrës

Një numër i madh i llojeve të rralla dhe të rrezikuara të Shqipërisë gjenden në zonën e Dibrës.
Rreth 100 lloje bimore janë me vlera medicinale dhe janë mbledhur në vite, por rreth 70 prej
tyre duket se mblidhen edhe sot (Gjoni, 2009, 2011; IKPK, 1988). Rrethi i Dibrës dallohet
për një florë spontane afro bio të pasur në llojshmëri dhe cilësi (Gjoni, 2009). Bota bimore
përfaqësohet nga shkurretat mesdhetare, dushqet, halorët dhe ahishtet, si dhe kullotat alpine.
Rreth 24,300 ha janë pyje (rreth 17.5% e gjithë hapësirës së Qarkut), dhe 12,899 ha kullota
dhe livadhe (rreth 10%). Për rrjedhojë, sektori i BAM përbën mundësi të madhe për
zhvillimin ekonomik të Qarkut Dibër (Gjoni, 2011). Deri në 1988 duket se janë mbledhur
mbi 5300 t BAM në vit në gjithë qarkun, me të ardhura të përllogaritura mbi 1,140,000 US$
(IKPK, 1988). Një numër i lartë llojeve bimore të zonës shfaqet në listën kombëtare të llojeve të
rralla, një numër i konsiderueshëm i bimëve dallohen për interesin e tyre të veçantë shkencor,
ndërkohë që shumë prej tyre janë me vlera të veçanta ekonomike si bimë mjekësore, vajore,
industriale dhe dekorative etj. Relievi malor, ngushticat e ndryshme gjeologjike, cirqet alpine
dhe mbivendosja e klimës së Evropës Qendrore me klimën mesdhetare janë faktorët kryesorë
për të patur një diversitet të ekosistemeve dhe biodiversitet të tillë të pasur të specieve
(Anonymous, 2002).
Për sa i përket studimeve mikromorfologjike të popullatave të bimëve të Dibrës, ekziston një
studim në nivel doktorature, për vlerësimin morfo-biologjik e biokimik të rrushit të ariut
(Archtostaphylos uva-ursi (L) Spreng.) në zonën e Dibrës, e cila është një specie me vlera
mjekësore (Gjoni, 2017). Gjithashtu mund të përmendim studimin në nivel masteri të kryer
nga Cena (2017), për mikromorfologjinë dhe histokiminë e trikomave të species S. officinalis
të zonës së Dibrës. Në fig. 1.1 është paraqitur një hartë e zones së Dibrës në Shqipëri, ku janë
marrë specie bimore të këtij studimi.
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Figura. 1.1. Hartë e Rrethit të Dibrës në Shqipëri, ku janë marrë specie bimore të këtij studimi. Katrori me
ngjyrë të kuqe tregon zonën ku janë marrë speciet N. alba dhe N. lutea dhe katrori me ngjyrë blu tregon zonën
ku janë marrë speciet C. autumnale dhe S. officinalis.

Studime të tjera për ndërtimin mikromorfologjik të specieve të zonës së Dibrës, mungojnë.
Prandaj ky studim është i rëndësishëm dhe jep një tablo më të gjerë të studimit
mikromorfologjik të organeve vegjetative të specieve bimore të zonës së Dibrës që janë pjesë
e këtij disertacioni. Speciet e këtij studimi janë pjesë e një diversiteti ekosistemesh të zonës së
Dibrës. Këtu mund të përmendim speciet Nymphaea alba L. dhe Nuphar lutea (L.) Sibth. &
Sm., të cilat janë dikotiledone, të rralla e të rrezikuara, me vlera mjekësore e dekorative dhe
pjesë e ekosistemeve ujore të liqeneve të Lurës. Njerëzit, kanë shkatërruar pjesë të mëdha të
pyllit me pisha dhe pastrimi i kodrave nga pishat është duke shkaktuar një erozion serioz në
Liqenet e Lurës (Gloyer 2015). Salvia officinalis L. si specie e ekosistemeve tokësore,
dikotiledone, mjekësore e aromatike dhe e rrezikuar, si edhe specia Colchicum autumnale L.
si pjesë e ekosistemeve tokësore, monokotiledone e cilat gjithashtu është e rrezikuar dhe me
vlera mjekësore dhe aromatike. Në tabelën 1.1 janë paraqitur të dhëna për sa i përket emrit
shkencor, emrit popullor dhe statusit në listën e kuqe të specieve që janë pjesë e këtij studimi.
Tabela 1.1. Speciet bimore të përfshira në këtë studim si specie të kërcënuara, të rralla dhe me vlera mjekësore
e dekorative (Anonymous 2013).
Emri shkencor
Angjiosperme: Eudikote
Nymphaea alba L.
Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.
Salvia officinalis L.
Angjiosperme: Monokote
Colchicum autumnale L.

Emri popullor

Lista e kuqe

Lëkoi i bardhë
Lëkoi i verdhë
Sherebela

VU A1b
VU A1b
VU Al b

Xhërrokulli

EN A1b

Ky studim mund të përdoret si referencë për studime të tjera shkencore. Gjithashtu ky
disertacion jep një kontribut modest në plotësimin dhe pasurimin e studimeve për florën
spontane të kësaj zone por edhe të Shqipërisë si edhe trajtimin e çështjeve madhore siç është
ruajtja e biodiversitetit si edhe konservimi in situ dhe ex- situ i specieve.
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1.5.

Përshkrimi,
rëndësia
Nymphaeaceae

dhe

makromorfologjia

e

familjes

1.5.1. Karakteristika të përgjithshme të familjes Nymphaeaceae
Familja Nymphaeaceae (Nimfeore) në Shqipëri përfaqësohet nga 2 specie: Nymphaea alba
(Lëkoi i bardhë) dhe Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. (Lëkoi i verdhë). Këto dy specie rriten
në liqene e ujëra të qeta (Xhulaj et al., 2013; Paparisto, 1988). Zambakët e ujit tolerojnë ujëra
eutrofik dhe janë të njohur për riciklimin e ujit përmes sistemit të tyre rrënjor. Popullata në
gjendje native e Nymphaea alba L., po bie shpejt në shumë vende të Evropës (Tomšovic
1988, Ejankowski & Małysz 2011).
Nymphaea alba ёshtё bimё shumёvjecare, me rizomё zvarritёse dhe degëzuese, stolonet
mungojnё. Rrënjët janë të fiksuara në fundin me baltë. (Xhulaj et al., 2013; Paparisto, 1988).
Në fig. 1.2 parqitet një pamje e species N. alba.

Figura 1.2. Pamje e organeve vegjetative dhe riprodhuese të species Nymphaea alba L.
(Foto: https://images.app.goo.gl/4efZZDR6q4geVmPE7)

Taksonomia e N. alba - N. lutea njihet si Zambaku i Verdhë i ujit, Lëkoi i verdhë, bar i
pezmës, bar i xhumit (Paparisto, 1988). Më poshtë, në tab. 1.2 paraqitet taksonomia e species
N. lutea.
Tab. 1.2. Taksonomia e species Nymphaea alba L. sipas IUCN (2014).
Bimë
Tracheophyta
Magnoliopsida
Nymphaeales
Nymphaeaceae
Nymphaea
Nymphaea alba L.

Mbretëria
Filumi
Klasa
Rendi
Familja
Gjinia
Lloji
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Statusi dhe vlerat e N. alba - Kjo specie gjëndet në areal shumë të kufizuar, nё liqene, deri
nё zonat e larta malore (Paparisto, 1988). Pikërisht për këtë arsye por edhe për shkak të
dëmtimit të saj nga njerëziu, kjo specie ka statusin e specieve të rralla dhe është e përfshirë në
Listën e Kuqe të bimëve të Shqipërisë me status vulnerabël VU A1b (Anonymous, 2013).
Sipas IUCN (2014), vlerësimi për europën është LC (pak e kërcënuar) dhe sipas IUCN
(2011), vlerësimi global për këtë specie është LC (pak e kërcënuar).
Përhapja dhe përdorimi - Kjo familje përmbledh 8 gjini me rreth 100 specie të përhapura
në vendet ujore të zonave tropikale ose të temperuara. Gjinia më e rëndësishme është
Nymphaea me mbi 30 specie (Xhulaj et al., 2013). N. alba rritet në ujëra që janë 30-150 cm
të thellë, pëlqen pellgje të mëdha dhe liqene. Ato gjenden në të gjithë Evropën dhe në pjesë të
Afrikës së Veriut dhe në Lindjen e Mesme në ujëra të freskët (IUCN 2013). Në fig. 1.3
paraqitet harta e përhapjes së species N. alba, në Europë.

Fig. 1.3. Harta e përhapjes së species Nymphaea alba L.në Evropë
(Foto: https://images.app.goo.gl/hjXgqML9TKWhXvVN6)

Nymphaea alba ashtu sikurse edhe Nuphar lutea përdoren si antispazmatik, kardiotonik,
hipotension dhe si qetësues (PFAF-Cornwall. 2010). Gjithashtu të dyja këto specie
konsiderohen si ndër bimët më të mira dekorative për basenet e parqeve. Rrënja e bimës
përdorej nga murgjit dhe murgeshat për qindra vjet si një afrodiziak, duke u shtypur dhe duke
u përzier me verë. Njihet gjithashtu si bimë diaforetike (shton djersitjen) (Evan 2002).
Nuphar lutea, specia tjetër që është pjesë e familjes Nymphaeaceae, luan një rol të
rëndësishëm në ekosistemet ujore edhe për shkak të aktivitetit të saj të lartë fitoncid i cili
parandalon turbullimin e ujit, pengon zhvillimin e organizmave patogjene (Negrobov &
Khmelev 1999). Në fig. 1.4 paraqitet pamje e organeve të species N. lutea.
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Figura 1.4. Pamje e organeve vegjetative dhe riprodhuese të species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.
(Foto: https://es.wikipedia.org/wiki/Nuphar_lutea)

Taksonomia e N. lutea – N. lutea njihet si Zambaku i Verdhë i ujit, Lëkoi i verdhë, bar i
pezmës, bar i xhumit (Paparisto, 1988). Më poshtë paraqitet taksonomia e N. lutea.
Tab. 1.3. Taksonomia e species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. sipas IUCN (2014) (Borsch et al. 2008).
Bimë
Tracheophyta
Magnoliopsida
Nymphaeales
Nymphaeaceae
Nuphar
Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.

Mbretëria
Ndarja
Klasa
Rendi
Familja
Gjinia
Lloji

Sipas IUCN (2014) nuk ka masa konservimi në vend. Si një bimë mjaft e rrallë në Mesdheun
Lindor kërkon masa për të zvogëluar abstraksionin aktual të burimeve ujore.
Statusi dhe vlerat – ashtu si edhe specia N. alba, për të njëjtët factor kjo specie ka dhe
statusin e specieve të rralla dhe të kërcënuara në vendin tonë, me status vulnerabël VU A1b
(Vangjeli et al., 1995). Sipas IUCN (2014), vlerësimi global për këtë specie është LC (pak e
kërcënuar); Sipas IUCN (2011), vlerësimi për europën është LC (pak e kërcënuar); Sipas IUCN
(2010), vlerësimi për mesdheun është LC (pak e kërcënuar).
Përhapja dhe përdorimi - N. lutea haset nё liqene, deri nё zonat e larta malore (Paparisto,
1988). Në fig. 1.5 paraqitet harta e përhapjes së species N. lutea.
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Fig. 1.5. Harta e përhapjes së species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. në Evropë
(Foto: https://images.app.goo.gl/eWXaPCRBKZUSWJXB7)

Ajo, gjithashtu rritet në ujëra të cekëta dhe ligatina, me rrënjët e saj në sediment dhe gjethet
që lundrojnë në sipërfaqen e ujit; (Blamey, M. & Grey-Wilson, C. 1989). Edhe kjo specie
përdoret ashtu si edhe N. alba.
1.5.2. Makromorfologjia e specieve të familjes Nymphaeaceae
Gjethja – Gjethet janё dimorfike e dobët, notuese, me gji tё thellё nё bazё ndёrsa gjethet e
zhytura nё ujё janё trekёndёshe (Paparisto 1988). Gjethet kanë dellëzim rrjetëzor të lidhura
me dellët kryesor (Kaul 1976). N. alba dhe N. lutea mbajnë një rrjedhë intensive hidrike e
cila është e rëndësishëme për thithjen e nutrientëve të holluar në mjedisin ujor (Scremin-Dias,
2009).
Kërcelli - Pjesa hipogjeale (në këtë rast është pjesa e zhytur) e kërcellit është i but, rizomatoz
gati tuberoz dhe jo shumë i degëzuar dhe jo i tipit stolonifer. Ato përshkohen nga kanale të
mëdha ajri (për të siguruar lundrimin) në muret e të cilave janë zhytur kristale të shumta të
oksalatit të kalciumit. Në përgjithësi kërcejt janë të hollë por të qëndrueshëm.
Rrënja - Diametri i rizomës 5 - 7 cm (Giacomo 1960). Ndryshimet morfologjike dhe
anatomike në bimët e ujit ndikohen edhe nga efektet e presionit hidrostatik. Efekti mekanik i
ujit influencon në formën e jashtme dhe të brendshme të bimëve të ujit. Gjatësia e kërcellit të
bimëve të ujit varet nga thellësia e ujit (Mikulski 1974; Bernatowitzc & Wolny 1974).
Podbielkowski & Tomaszewicz (1979) i atribuojnë një rol të rëndësishëm rrjedhjes dhe
oshilacioneve të ujit të liqenit, të cilat shkaktojnë ndryshime morfologjike dhe anatomike në
hidrofilet e ujit. Forma e kërcellit, qartësisht më e gjatë dhe e hollë e Nymphaea alba është e
lidhur me përshtatjen e menjëhershme të kësaj specie ndaj ngritjes periodike të nivelit të ujit.
Nuphar lutea shfaq në mënyrë të konsiderueshme aftësi përshtatje më të vogla në lidhje me
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zgjatjen e kërcellit të saj, duke hasur vështirësi në përshtatje ndaj oshilacioneve të mëdha të
nivelit të ujit (Spiewakowski et al. 1985).
Lulja – Për sa i përket lules tek specia N. alba, ajo është e vetmuar, hermafrodite,
aktinomorfe, terminale, e mbajtur mbi sipërfaqen e ujit. Ato kanë një diametёr prej 10-20 cm
notuese të vetmuara, të mëdha dyseksore, entomofile dhe vetëpllenuese, shpesh spiralore,
aktinomorfe me numër të papërcaktuar pjesësh lulore (Paparisto, 1988, Xhulaj et al., 2013).
Sipas Schneider & Williamson, (1993), rrethlulja përbëhet nga rreth 20-25 petale tё bardha.
Vezorja gjysёm e nёntёshme, kreza e sheshtё. Lulёzon nga qershori deri nё shtator (Paparisto,
1988, Xhulaj et al., 2013). Ndërsa lulja e N. lutea pasohet nga një frut i gjelbër në formë
shisheje, që përmban fara të shumta të cilat shpërndahen nga rrymat e ujit. (Dacey, 1981).
Shumë thekë dhe shumë karpele të ngjitura plotësisht midis tyre. Lulet kanё diametër 2 - 4
cm, me pesë ose gjashtë nënpetla të verdha të ndritshme të mëdha 3 herё mё tё gjata se petlat
dhe 10-20 petla të vogla të verdha të fshehura kryesisht nga nënpetlat. Vezorja e mbitёshme.
Farat 0.5 mm. Lulëzon nga qershori deri në shtator, pllenimi është entomofil dhe bëhet
nëpërmjet fluturave të cilat i tërheq një aromë alkoolike e kësaj bime (Blamey, M. & GreyWilson, C. 1989). Për sa i përket numrit të thekëve, është raportuar një numër deri në 200
thekë në familjen Nymphaeaceae (Schneider dhe Williamson, 1993).

1.6.

Përshkrimi, rëndësia dhe makromorfologjia e species Salvia
officinalis L.

1.6.1. Karakteristika të përgjithshme të species S. officinalis
S. officinalis gjendet më shpesh në substrat të thatë shkëmbor por edhe në kodra flishore, e
zakonshme kryesisht në zona të ulëta mesdhetare, por edhe në lartësi deri në 1000 (1200) m
mbi nivelin e detit. Lulëzon në periudhën mars-qershor (Karousou et al., 2000). S. officinalis
është një nga speciet më të rëndësishme tregtare brenda familjes Lamiaceae (Avato et al.,
2005). Në fig. 1.6 paraqitet pamje e species S. officinalis.

Figura 1.6. Pamje e organeve vegjetative dhe riprodhuese të species Salvia officinalis L.
(Foto: https://sq.wikipedia.org/wiki/Sherebela)
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Taksonomia - Salvia officinalis L. është e quajtur ndryshe edhe si sherebelja dalmate dhe
është mbledhur gjerësisht në gjendje të egër në Shqipëri, Kroaci, Bosnje-Hercegovinë dhe
Mal të Zi dhe kjo mund të rezultojë në një kërcënim serioz për biodiversitetin e saj (Grdiśa et.
al., 2015). Në tabelën 1.4 paraqitet taksonomia e species S. officinalis.
Tab. 1.4. Taksonomia e species Salvia officinalis L. sipas IUCN (2014).
Mbretëria
Ndarja
Klasa
Rendi
Familja
Gjinia
Lloji

Bimë
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Lamiales
Lamiaceae
Salvia
Salvia officinalis L.

Statusi dhe vlerat - Kjo specie vlerësohet si pak e kërcënuar për shkak të shpërndarjes së saj
të përhapur, popullatave të qëndrueshme dhe pa kërcënime të mëdha. Sipas IUCN (2014),
vlerësimi global dhe evropian është pak e kërcënuar (LC) dhe gjithashtu vlerësimi rajonal i
BE-së 27, është pak e kërcënuar (LC). Konsiderohet e kërcënuar (Vulnerable - VU) në
Shqipëri. (Ludwig dhe Schnittler 1996). Ka vlera të përdorimit medicinal dhe në kuzhinë, dhe
në kohët moderne është përdorur si një bimë zbukuruese kopshtesh.
Përhapja dhe përdorimi - Gjinia Salvia L. përmban gati 1000 specie që shfaqin një larmi të
jashtëzakonshme në format e rritjes, përbërjet dytësore, morfologjinë e luleve dhe biologjinë
e pjalmimit (Walker & Sytsma, 2007). Në fig. 1.7 paraqitet harta e përhapjes së S. officinalis.

Fig. 1.7. Harta e përhapjes së species Salvia officinalis L. në Europë
(Foto: http://www.maltawildplants.com/LABT/Salvia_officinalis.php)
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Salvia officinalis L. është e shpërndarë në gjendje native në Ballkanin Perëndimor në pjesë të
rajonit të Mesdheut konkretisht në Kroaci, Bosnje-Hercegovinë, Mali të Zi dhe Shqipëri.
Shqipëria ka dhe popullatën më të madhe të kësaj specie në jug dhe që vazhdon më tej anës
detit deri në Greqinë veriore (Karousou et al., 2000). Gjendet në një sërë habitatesh, përfshirë
bimësinë e thatë me shkurre, livadhet e thata dhe stepat shkëmbore (IUCN 2014). Speciet e
gjinisë Salvia përdoren si çaj bimor dhe për aromatizimin e ushqimit, si dhe në kozmetikë,
parfumeri dhe industrinë farmaceutike (Demirci et al., 2003). Gjethet e freskëta të S.
officinalis mund të përdoren për të bërë çaj për qetësimin e ftohjes, gripit dhe dhimbjeve të
fytit. Një zierje me verë mund të përdoret për lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbëve dhe një
përzierje me rozmarinë vlerësohet për të ruajtur, forcuar dhe stimuluar rritjen e flokëve brun
(Lewis dhe Elvin-Lewis 2003). Gjethet janë të njohura mirë për vetitë e tyre anti-oksiduese,
anti-bakteriale, fungistatike, virustatike, astringent, eupeptike dhe anti-hidrotike. Ekstraktet
dhe vaji esencial kanë veti hipotensive, veprime depresive dhe aktivitet antispazmatik
(Baricevic et al. 2001; Hohmann, 1999). Vaji esencial nga bima përdoret në doza të vogla për
të hequr mukozën nga rrugët e frymëmarrjes dhe për trajtimin e reumatizmit si përzierje.
Gjithashtu përdoret në trajtimin e laktacionit të tepruar, djersitjeve të natës, pështymës së
tepërt (si në sëmundjen e Parkinsonit), djersitjes së bollshme (si në TB), ankthi, depresioni,
steriliteti femëror dhe problemet e menopauzës (Plants for a Future 2012). Për shkak të
vajrave thelbësorë në trikomat e gjetheve, gjethet e Salvia aplikohen në proceset e
dezinfektimit dhe kontrollin e sheqerit në gjak (Chiej, 1988, Nakiboğlu, 1993). Në Lindjen e
Mesme është përdorur për të trajtuar komplikimet shëndetsore të zakonshme si ftohjen dhe
dhimbjet e barkut (Gali-Muhtasib et al., 2000). Disa studime kanë sugjeruar se ekstrakte të
caktuara të Salvia officinalis mund të kenë efekte pozitive në funksionin e trurit të njeriut,
duke përmirësuar kujtesën dhe vëmendjen tek të rinjtë, të moshuarit dhe ata me sëmundje
Alzheimer (Miroddi et al., 2014; Lopresti, 2017). Thujoni i pranishëm në ekstrakte të Salvia-s
mund të jetë neurotoksik (Lopresti, 2017).
1.6.2. Makromorfologjia e species S. officinalis
Salvia officinalis L. është një bimë gjysmë shkurre shumëvjeçare, me gjelbërim të
përhershëm, endemike e Mesdheut, e hirtë-pushbutë. Kërcelli drunor në bazë. Gjethet janë
me bishtak dhe llapë heshtore, shyte, me kanale, me push të bardhë nga ana e poshtme e
gjethes dhe e gjelbër nga sipër, me push të dendur kur gjethet janë të reja. Qerthujt janë të
rremë 5-10 lule pak a shumë njëanësore. Kupa është me gyp. Kurora ka ngjyrë manushaqe
(rrallë e trëndafiltë ose e bardhë) me gyp (Karousou et al., 2000).

1.7.

Përshkrimi, rëndësia dhe makromorfologjia e species Colchicum
autumnale L.

1.7.1. Karakteristika të përgjithshme të species C. autumnale
Speciet e Colchicaceae janë bimë shumëvjeçare me një bulb ose rizomë nën tokë dhe me lule
hipogjene me gjashtë tepale (Nordenstam, 1998). C. autumnale është gjeofite barishtore
shumëvjeçare që gjendet në livadhet e lagura, pyjet e hapura dhe brigjet e lumenjve mbi një
gamë të lartësive nga niveli 80 m deri në 1700 m mbi nivelin e detit (Jung et al., 2011).
Gjeofitet kanë një vlerë të rëndësishme komerciale sidomos në industrinë zbukuruese,
ushqimore dhe medicinale. C. autumnale ka dy gjethe heshtake, kafe e mesme dhe zhardhok
me tunikë të hollë membranore me ngjyrë të kuqërremtë, antera të verdha dhe kapsula
12
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elipsoide (Celik et al., 2004). Gjethet shfaqen në pranverë dhe lulet shfaqen, pasi gjethet të
thahen, në vjeshtë (Jung et al., 2011). Në figurën 1.8 paraqitet specia C. autumnale.

Figura 1.8. Pamje e organeve vegjetative dhe riprodhuese të species C. autumnale
(Foto: https://images.app.goo.gl/GBk4rNvm9iT4b2oR7)

Ajo është bioindikatore e habitatit të saj pasi numri i frutave dhe farave të C. autumnale
lidhet pozitivisht me pH e tokës dhe përqendrimet e Ca dhe Mg në tokë; gjithashtu është
zbuluar një lidhje negative me përqendrimet e N dhe K në tokë. Në të kundërt, numri i
gjetheve në të rriturit vegjetativ lidhen pozitivisht me përqendrimet e N dhe K të tokës, por
negativisht me përqendrimet e Cu (Mróz, 2006, 2008). Popullimi i habitateve nga C.
autumnale është ndikuar nga disa faktorë, d.m.th. nga lloji i menaxhimit të kullotave, lartësia
mbi nivelin e detit (Smith, 2004). Bimët e C. autumnale që rriten në lartësi të mëdha, p.sh.
afër kufijve jugorë të shpërndarjes në Greqi ose Bullgari Jugore, shfaqin gjethe më të vogla
dhe më të pakta në numër (nganjëherë vetëm dy gjethe). Këto bimë gjithashtu lulëzojnë më
herët (Persson, 1999a).
Taksonomia – C. autumnale bën pjesë në grupin e monokotiledoneve dhe i përket familjes
Colchicaceae, një familje që në të kaluarën ishte përfshirë në familjen Liliaceae s.l.
(Nordenstam, 1998). Familja Liliaceae (Zambakore) realizon tipin e plotë të grupit Liliflorae
dhe të Njëkotiledoneve në përgjithësi. C. autumnale është përfaqësues i familjes
Colchioideae (Xhulaj et al., 2013). Ajo njihet ndryshe edhe si Xhërrokulli dhe është një bimë
toksike që lulëzon në vjeshtë. Filogjenia e familjes është rikonstruktuar duke përdorur
plastidin (Vinnersten and Reeves, 2003; Rudall et al., 2000) dhe ADN-në e mitokondrisë
(Fay et al., 2006). Sipas një përmbledhje të kohëve të fundit (Persson, 2007), gjinia
Colchicum (përfshirë Merendera Ramond dhe Bulbocodium L.) përfshin 99 specie. C.
autumnale është një nga speciet e pakta më të përhapura dhe specia e vetme që shtrihet në
Evropën veriore dhe Britaninë e Madhe (Persson, 1993). Në tabelën 1.5 paraqitet taksonomia
e species C. autumnale.
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Tab. 1.5. Taksonomia e Colchicum autumnale L. sipas (IUCN)
Mbretëria
Tipi
Klasa
Rendi
Familja
Gjinia
Lloji

Bimë
Tracheophyta
Liliospida
Liliales
Colchicaceae
Colchicum
Colchicum autumnale L.

Statusi dhe vlerat - Kjo është një specie e përhapur dhe shumë e zakonshme në zonat ku
shtrihet. Sidoqoftë, ajo mund të gjendet në Listën e Kuqe të disa vendeve ku ajo shtrihet
(Jung et al., 2011). Në Shqipëri ajo është mbledhur në gjendje të egër vite më parë (IKPK
1988, Gjoni 2011, 2009). Kjo ka bërë që sot ajo të ketë statusin e rrezikuar EN A1b.
(Ministria e Mjedisit, Urdhri i Ministrisë nr. 1280 i datës 20.11.2013).
 Vlerësimi rajonal global dhe evropian: Pak e kërcënuar (LC) (IUCN 2014)
 Vlerësimi rajonal i BE 27: Pak e kërcënuar (LC) (IUCN 2014)
 Vlerësimi i Shqipërisë: E rrezikuar (EN A1b).
Kjo është një specie shumë e përhapur në Evropë dhe nuk mendohet të ketë pësuar rënie të
konsiderueshme të përgjithshme pasi popullata e kësaj bime vihet re se ka rënë në disa zona
por është rritur në disa zona të tjera. Vlerësohet si pak e kërcënuar (Chadburn, 2014). C.
autumnale është bimë e kultivuar gjerësisht pasi ka vlera mjeksore dhe dekorative. Përveç
karakteristikave antimitotike, antitumorale, antiinflamatore, kolkicina është e njohur edhe për
efektet citotoksike dhe shkakton vjellje, diarre dhe abort te vertebrorët (Gómez et al., 2003).
Konservohet ex situ në shumë kopshte botanike dhe banka farash si Royal Botanic Gardens,
Kew, London, dhe Kopshti Botanik dhe Muzeu Botanik i Freie Universität Berlin, Gjermani
(BGCI 2017, ENSCO 2014).
Përhapja dhe përdorimi - C. autumnale shtrihet në Shqipëri; Andora; Austri; Belgjikë;
Bullgari; Kroaci; Çeki; Francë (kontinent); Gjermania; Greqi (kontinent); Hungari; Irlandë;
Itali (kontinent); Hollandë; Poloni; Rumani; Slloveni; Spanjë (kontinent); Zvicër; Ukrainë;
Britania e Madhe (Chadburn, 2014). Në fig. 1.9 paraqiten vendet në të cilat shtrihet kjo
specie.

Fig. 1.9. Harta e përhapjes së species Colchicum autumnale në Evropë
(Foto: https://images.app.goo.gl/ZWuVVwuiTiGtA4nE8)
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Të gjitha pjesët e bimës përmbajnë toksina me përqëndrimin më të lartë në bulb dhe farë.
Kolkicina e ekstraktuar nga bulbi i kësaj bime është përdorur në trajtimin e disa sëmundjeve
duke përfshirë leuҫeminë dhe sëmundjet alergjike si dhe diuretike. Sot ajo është përdorur
kryesisht në farmakologji për trajtimin e etheve mesdhetare familjare. Ajo është përdorur në
mënyrë homeopatike në trajtimin e artritit të këmbëve dhe poliartritit. Në mjekësinë
veterinare përdoret për artritin dhe si diuretik (Jaeger & Flesch 1990). Rrënjët dhe farat e
xhërrokullit përdoren për lehtësimin e dhimbjeve, në reumatizëm dhe dhimbjen e kyҫeve
(Xhulaj et al., 2013). Miratuar nga Komisioni Europian, kolkicina, ka aktivitet antimitotik
(antineoplastik) (trajtimi i kancerit të lëkurës me vajin e tij prej 0,5%). Kolkicina inhibon
mitozën përmes inhibimit të lëvizjes, veçanërisht të limfociteve fagocitozuese. Ky është
përdorimi terapeutik për bllokimin e imigracionit dhe autolizës së fagociteve në proceset
inflamatore
dhe
në
këtë
mënyrë
prodhon
një
efekt
antiinflamator
(http://www.pharmacognosy.org.ua/index.files/Page19538.htm).
1.7.2. Makromorfologjia e species C. autumnale
Numri i gjetheve varion 3 – 4 (-5), e plotë në nivelin e tokës, pak e përhapur, më e gjerë në
mes ose më poshtë mesit, maje pak të zbutur me një kulm të mprehtë, sipërfaqe gati e rrafshët
ose me kanale të cekët, shpesh të përmbysura dukshëm, thuajse paksa të shtrembëruara, baza
e paqartë, e ngushtë, kërthizore. (Persson 1999, 1991),
Gjethja - Sipas Culbreth (1917), gjethet janë radikale, duke u mbështjellë, e drejtë, e plotë,
formë rripi, jeshile e errët, me shkëlqim. Gjethet dalin vetëm në pranverën e ardhshme. Ky
bisht del nga bulbi që është organi shumëvjeҫar i bimës.
Bulbi - ka formën dhe madhësinë e një gështenje (Xhulaj et al., 2013) vezak, tunikë të hollë
lëkurore me ngjyrë të kuqërremtë – kafe, me qafë (Persson, 1999, 1991). Ai është krejt i
mbështjellur nga milli (tunika) dhe njërën anë e ka të sheshtë me një brazdë të thellë ku
vendoset bishti (Xhulaj et al., 2013). Sipas Culbreth (1917), bulbi është në formë ovale,
konveks nga njëra anë, gati i sheshtë me një brazdë nga ana tjetër. Bulbi ka epidermë të hollë,
të rrudhosur me ngjyrë kafe. Nga brenda bulbi është i bardhë, i ngurtë.
Rrënja - Sistemi rrënjor jo i degëzuar i C. autumnale karakterizohet nga dy lloji rrënjësh të
ndryshme. Për më tepër, 1-2 rrënjë, që tregojnë një pjesë të trashë, të fryrë të bazës, shfaqen
në prill dhe në maj (Rimbach, 1897).
Lulja - Në kohën e lulëzimit shihen sipër tokës 2 ose 3 lule, të cilat nuk shoqërohen nga asnjë
gjethe. Bishti i lules (i verdhë - në të bardhë) i bardhë, nganjëherë rozë e çelët. Lulet kanë
ngjyrë të purpurt-vjollcë, periant me 6 pjesë të një ngjyre, të vendosura mbi 2 qerthuj trishë.
Tepale deri në 6 (-7) kryesisht jo të pabarabartë. Filli i bardhë, me bazë të fryrë të verdhë.
Lulja ka 6 thekë, pjalmorja e verdhë, shtyllëza e barabartë me thekët dukshëm mbizotëruese,
e bardhë, kreza e gjelbër. Lulet janë të bashkuara nga 2 ose 3 në majën e një bishti lulor
nëntokësor, të rrethuar nga një këllëf (mill) i bardhë. Petalet e lules janë me nervura të drejta,
paralele me dellin mesor (Persson, 1999, 1991). Koha e lulëzimit: (në fund të korrikut) gushttetor. Nxjerr gjethe që nga prilli deri në korrik (Xhulaj et al., 2013).
Fryti shoqërohet nga disa gjethe të mëdha me llapë vezake heshtore. Ai është kapsulë që
hapet me ҫarje septicide, gjendet në nivelin e tokës ose pak më lart, kryesisht elipsoid dhe
përmban fara të shumta me albumen të fortë (Xhulaj et al., 2013; Persson, 1999, 1991).
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1.8.

Studime mikromorfologjike në familjen Nymphaeaceae

1.8.1. Mikromorfologjia e gjethes në speciet e familjes Nymphaeaceae
Mikromorfologjia e gjethes tek N. alba dhe N. lutea lidhet ngushtë me kushtet e mjedisit në të
cilat rriten këto bimë (Gonzalez, 2002; Sculthorpe 1967). Sipas Kaul (1976), dendësia më e
lartë e gojëzave është hasur tek N. cultivari Misuri me një mesatare prej 784 gojëza/mm2 dhe
N. × daubeniana me një mesatare prej 625 gojëza/mm2. Sipas Carpenter (2006), dendësia e
trikomave në gjininë Nymphaea është mesatarisht rreth 188 trikoma/mm2, ndërsa në gjininë
Nuphar është mesatarisht 148,5 trikoma/mm 2. Mezofili sfungjeror formon hapësira ajri të
çrregullta, disa prej të cilave janë vazhdim i hapësirave të gojëzave sipër tyre. Prania e shumë
hapësirave të ajrit (aerenkimave) të ndara si dhomëza paraqet një përshtatje të rëndësishme,
sepse ajo lehtëson ruajtjen e një sasi minimale oksigjeni të nevojshme në mjedise ujore dhe
bën të mundur transportin oksigjenit nga gjethet në rrënjë (Coan et al., 2002). Muret e hollë
parenkimatik veçojnë dhoma e mëdha dhe të ҫrregullta të ajrit në mezofil. Hapësirat e ajrit
kufizohen kryesisht nga një hipodermë (Kaul 1976). Në familjen Nymphaeaceae, dellët
përmbajnë jo vetëm tufën përҫuese kryesore por edhe kanale të gjera ajri (Kaul 1976). Dellët
nga brenda ndahen me mure parenkimatike duke formuar hapësira ajri të ҫrregullta. Tufa
përҫuese të vogla e të shumta kalojnë nëpër këto mure. Disa familje të bimëve ujore nuk
formojnë metaksilemë (Sculthorpe 1967). Skleridet janë gjithashtu të pranishme në gjethet e
kësaj familje. Ato janë të ndryshme në formë dhe krahët e tyre shpesh arrijnë në epidermën e
sipërme dhe të poshtme, por ato nuk depërtojnë në to. Sklereidet nuk ndodhen nën gojëza.
Funksioni i tyre si struktura mbështetëse, ose si depo për produktet e papërpunuara nuk është
i qartë (Kaul 1976). Asterosklereidet në aerenkima janë raportuar edhe nga Conard (1905) si
lloji më i zakonshëm në speciet e kësaj gjinie. Skleride në formë ylli janë gjetur në lakunat e
indit sfungjeror në speciet e familjes Nymphaeaceae. Skleridet e mëdha të degëzuara e kanë
origjinën në parnkimën sfungjerore dhe degëzohen në të gjithë gjethen, duke arritur por jo
duke depërtuar në epidermën e sipërme dhe të poshtme (Sculthorpe, 1967).
1.8.2. Mikromorfologjia e kërcellit të specieve të familjes Nymphaeaceae
Mikromorfologjia e kërcellit lidhet ngushtë me habitatin në të cilin rriten këto specie (Coan et
al. 2002, Gonzalez 2002, Sculthorpe 1967; Spiewakowski et al. 1985). Shtresa më e jashtme
cilindrike me mure dhe kutikulë të hollë formon epidermën. Epiderma ёshtё e ndёrtuar nga
qeliza tё vogla me kutikulё tё hollё (Bercu 2005). Conway (1940) dhe Laing (1940)
konstatuan se në hidrofite, metabolizmi i oksigjenit është i pavarur nga sasia e këtij gazi në
ujë. Aerenkima karakterizohet nga hapësira të mëdha ajri, të cilat janë të ndara nga njëratjetra me mure uniseriate të hollë. Sipas Coan et al. (2002), prania e shumë aerenkimave të
ndara si dhomëza paraqet një përshtatje të rëndësishme, sepse ajo lehtëson ruajtjen e një sasi
minimale oksigjeni të nevojshme në mjedise ujore dhe bën të mundur transportin oksigjenit
nga gjethet në rrënjë. Një karakteristikë e indit të aerenkimave është prania e trikosklereideve
(asterosklerideve) të cilat janë të formave të ndryshme, të degëzuara (skleride si yje) dhe të
padegëzuara. Ato zgjaten brenda hapësirave të ajrit dhe ndryshojnë nga njëra-tjetra (Bercu
2005). Tufat përҫuese përbëhen nga një ksilemë lizigjene dhe nga floema. Enët përҫuese janë
të ndara dhe të reduktuara, ku floema dhe ksilema vendosen përballë njëra-tjetrës Metcalfe &
Chalk (1979). Sipas Catian & Scremin-Dias (2013), në disa specie të familjes
Nymphaeaceae (N. amazonum, N. belophylla, N. gardneriana, N. jamesoniana, N. lingulata,
N. prolifera) kemi kolenkimë unazore dhe në specien N. oxypetala të kësaj familje kemi
kolenkimë këndore. Conrad (1905) ishte i pari që klasifikoj 3 lloje tufash përҫuese në prerje
tërthore të kërcellit të Nymphaea alba: tufa përҫuese kolaterale, bikolaterale dhe të
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ashtuquajturat tufa përҫuese të thjeshta. Catian & Scremin-Dias (2013), raportojnë praninë e
tufave përçuese koncentrike, kolaterale me protoksilemë me lakunë dhe bikolaterale me
protoksilemë me lakunë, në disa specie të familjes Nymphaeaceae. Sipas Sculthorpe (1967),
modeli i tufës përҫuese bikolaterale me protoksilemë me lakunë është një karakteristikë e
gjinisë Nymphaea. Nymphaea alba dhe Nuphar lutea luajn rol si bioindikatorë për shkak të
domosdoshmërisë të ruajtjes së habitatit të tyre. Studimet kanë arritur në përfundimin se ka
një lidhje pozitive midis përqendrimit të metaleve Ba, Co, Mn dhe Cu dhe species Nymphaea
alba, si dhe metalit Sr edhe species Nuphar lutea dhe këto elementë në mjedisin e tyre
sugjerojnë që nymfeidet e ekzaminuar mund të jenë të dobishëm si indikator i këtyre
metaleve (Agnieszka et al., 2004). N. lutea është shumë e rëndësishme për ciklin e karbonit
ujor pasi ndikon në eliminimin e metanit nga depozitat e bentosit (Dacey & Klug 1979). Ajo
grumbullon metale të rënda, të tilla si Cu, Cd dhe disa mikroelementë (Tomaszewicz &
Ciecierska 2009; Tomaszewicz 2009; Klink 2004, 2005; Thompson et al. 1997).
Kromozomet në specien N. alba - Numrat më të raportuar të kromozomeve somatike për
popullatat evropiane të N. alba janë 2n = 84 duke treguar hekzaploidi bazuar në x = 14
(Pellicer et al. 2013, Majovsky 1976). Disa numra të tjerë kromozomësh (nga 2n = 48 në 2n =
160) raportohen nga Gupta (1980); Goldblatt & Johnson (1979); Bolkhovskikh et al. (1969),
ndërsa Heslop-Harrison (1955) raporton 2n = 48, 64, 96, 112.
Kromozomet në species N. lutea – Numri i kromozomeve të publikuar ka të bëjë vetëm me
disa nga speciet të gjinisë Nuphar të cilat tregojnë një numër bazë x = 17 (Heslop-Harrison
1953; Langlet dhe Söderberg 1927; Okada dhe Tamura 1981). Të gjitha speciet janë diploide
me 2n = 34 kromozome.

1.9.

Studime mikromorfologjike në gjininë Salvia

1.9.1. Mikromorfologjia e gjethes së gjinisë Salvia
Sipas Werker et al., (1985) gjethet e specieve të gjinisë Salvia janë të mbuluara dendësisht
nga trikoma jo gjëndrore dhe gjëndrore, tipar i cili është karakterisitik për speciet e familjes
Lamiaceae. Janë vërejtur variacione në trikomat jogjëndërore dhe gjëndërore në specie të
ndryshme të Salvia (Bercu & al. 2011; Coisin & Gostin 2011; Eiji & Salmaki 2016). Metcalfe
& Chalk, (1972) raportuan se mezofili i gjethes të specieve të gjinisë Salvia është tërësisht
parenkimatike dhe tufa përҫuese mesatare e gjethes është e rrethuar nga kolenkima. Mezofili
është i trashë, i diferencuar në ind gardhor dhe ind sfungjeror relativisht kompakt në
epidermën e poshtme (Corneliu T. et al., 2020) për S. officinalis. Sipas Yentur (1995),
kolekima me lakuna që formohet rreth hapësirave ndërqelizore është e pranishme në gjininë
Salvia. Prodhimi i vajrave thelbësorë në bimë dhe metabolitët e tjerë sekondarë ndikohen
vazhdimisht nga faktorët e mjedisit (Gobbo-Neto and Lopes, 2007).
1.9.2. Mikromorfologjia e kërcellit në gjininë Salvia
Metcalfe dhe Chalk (1972) theksuan se struktura e tufave vaskulare në bishtin e gjethes së
specieve të familjes Lamiaceae mund të përdoret si karakter diagnostikues. Metcalfe dhe
Chalk (1957) përmendën se kërcelli i specieve të Lamiaceae janë shumë shpesh
drejtkëndëshe në prerje tërthore, dhe zakonisht ka një zhvillim të konsiderueshëm të
kolenkimës këndore, dhe në disa lloje, kanë zhvillim në korteksin primar. Renditja e
kolenkimës në kërcell ka vlerë diagnostike. Ksilema e vazhdueshme përshkohet nga rrezet e
ngushta medulare. Tiparet e përgjithshme anatomike të gjinisë si kërcelli në formë
katërkëndëshe i forcuar nga kolenkima e fortë e ndodhur në qoshe, bishti i gjethes në prerje
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tërthore i cili ka një formë unike, pothuajse rrethore me dy të rrumbullakosura nga krahët, të
cilët në sipërfaqen e sipërme janë të sheshtë dhe në sipërfaqen e poshtme njëra është konveks.
Karakteristika të tilla të kërcellit dhe bishtit të gjethes mund të përdoren për përcaktimin e
specieve Salvia (Nejad Habib Vash & Hosseini 2011; Özdemir 2016). Salimpour et al. (2012)
studioi anatominë e kërcellit të tetë specieve Salvia L. dhe zbuloi se prerja tërthore e kërcellit
në të gjitha speciet është katërkëndëshe e rregullt ose e parregullt. Epiderma përbëhet nga një
shtresë e vetme me qeliza elipsoide, të zgjatura, vezake ose rrethore. Kolenkima përbëhet nga
tre deri në dhjetë shtresa nën epidermë, duke dalë në cepat e kërcellit. Parenkima e korteksit
nën epidermë është e përbërë nga tre deri në gjashtë shtresa me qeliza të zgjatura,
gjashtëkëndëshe ose elipsoide. Grupet e trasha të sklerenkimës me tre deri në gjashtë shtresa
paraqiten mbi tufat vaskulare në cepa. Floema ndodhet nën sklerenkimë. Tufat vaskulare në
qoshe janë të mëdha. Rrezet në palcë janë shtatë deri në nëntëmbëdhjetë me radhë.

1.9.3. Mikromorfologjia e rrënjës në gjininë Salvia
Origjina e indeve vaskulare të rrënjës është kryesisht kambiale dhe formon dy unaza
koncentrike, që përfshin floemë shumë të ngushtë dhe ksilemë shumë të trashë me shumë tufa
vaskulare, përshkruar nga Corneliu et al. (2020) për këtë specie. Sipas Metcalfe dhe Chalk
(1972) në familjen Lamiaceae, rrënja përbëhet nga 2–12 ose më shumë rreshta me rreze
ksileme dhe pjesa qëndrore është e rrethuar nga qeliza kolenkime.
Kromozomet - Salvia përfaqësohet kryesisht nga taksone diploide me 2n = 14 kromozome
(Hedge 1972).

1.10. Studime mikromorfologjike në gjininë Colchicum
1.10.1. Mikromorfologjia e gjethes së gjinisë Colchicum
Gjethet janë hipostomatike në specien C. autumnale, dhe dendësia e gojëzave në këtë specie
rezulton 88 gojëza/mm2 (Kelly & Beerling, 1995). Gjethet kanë në epidermë një kutikulë.
Qelizat e epidermës përmbajnë pllaka të zgjatura proteinoplastesh (Thaler, 1953). Tufat
përҫuese në gjethe janë mjaft të diferencuara dhe përmbajnë një numër të madh qelizash
ksileme (Thomas, 1900). Tufat përҫuese të gjetheve janë vendosur në mënyrë paralele (Loew
& Kirchner, 1934). Nën mezofilin gardhor shtrihet mezofili sfungjeror i cili përbëhet nga 4
deri në 5 (nganjëherë 6) shtresa të qelizave parenkimatike të rregullta ovale në speciet e
gjinisë Colchicum (Akan & Satil 2005).
1.10.2. Mikromorfologjia e rrënjës së specieve të C. autumnale
Sipas Kutschera & Lichtenegger (1993), rrënjët e shtatorit të C. autumnale kanë një shtresë të
vetme ekzoderme, e cila pasohet nga 6-7 (-8) shtresa të qelizave parenkimatike. Si pasojë,
tufat përҫuese shkëputen nga parenkima e jashtme. Qelizat në shtresën më të jashtme të
parenkimës së brendshme janë të mbushura me grupe rafidesh (Raunkiær, 1895). Tufa
përҫuese qëndrore e rrënjëve të shtatorit tregon më së shumti një strukturë tri rrezore dhe
vetëm ndonjëherë rrallë paraqitet me renditje më të madhe (Rimbach, 1897; Jung et al. 2011).
Ndërsa Kutschera & Lichtenegger, (1993), raportojnë dy deri në katër rrezore.Tufa përҫuese
në rrënjët e pranverës është me strukturë katërsore ose pentoze (Rimbach, 1897). Këto rrënjë
karakterizohen nga një parenkimë e trashë e brendshme dhe shfaqin hapësira ndërqelizore të
vogla (Rimbach, 1897). Dallgëzim i lehtë i endodermës në pjesën bazale të fryrë tregon një
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funksion tkurrës (Rimbach, 1897). Strukturat me dallgëzim i endodermës ose hipodermës
mungojnë plotësisht në rrënjët e shtatorit (Jung et al. 2011).
Kromozomet - Numri i kromozomeve i raportuar për këtë specie është 2n = 36 (Persson,
1999, 1991).

1.11. Rëndësia e mikromorfologjisë së epidermës së gjethes
Epiderma e gjethes paraqitet me variacione të strukturave të saj, gojëzave dhe trikomave tё
cilat janë funksionalisht shumë tё rëndësishme. Rëndësia e treguesve të epidermës në gjethe
është raportuar nga disa autor si Jayeola et al., (2001); Adedeji & Illoh, (2004); Adedeji,
(2004) dhe sot është e vërtetuar që këto tregues shfaqin ndryshime në gjinitë së njëjtës familje
dhe në speciet e së njëjtës gjini (Sinclair & Sharma, 1971), për shkak të ndjeshmërisë së lartë
që ato kanë ndaj ndryshimit të kushteve të habitatit. Këto ndryshime të kushteve të rritjes
ndikojnë në ndryshimet strukturore të treguesve të epidermës së gjethes. Faktorwt gjenetik
ndikojnw nw formimin, llojin dhe funskionet e gojëzave dhe trikomave. Njohja dhe
specifikimi i gojëzave dhe trikomave shërben për karakterizimit më të thelluar të një specieje
(, 2009). Treguesit histologjikë japin një kontribut të rëndësishëm në vlerësimin e diversitetit
të specieve bimore saqë këto studime në kohët e sotme nuk mund të konceptohen të
pashoqëruara me studimet e mikromorfologjisë së epidermës (Rejdali, 1991). Rёndёsia e
trikomave dhe kompleksit stomatal trajtohet në shumë studime të viteve të fundit pёr shkak
tё:
• Specifikёs qё ato kanё edhe nё specie e sё njёjtёs familje (Sinclair & Sharma 1971).
• Domosdoshmёria e shqyrtimit tё tyre lidhet me variablitetin qё shfaqin kёto struktura,
nё numёr, llojshmёri apo dimensione dhe nё popullata tё ndryshme tё sё njёjtёs
specie, qё si rezultat pasqyron diversitetin brёnda llojor.
• Ndryshimeve që pësojnë si shkak i ndryshimit të kushteve të mjedisit (Monteiro,
2001; Freire, et al., 2007).
1.11.1. Rëndësia e vlerësimit të parametrave stomatal në epidermën e gjethes
Zhvillimi dhe hapja stomatale janë identifikuar si adaptive, përfshirë ndryshimet në
dendësinë, madhësinë dhe formën stomatale (Richardson et al., 2017). Faktorët gjenetikë dhe
ndryshimet në kushtet e rritjes janë raportuar se shkaktojnë ndryshime në numrin,
shpërndarjen dhe dendësinë e gojëzave (Casson & Gray 2008). Në planin afatshkurtër bimët
përshtaten me ndryshimin e kushteve mjedisore duke rregulluar mbylljen stomatale për të
minimizuar humbjen e ujit dhe marrjen e moderuar të CO 2 (Zoulias et al., 2018). Në planin
afatgjatë, bimët përshtaten me kushtet mjedisore duke rregulluar densitetin stomatal në
gjethet në zhvillim (Zoulias et al., 2018; Haworth et al. 2011; Casson et al., 2009). Këto
ndryshime në dendësinë stomatale mund të shprehen si dendësi stomatale për njësi të
sipërfaqes (DS) ose si indeks stomatal (IS), d.m.th., raporti i gojëzave ndaj qelizave
epidermale plus numrin e gojëzave, shumëzuar me 100 (Casson et al., 2009, Bertolino et al.,
2019). Lloji i gojëzave përcaktohet nga numri i qelizave shoqëruese dhe mënyra e vendosjes
së tyre rreth gojëzës (Stace, 1980). Llojshmëria e gojëzave që karakterizon speciet bimore
është përdorur gjerësisht për vlerësimin e biodiversitetit (Tripathi & Mondal, 2012; Batos et
al., 2010; Dalal, 2012). Metcalfe & Chalk (1950) dalluan tek bimët dikotiledone katër lloje
gojëzash: anomocitike, anisocitike, paracitike dhe diacitike. Tek bimët monokotiledone janë
raportuar tre tipe gojëzash tetracitike paracitike dhe anomocitike (Abid et al., 2007). Lloji i
gojëzave më të zakonshme që janë gjetur tek speciet bimore të këtij studimi janë:
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- anomocitike i referohet gojëzave që nuk kanë qeliza shoqëruese, në këtë rast gojëza mbetet
e rrethuar nga qeliza shoqëruese që nuk janë të ndryshme nga qelizat e tjera epidermale për sa
i përket madhësisë dhe formës, për këtë arsye cilësohet se gojëzat e këtij tipi nuk kanë qeliza
shoqëruese.
- aktinocitike kur gojëza rrethohet nga një cikël i qelizave radiale, është për tu theksuar se
Metcalfe dhe Chalk (1950) në përkufizimin origjinal të këtij tipi të gojëzave nuk kanë
përcaktuar numrin e qelizave shoqëruese që mbyllin një gojzë.
- staurocitike kur gojëza rrethohet nga tre deri në pesë qeliza shoqëruese me mure antiklinale
të ngjashme të vendosura tërthorazi me qelizat roje të gojzës.
- diacitike kur gojëzat rrethohet nga një palë qelizash shoqëruese dhe muri i përbashkët i të
cilave është në kënde të drejta me qelizat roje (Zarinkamar 2007).
Sipas Carpenter (2005), në gjininë Nymphaea gojëzat janë të tipit anomocitike, stefanocitike
dhe aktinocitike (Fig. 1.10).

Fig. 1.10. Llojet e gojëzave stefanocitike në familjen Nymphaeaceae sipas Carpenter (2005).

Ndërsa në gjinia Nuphar, gojëzat janë të tipit aktinocitike dhe aktino-stefanocitike (Fig.
1.10) (Carpenter 2005).
Për sa i përket gjinisë Salvia, sipas Metcalfe & Chalk (1950), gojëzat janë diacitike me disa
anomocitike të përziera, ndërsa Naidu & Shah (1981), përveç gojëzave diacitike dhe
anomocitike kanë konstatuar edhe tipe të tjera të gojëzave në gjininë Salvia. Në figurën 1.11.
janë paraqitur tipet e gojëzave në këtë gjini sipas Naidu & Shah (1981).
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Fig. 1.11. Lloje gojëzash në specie të gjinisë Salvia; AN-anomocitike; A-anizocitike; D-diacitike; Hhaplocitike; PA- paracitike; TR- formë tranzite; T- tetracitike; TRI- tricitike.

Terminologjia dhe përshkrimi i gojëzave në figurën 1.11. është bërë sipas Naidu & Shah
(1981). Ndërsa në rendin Liliales, pjesë e të cilit është edhe familja Colchicaceae, janë gjetur
gojëza të tipit anomocitike ose paracitike e dobët nga Rudall et al., (2017) (Fig.1.12).

Figura 1.12. Llojet e gojëzave në rendin Liliales ku përfshihet edhe familja Colchicaceae; (Rudall et al., 2017)

Përmasat e gojëzave shprehen me gjatësinë dhe gjerësinë e qelizës gojzë e matur thjesht me
okular mikrometër ose nëpërmjet programeve të ndryshme kompjuterike. (Eckerson, 1908).
Dendësia e gojëzave shprehet në numrin e gojëzave në 1 mm2 dhe mund të ndryshojë në
mënyrë të konsiderueshme brenda gjetheve, bimëve ose individëve të një specieje të vetme
brenda një popullate dhe mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të mjedisit, morfologjisë së
gjetheve dhe përbërjes gjenetike (Willmer, 1996; Al Afas et al., 2006). Tek dikotiledonet,
gojëzat janë të shpërndara në mënyrë të çrregullt, ndërsa tek monokotiledonet ato janë të
organizuara në rreshta paralele (Dalal, 2012).
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Indeksi stomatal konsiderohet një parametër mjaft i rëndësishëm në vlerësimin e diversitetit
interspecifik dhe intraspecifik, për vetë faktin se indeksi stomatal është i pavarur nga
ndryshimi i kushteve mjedisore (Metcalfe & Chalk, 1988; Salisbury, 1927). Megjithatë
indeksi stomatal mund të shfaqë variacion si pasojë e ndikimit nga intensiteti i dritës (Schoch
et al., 1980).
1.11.2. Rëndësia e trikomave në epidermën e gjethes
Raporte të shumta konfirmojnë përfshirjen e trikomave gjëndërore dhe strukturave
epidermale (hidropote) në kapjen, grumbullimin dhe detoksifikimin e metaleve. Trikomat
janë qime epidermale të pranishme në sipërfaqen e gjetheve të bimëve dhe kanë role të
larmishme si: nxjerrja e molekulave të ndryshme, mbrojtja nga era dhe rrezet e diellit, ruajtja
e metaleve etj (Choi et al. 2001). Në bimët ujore të familjes Nymphaeacea, hidropotet e
vendosura në epidermën e poshtme të gjetheve, grumbullojnë Cd (Lavid et al. 2001a).
Trikomat janë struktura epidermale të ngjashme me qimet të cilat janë zgjatime të jashtme të
epidermës nga e cila dalin. Për shumëllojshmërinë morfologjike që ato paraqesin dhe
lehtësinë e teknikave të studimit të tyre, këto struktura luajnë rol të rëndësishëm në studimin e
diversitetit në nivel llojor (Faust & Jones, 1973; Adedeji et al., 2007). Trikomat shpёrndahen
nё sipёrfaqen e organeve tё bimёve si kёrcelli, gjethet, lulet, frutat dhe farat. Ato mund tё
paraqiten njёqelizore ose shumёqelizore, njёseriale, dyseriale ose multiseriale. Qimet
shumёqelizore mund tё kenё njё ose disa shtresa qelizash. Ato paraqiten tё drejta ose tё
degёzuara (si pemё), tё pёrdredhura, nё formё tufash, ose yllёzore (stellate). Duke u bazur në
llojin e tyre, trikomat kanë funksione të ndryshme (Freire et al., 2007; Zekaj et al., 2007).
Trikomat tregojnë variacion në formë dhe strukturë, nga njëqelizore në shumëqelizore
gjithashtu sekretuese ose jo-sekretuese (Esau, 1977). Ndryshimet në llojin e trikomës mund
sigurojnë gjithashtu njohuri për marrëdhëniet evolucionare brenda dhe ndërmjet llojeve
(Payne, 1978; Theobald et al., 1979). Trikomat janë dy llojesh:
Trikomat jo-gjëndrore që ndryshe quhen qime të cilat kanë për funksion mbrojtjen e
bimëve nga rrezatimi ultravjollcë, thatësira, kripësia e lartë (Espigares & Peco, 1995; Skaltsa
et al., 1994), metalet e rënda (Ager et al., 2003), herbivorët, dhe sulmet patogjene (Elle et al.,
1999; Johnson, 1975; Levin, 1973).
Trikomat gjëndrore të cilat janë struktura të epidermës ku realizohet grumbullimi dhe
ruajtja e metabolitëve sekondarë, esencave eterike dhe vajore. Sipas strukturës dhe mënyrës
së sekretimit, trikomat gjëndrore mund të klasifikohen në dy tipe kryesore, peltate dhe
kapitate (me kokë) (Werker et al., 1985). Trikomat kapitate morfologjikisht janë më të
shumëllojshme dhe mund të ndahen në tipe të tjera, sipas strukturës së tyre dhe gjithashtu në
mënyrën e sekretimit të saj (Werker et al., 1985). Ndërsa trikomat peltate kanë kërcell shumë
të shkurtër ku qelizat janë të vendosura në mënyrë të ngjitur duke formuar një strukturë si
pjatë. Gjithashtu trikomat gjëndrore të shumë specieve bimore prodhojnë disa komponime
kimike të quajtura metabolitë sekondarë, përdorimi i të cilave është gjithmonë e më shumë në
rritje në shumë fusha të biologjisë, mjekësisë, në industritë farmaceutike, aromatike, (Duke,
1994), gjë që i bën këto specie që i përmbajnë të cilësohen me vlera të mëdha mjekësore dhe
ekonomike. Në bimët e familjes Nymphaeaceae, trikomat ndodhen në epidermën e poshtme
të gjetheve. Në disa specie të familjes Nymphaeaceae janë hasur edhe trikomat jo gjëndërore
të cilat janë shumëqelizore dhe mucilagjenore dhe janë përshkruar si të tilla nga Watson &
Dallwitz, M.J. (1992). Trikomat e stërzgjatura mungojnë në epidermën e poshtme të
shumicës së rendit Nymphaeales, ndërsa në gjininë Nuphar, epiderma e poshtme e pjesëve të
gjelbërta posedonë shumë trikoma si të shkurtra ashtu edhe ato të gjata (Warner et al.,
2008). Trikomat ndodhen gjithashtu në organet vegjetative, duke përfshirë bishtin e lules,
bishtin e gjethes dhe epidermën e poshtme të gjetheve (Conard, 1905; Kaul, 1976; Laser,
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1978; Inamdar & Aleykutty, 1979; Chen & Zhang, 1992). Sidoqoftë, trikomat janë
veçanërisht të zakonshme në pjesët e bimës që janë në kontakt me ujin gjatë fazave të
hershme të zhvillimit. Këto pjesë përfshijnë: pjesët vegjetative, kërcellin dhe epidermën e
poshtme të gjetheve, kjo mund të jetë një tipar ujor. Trikomat mund të zvogëlojnë kontaktin
midis organeve në syth dhe mund të parandalojnë që uji të depërtojë në indet embrionale
(Goebel, 1893; Schilling, 1894). Watson & Dallwitz (1992) kanë bërë një përshkrim të
llojeve të trikomave në disa specie të familjes Nymphaeaceae. Sipas këtyre autorëve në
specien N. lutea gjenden dy lloje trikomash jogjëndërore (Fig. 1.14A) dhe gjëndërore peltate
(Fig. 1.14B). Ndërsa në specien N. alba janë hasur vetëm trikoma gjëndërore peltate (Fig.
1.14 C,D).

Fig. 1.13. Trikomat në gjethet e familjes Nymphaeaceae. A-Trikomë jogjëndrore e Nuphar lutea, Sibth. et Sm.;
B- trikomë gjëndërore peltate e Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm.; C dhe D- trikomë gjëndërore peltate e
Nymphaea alba, L. (Watson & Dallwitz, 1992)

Ndërsa gjethet e gjinisë Salvia janë të mbuluara dendësisht nga trikoma jo gjëndrore dhe
gjëndrore, tipar i cili është karakterisitik për speciet e familjes Lamiaceae (Werker et al.,
1985). Tek Salvia officinalis L. janë raportuar katër tipe trikomash gjëndrore kapitate (Fig.
1.15) (Corsi & Bottega, 1999; Dunkic et al., 2001).

Fig. 1.14. Trikomat gjëndërore dhe jo gjëndërore në gjethet e gjinisë Salvia I- trikoma kapitate të tipit I; II trikoma kapitate e tipit II; III - trikoma kapitate e tipit III; IV – trikomë kapitate e tipit IV; P - trikomë peltate. J
- trikoma jogjëndrore (Corsi & Bottega, 1999; Dunkic et al., 2001).
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Për sa i përket species Colchicum autumnale, në gjethet e saj mungojnë trikomat. Llojshmёria
e kёtyre strukturave, si dhe shpeshtia e tyre pёr njёsi sipёrfaqe gjethore janё parametra tё
rёndёsishёm tё studimit tё specieve. Studimet e trikomave janё komplekse dhe realizohen me
metoda tё mikroskopisё optike, elektronike si dhe me metoda tё biologjisё molekulare. Nё
këtë studimin janë studiuar llojet e trikomave dhe metabolitëve sekondar që ato përmbajnë
duke përdor metodat e mikroskopisё optike.
1.11.3. Rëndësia e treguesve histokimikë në trikomat e gjethes
Trikomat gjëndrore të shumë specieve bimore prodhojnë disa komponime kimike të quajtura
metabolitë sekondarë, përdorimi i të cilave është gjithnjë e më shumë në rritje në fusha të
biologjisë, mjekësisë, në industritë farmaceutike, aromatike (Duke, 1994). Shumëllojshmëria
dhe sasia e lartë e metabolitëve sekondar janë përbërësit kryesorë me të cilat bimët
ndërveprojnë me mjedisin në përshtatjen e tyre me kushtet e stresit biotik dhe abiotik (Wink,
2008). Popullatat e të njëjtës specie bimore që rriten në kushte të ndryshme mjedisore shfaqin
dallime të rëndësishme në prodhimin dhe grumbullimin e metabolitëve primarë dhe
sekondarë (Pavarini et al., 2012; Gutbrodt et al., 2012; Edreva et al., 2008; Oh et al., 2009;
Theis & Lerdau, 2003). Një nga shkaqet kryesore të variacionit sasior të tyre është aftësia e
specieve bimore për t’u përshtatur ndaj kushteve mjedisore. Përbërja e këtyre komponimeve
kimike, ndryshon nga specia në specie duke e cilësuar këtë dukuri si tregues të diversitetit
midis specieve (interspecifik) (Xiang et al., 2010). Për shumicën e bimëve, drita, temperatura,
uji i tokës, pjelloria dhe kripësia e tokës mund të ndikojnë ndjeshëm në disa procese që lidhen
me rritjen dhe zhvillimin e bimëve, madje edhe aftësinë e tyre për të sintetizuar metabolitët
sekondar, duke çuar në ndryshimin e profileve fitokimike të cilat luajnë një rol thelbësor në
prodhimin e substancave bioaktive (Verma & Shukla, 2015; Ferrandino & Lovisolo, 2014;
Griesser et al., 2015). Metabolitët sekondarë të bimëve mund të gjenerohen gradualisht në
përgjigje të stresit mjedisor, dhe kështu metabolizmi sekondar i bimëve mund të shihet si
sjellje e bimëve ndaj përshtatjes dhe mbijetesës në përgjigje të stimujve të mjedisit (Metlen,
2009). Metabolitët sekondar bimor janë përdorur më parë si burim i rëndësishëm i mjekësisë
aktive tradicionale, parfumit dhe lëndëve të para industriale për shekuj me radhë (Bates,
1985; Balandrin & Klocke, 1988; Asada & Shulder, 1989; Ammon & Wahl, 1991; Horwitz
1992). Sistemi kryesor i klasifikimit të tyre përfshin tri grupe kryesore: terpenoidet, alkaloidet
dhe fenolet. Speciet e gjinisë Salvia kryesisht grumbullojnë në trikomat gjëndrore përbërje
fenolike dhe terpenoide, morfologjia, sasia dhe funksionet e të cilave ndryshojnë nga specia
në specie brenda familjes Lamiaceae (Georgiev & Pavlov, 2017). Identifikimi i këtyre
substancave kimike realizohet përmes teknikave biokimike dhe histokimike. Metodat
histokimike përdoren për të shkaktuar kontrast brenda indeve me ngjyrues të ndryshëm,
metale të rënda ose me fluorokrome (Spence, 2001). Reaksioni kimik duhet të jetë specifik
për substancën kimike që do të identifikohet jo vetëm nga ana cilësore por edhe nga ana
sasiore.
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KAPITULLI II
MATERIALET DHE METODAT
2.1.

Materiali bimor

Janë grumbulluar bimë të specieve Nymphaea alba (emri shqip – zambaku i bardhë i ujit),
Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. (emri shqip – zambaku i verdhë i ujit), Salvia officinalis L.
(emri shqip – sherebela) dhe Colchicum autumnale L. (emri shqip – shafrani i livadheve).
Ekspeditat për grumbullimin e materialit bimorë janë bërë në tre vite të ndryshme:
• Nymphaea alba L. dhe Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. është grumbulluar në muajin qershor
(15-16) të vitit 2014 në dy vendndodhje në Parkun Kombëtar të Lurës, konkretisht në:
 Liqenin e Madh me koordinata: N41047'24.3" E20011'51.2" dhe lartësi 1716 m
mbi nivelin e detit. Duhet theksuar se ngjitur me Liqenin e Madh është një
liqen i vogël dhe pikërisht këtu janë marr dhe speciet N. alba dhe N. lutea. Ky
liqen është formuar më vonë se Liqeni i Madh dhe për këtë arsye ai nuk ka
emër. Kjo është arsyeja pse në këtë studim është përdorur emri i Liqenit të
Madh për ta identifikuar vendndodhjen e tij duke u bazuar në afërsinë me
Liqenin e Madh. Vetë Liqeni i Madh nuk ka specie të N. alba dhe N. lutea për
shkak të thellësisë së madhe të tij.
 Liqenin e Luleve me koordinata: N41044`25”; E20011` 52.9” dhe lartësi 1572
m mbi nivelin e detit.
Nga vëzhgimet në terren rezulton se Liqeni i Luleve duke qenë i rrethuar nga male të
zhveshur nga pyjet, erozioni është i madh e për pasojë edhe uji është më i ndotur. Gjithashtu
pjesët anësore të tij shfaqin eutrofizimi dhe kënetëzim. Ndërsa në liqenin ngjitur me Liqenin
e Madh, nuk vihen re këto procese për shkak se ky liqen është si pjesë e bashkëngjitur e
Liqenit të Madh, dhe mbushet me ujë nga Liqeni i Madh. Gjithashtu nuk ka kodra zhveshura
rreth tij, uji është më i pastër, dhe dallohet prania e pyjeve e shkurreve nga të tre anët ndërsa
në njërën anë kufizohet nga Liqeni i Madh ku ndahet nga një rrip i hollë toke dhe me shkurre
e pyje të reja.
• Salvia officinalis L. është grumbulluar në muajin nëntor (18 – 19) të vitit 2017 në fshatin
Çidhën, në zonën e Dibrës me kordinata N41076’62.9”; E20028’66.8” dhe lartësi 524 m
mbi nivelin e detit.
• Colchicum autumnale L. si bimë me gjethe është grumbulluar në muajin prill (25-26) të
vitit 2016 dhe si bimë me lule është grumbulluar në muajin shtator (10-11) të vitit 2016 në
fshatin Mustafe, në zonën e Dibrës, me koordinata N41076’87” E20032’14” dhe lartësi 624
m mbi nivelin e detit. Koordinatat e të gjitha zonave janë përcaktuar me GPS.

25

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

2.2.

Metodat e studimit

2.2.1. Studimi ekologjik dhe morfologjik i specieve
Për studimin eko-morfologjik të specieve në studim gjatë ekspeditave në terren janë mbajtur
shënim në një bllok të posaçëm:
1. Habitati ku është marrë specia.
2. Lartësia mbi nivelin e detit (të matura me GPS).
3. Koordinatat gjeografike (të matura me GPS).
4. Për studimin makromorfologjik për secilën specie në studim, krahas përshkrimit është
kryer edhe matja e tipareve morfologjike (vegjetative dhe riprodhuese).
Në secilin habitat nga është marrë specia për studim janë përcaktuar 5 pika kampionimi ku në
secilën prej tyre janë analizuar tiparet morfologjike për 5 individë, duke bërë matje të
organeve vegjetative dhe organeve riprodhuese. Pas analizimit eko-morfologjik të specieve
në terren janë marrë nga 5 individë për çdo habitat të cilat janë transferuar në vazo të
mbushur paraprakisht me dheun e marrë nga habitati në të cilin është marrë specia, dhe më
pas vazot janë transferuar në laboratorin e Departamentit të Bioteknologjisë në FSHN, UT
për studim të menjëhershëm të parametrave histologjikë dhe studim të mëvonshëm citologjik.
Matja e tipareve morfologjike është kryer edhe pasi janë transferuar në vazo për të studiuar
ekomorfologjinë e tyre

Fig. 2.1. Foto të grumbullimit të specieve dhe matja e eksplanteve për studimin morfologjik; a. marrja e N. alba
nga liqenet; b. marrja e N. lutea nga liqenet; c. matja e sythit lulor të N alba; d. matja e sythit lulor të N. lutea; e.
matja e S. officinalis; f. matja e gjetheve të S. officinalis; g. matja e C. autumnale me lule; h. matja e petaleve të
C. autumnale (Foto G. Gjoni).
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2.2.2. Studimi histologjik
Studimi histologjik u realizua menjëherë pas transferimit të bimëve të marra në vazo në
laboratorin e Bioteknogjisë në FSHN, UT duke ruajtur ende kushtet e mjedisit. Materiali
bimor për studim është marr nga specie të rritura të popullatave bimore në studim.
Eksperimenteve iu nënshtruan eksplante të freskëta të specieve (Zekaj, 2014). Klasifikimi
dhe emёrtimi i llojeve tё gojëzave nё këtë studim është bërë sipas nomeklaturёs së sugjeruar
nё studimet e Zarinkamar 2007. Ndërsa klasifikimi i trikomave të species S. officinalis është
bazuar në klasifikimin e sugjeruar nga Corsi & Bottega, (1999).
Teknikat që janë përdorur për studimin histologjik të gojëzave janë teknika koloidale dhe
teknika me shqitje e epidermës së gjethes. Ndërsa për vlerësimin e llojshmërisë së trikomave
është përdorur teknika me prerje e gjethes.

2.3.

Teknikat histologjike

2.3.1. Teknika koloidale
Kjo metodë konsiston në marrjen e gjurmëve të gojëzave dhe trikomave në epidermën e
sipërme dhe në epidermën e poshtme të gjetheve të specieve në studim. Për secilën popullatë
janë përgatitur të paktën 5 gjethe në të cilat gjurmët e gojëzave janë marrë në të dyja
sipërfaqet epidermike. Pastrohen me kujdes dhe me anë të një furçe manikyri transparent
lyhet 1/3 e mesit të gjethes (Brewer 1992). Lihet të thahet mirë. Mbi pjesën e lyer ngjitet një
ngjitës letre transparent duke e ngjeshur me mollzën e gishtit. Hiqet me kujdes ngjitësi
transparent dhe vendoset mbi një lamë duke vënë shënim me një S për epidermën e sipërme.
Po kështu veprohet dhe me epidermën e poshtme duke realizuar procedurën po në të njëjtën
pjesë të gjethes. Anash preparatit vendoset shënim specia, vendi dhe data e marrjes së
gjurmëve të karaktereve epidermale në gjethet e secilës specie në studim. Vrojtimi bëhet në
mikroskop, në fillim me zmadhimin e vogël dhe më pas me zmadhim 40x. Kjo teknikë është
përdorur për analizimin e llojit dhe përmasave të gojëzave.

2.3.2. Teknika me shkëputje e epidermës së gjethes
Teknika me shqitje të epidermës dhe ngjyrosjes me ngjyrues (Kumar & Murugan, 2015)
konsiston në shqitjen e epidermës së gjethes me bisturi ose brisk dhe vendosjen e pjesës së
shqitur mbi lamë, ku më parë është hedhur një pikë ngjyrues lugol ose blumetilen. Kjo
teknikë është përdorur në rastin e studimit të gojëzave në specien S. officinalis. Ndërsa në
studimin e gojëzave të species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. ngjyrosja është modifikuar
duke hedhur fillimisht lugol dhe pastaj blumetilen. Teknika me shqitje e epidermës realizohet
duke e përthyer me kujjdes gjethen dhe më pas tërhiqet pjesa e sipërme duke bërë të mundur
shqitjen e epidermës. Epiderma merret në 1/3 e mesit të gjethes. Vendoset në lamë duke i
hedhur sipër një pikë ngjyrues siҫ u përshkrua më lartë dhe mbulohet me lamelë në mënyrë
që të mos krijohen bulëza ajri. Në të njëjtën mënyrë veprohet edhe për marrjen e epidermës
së poshtme. Me kolor shënues shënohet në preparat S për epidermën e sipërme dhe P për
epidermën e poshtme. Preparatet vendosen për vëzhgim në mikroskop. Fushat e pastra
fotografohen me aparat fotografik dhe me aparat të lidhur me kompjuterin (Hilu & Randall,
1984; Johnston, 1975). Preparatet vendoset për vrojtim në mikroskop dhe përcaktohet lloji i
gojëzave.
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2.3.3. Teknika me prerje për vlerësimin e llojshmërisë së trikomave
Për vlerësimin e mikromorfologjisë së trikomave është përdorur teknika e prerjes tërthore me
dorë të lirë e gjetheve të freskëta të materialit bimor. Prerja e hollë e gjethes vendoset mbi
lamë me një pikë ujë, sipër të cilës vendoset lamela dhe vëzhgimi i mikromorfologjisë së
trikomave është realizuar me mikroskop Optik me zmadhimin 40x.

2.3.4. Numërimi dhe matja e treguesve histologjik në gjethe
Numërimi dhe matja e gojëzave është realizuar me objektiv 40x për fushë mikroskopike (Fig.
2.2) dhe numërimi e vëzhgimi i llojit të gojëzave, trikomave dhe e druzeve është bërë me
objektiv 40x. Diametri i fushës mikroskopike me zmadhim 40x në mikroskopin Olympus nga
matja me objektiv mikrometër 0.01 mm (10 μm), është 0.45mm (r = 0.225 mm). Duke ditur
formulën e llogaritjes së sipërfaqes së rrethit atëherë rezulton që sipërfaqja e fushës
mikroskopike me objektiv 40x e mikroskopit Olympus është:
S = π r2 = 3.14 x 0.2252 = 0.16 mm2
Janë numëruar gojëzat, trikomat dhe druzet për fushë mikroskopike (S = 0.16 mm2) dhe më
pas janëtej përllogaritur dendësia stomatale/mm2, dendësia e trikomave/mm2 dhe dendësia e
druzeve/mm2.

Figura 2.2. Fusha mikroskopike me mikrometer me objektiv 40x

Një parametër cili është marrë në konsideratë në këtë studim është edhe Indeksi Stomatal i
cili llogaritet në bazë të formulës (Salisbury, 1927) dhe shprehet në përqindje.

IS: Indeksi stomatal
S: numri i gojëzave
E: numri i qelizave epidermale
Gjithashtu parametra të tjerë që janë marrë në konsideratë në këtë studim janë Dendësia e
Trikomave (DT), Indeksi i Trikomave (IT) dhe Dendësia e Druzeve (DD). Këto parametra
janë llogaritur me të njëjtat formula si edhe gojëzat duke u bazuar në studimin e Carpenter
(2005) për specie të familjes Nymphaeaceae. Për secilën popullatë janë marrë nga 5 bimë për
ҫdo specie të studiuar dhe në secilën specie janë marrë 5 gjethe, ku për secilën gjethe janë
përgatitur 5 fusha mikroskopike. Pra, në total janë studiuar 25 fusha mikroskopike për çdo
sipërfaqe epidermike të gjethes, për secilën popullatë të specieve të studiuara. Vrojtimet për
llogaritjet statistikore janë realizuar në mikroskop Paralux. Fotografitë janë realizuar me
aparat telefonik Samsung J4 dhe aparat fotografik digjital, direkt në okular. Matjet e
dimensioneve të gojëzave janë realizuar me okular mikrometër. Programet kompjuterike të
përdorura për matjet janë programet Paint dhe Microsoft Office Picture Manager. Si bazë për
përcaktimin e tipit të gojëzave u përdor skema e klasifikimit stomatal (Freire et al., 2007;
Zekaj et al., 2007; Giulano.2000; Barroso, 1976; Metcalfe & Chalk, 1950, 1979; Sinclair &
Sharma, 1971; Prakhabar, 2004).
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2.3.5. Teknika histokimike
Teknika histokimike e përdorur për identifikimin e metabolitëve sekondarë është teknika
klasike e ngjyrosjes së materialit të freskët bimor të prerë me dorë të lirë, e cila shfrytëzon
vetitë që kanë disa reagentë për të formuar me komponimet kimike që përmbajnë trikomat,
produkte të ngjyrosura të dukshme në mikroskopin me dritë. Prerja me dorë e materialit të
freskët bimor është mjaft e dobishme kur zbatohet për analiza histokimike, sepse mund të
shmangen artefaktet që shfaqen gjatë fiksimit dhe inkludimit të indeve (Albrechtova, 2004).
Kjo teknikë është kryer për studimin në nivel histologjik dhe citologjik duke paraqitur të
dhëna mbi mikromorfologjinë dhe histokiminë e strukturave gjëndrore të gjethes së
sherebelës në zonën e Dibrës. Në këtë studim demostrohen specifikat e mikrostrukturave
gjëndrore të gjethes së sherebelës të rritur spontanisht në zonën e Dibrës. Teknikat e
përdorura për studimin histokimik janë:
Teknika me mikroskop me kontrast fazor: Merren gjethe të sherebelës, vendosen mbi
tavolinë dhe priten hollë me bisturi. Prerjet e marra vendosen mbi lamë dhe u vendoset
lamela sipër. Preparati më pas vendoset në mikroskop me kontrast fazor, ku strukturat e
trikomave duken qartë.
Teknika me mikroskop me fushë të ndriçuar
Me anë të kësaj teknike është studiuar përbërja kimike e trikomave gjëndrore të gjethes. Për
këtë teknikë janë përdorur pesë lloje ngjyruesish: 1) Jodinë; 2) Sudan III; 3) FeCl 3 .
Reaksionet histokimike që janë kryer janë:
- Ngjyrimi me jodinë (lugol) për alkaloidet. Trikomat që kanë përmbajtje alkaloidesh
ngjyrosen në ngjyrë kafe (Jensen 1962)
- Ngjyrimi me Sudan III për lipidet. Trikomat që kanë përmbajtje lipidesh ngjyrosen në të
kuqe (Brundrett et al., 1991).
- Ngjyrimi me klorur hekuri (III) - FeCl 3 për fenolet. Trikomat që kanë përmbajtje fenolesh
ngjyrosen në ngjyrë të zezë (Johansen, 1940).
Rezultatet e marra nga vëzhgmi në mikroskop, për secilin ngjyrues janë hedhur në tabela
përkatëse për specien S. officinalis. Nga intensiteti i ngjyrës e analizuar me sy në okular është
bërë vlerësimi i sasior i metabolitëve sekondarë në të gjitha llojet e trikomave tek S.
officinalis. Është shënuar me një plus (+) reaksioni pak pozitiv duke treguar paninë e një sasie
të vogël të komponimit kimik të dedektuar, me dy pluse (++) reaksionin mesatarisht pozitiv
duke treguar praninë e një sasie mesatare të komponimit kimik dhe me tre pluse (+++)
reaksionin shumë pozitiv duke treguar praninë e një sasie të madhe të komponimit kimik. Me
minus (-) është shënuar reaksioni negativ i cili tregon mungesën e komponimit kimik.
Vlerësimi sasior i metabolitëve sekondarë të gjetura në trikomat gjëndrore të specieve S.
officinalis, është bazuar në literaturën e Corsi & Bottega, (1999) e modifikuar pjesërisht në
këtë studim.

2.3.6. Teknika për studimin anatomik
Materiali bimor për analizat histologjike u mor nga bimë të freskëta dhe të konservuara.
Eksplantet e bimëve të marra për studim nga habitatet e tyre u konservuan në frigorifer në
alkool 700 për disa javë për zbutjen e tyre në mënyrë që të bëheshin prerje për studimin
mikromorfologjik. Eksperimenteve iu nënshtruan eksplante të gjethes, kërcellit, rrënjëve dhe
lulja si sistem i organizuar riprodhues. Në këtë studim, teknikat e trajtimit të eksplanteve
janë:
1. Teknika e prerjeve. Studimi mikromorfologjikë i organeve vegjetative të specieve u
realizua duke bërë prerje transversale (tërthore), të cilat janë prerje pingul me boshtin e
organit që do të pritet, duke përdorur brisk të mprehtë dhe me ndihmën e palcës së shtogut.
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Prerjet bëhen me dorë të lirë dhe me ndihmën e dy copave të palcës së shtogut duke vendosur
mes copave, materialin bimor që do pritet në mënyrë që të bëhen prerje të holla.
2. Teknika e ngjyrimit. Prerjet e bëra të organeve bimore futen në ujë të distiluar, pastaj
kalohen në ngjyrues ku lihen 2-3 minuta për tu ngjyrosur. Pas ngjyrimit prerjet shpëlahen me
ujë të pastër dhe pastaj mund të vëzhgohen në mikroskop.
3. Përgatitja e preparatit dhe vrojtimi. Në fillim hidhet një pikë glicerinë në qendër të lamës,
pastaj mbi glicerinë vendosen prerjet më të holla dhe mbulohen me lamelë (Topuzi, 2005).
Preparatet e përgatitura janë vrojtuar në mikroskop Olympus me objektiv 40x. Preparatet janë
fotografuar dhe janë përpunuar në program kompjuterik Microgliciel dhe Fotoshop.

2.4.

Pajisjet dhe reagentët e përdorur në studim

2.4.1. Pajisjet dhe mjetet e punës
Puna për realizimin e kësaj teme doktorate është kryer në laboratorin e Histo-citologjisë në
Departamentin e Bioteknologjisë, FSHN, UT, Tiranë. Pajisjet dhe mjetet e përdorura janë:
• Lopata, vazo për marrjen e materialit bimor, vizore, kalibër për matjen e organeve
vegjetative dhe riprodhuese;
• Lama, lamela, bisturi, pjata Petri, pinceta, llampë alkooli, letra filtri, manikyr
transparent dhe ngjitës letre transparent;
• Peshore elektronike, termostat, frigorifer;
• Mikroskop trinokular Paralux me kamera Sony Paralux të lidhur me kompjuter në të
cilin është instaluar programi Microgiciel, Mikroskop Optik me fushë të ndriçuar,
Mikroskop Olympus, Mikroskop me kontrast fazor, Stereomikroskop Motic, Objektiv
mikrometër, okular micrometer;
• Fotografimi i bimëve në terren dhe fushave mikroskopike është realizuar me aparat
telefon Samsung S4 dhe aparat dixhital Olympus;
• PC dhe programe komjuterike për përpunimin e të dhënave;.

2.4.2. Reagentë dhe ngjyrues
Reagentët e përdorur në këtë disertacion për kryerjen e analizave histologjike dhe histokimike
janë siguruar nga Laboratori i Histo-citologjisë në Departamentin e Bioteknologjisë FSHN,
Tiranë dhe me shpenzime personale.
Për studimin histologjik: Ujë i distiluar, Alkool etilik 70%, Lugol (jodinë), Blumetilen,
Safraninë, Toluidinë
Për studimin histokimik: Sudan III, Jodinë, FeCl 3
Përgatitja e reagentëve dhe ngjyruesve
 Alkool 70% - Në 70 ml alkool etilik absolut shtohen 30 ml ujë të distiluar.
 Lugol/Jodinë – Treten 1g jodur kaliumi dhe 1g jod në 100 ml alkool etilik 80%.
Kështu përgatitet tretësira 1% alkoolike.
 Blumetileni – Përzihet 0.05gr blumetilen në 100 ml ujë të distiluar
 Safranina - Tretet 0,1gr safraninë në 75 ml ujë të distiluar pastaj e hollohet në 100 ml
ujë. Filtrohet para përdorimit.
 Toluidina – Përzihet 1g toluidinë blu O dhe 0,5 ml acid klorhidrik të përqëndruar në
një pastë homogjene. Gjatë përzierjes, shtohet gradualisht 50 ml ujë të distiluar në
pastë pastaj e hollohet në 100 ml ujë të distiluar.
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 Sudan III - Tretet sudan III në aklool etilik 70% deri sa të bëhet tretësirë e ngopur
(tretësirë e saturuar). Tretësira e ngopur filtrohet në një letër filtri, ku më pas e
vendoset në një shishe. Koha që i duhet materiali biologjik që të ngjyroset është 30
min.
 FeCl 3 - Tretet 0.85 gr klorur hekuri (FeCl 3 ) (III) në 99 ml ujë të distiluar dhe e
përzihet mirë.
Protokollet për përgatitjen e reagentëve janë marrë nga faqja e internetit:
https://www.flinnsci.com/api/library/Download/18ce587821c24fb3b0ad7d878bd6a3d 9
Më poshtë do të paraqiten disa nga paisjet e përdorura gjatë punës laboratorike.

Fig. 2.3. Foto e mjediseve dhe mjeteve të punës në laborator: a. mikroskop trinokular Paralux me kamera Sony
Paralux të lidhur me kompjuter; b. Mikroskop me kontrast fazor; c. Stereomikroskop Motik; d. ngjyrues dhe
pajisje ndihmëse e. peshore analitike dhe f. përzjerës magnetik

2.5.

Analiza mikroskopike dhe përpunimi statistikor i të dhënave

Analizat dhe ilustrimet e materialeve janë kryer duke përdorur mikroskop optik, mikroskop
me kontrast fazor dhe stereomikroskop të lidhur me një kamer për kapjen e imazheve dhe
fotografimin e tyre me shkallët përkatëse të paraqitura në milimetra. Fotot në mikroskop
optik dhe në mikroskop me kontrast fazor janë janë bërë me zmadhim 40x ndërsa fotot në
stereomikroskop janë bërë me zmadhim 400x dhe 1000x. Gjithashtu për fotografimin e
materialeve mbi okularin e mikroskopit janë përdorur edhe aparat fotografik digital e aparat
telefonik (Samsung J4).
Përpunimi statistikor i të dhënave u krye me anë të programi Excel dhe programi MiniTab 18.
Vlerësimi i të dhënave dhe krahasimin i tyre është bërë nga Testi Tukey me interval besimi
95% , ku tregon variacion të dukshëm të treguesve të gjethes. Rezultatet janë paraqitur me
anë të grafikëve dhe tabelave përmbledhëse që mundëson Exel dhe MiniTab 18.
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KAPITULLI III
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1. Karakteristikat e species Nymphaea alba L.
3.1.1. Morfologjia e gjethes së N. alba
Nymphaea alba L. është bimë barishtore ujore me gjethe të gjelbra dhe gjethe ngjyrë blu në
vjollcë, kutikulë të hollë, notuese, në formë veshke gati tё rrumbullakta me gji tё thellё nё
bazё, lëkurore dhe dellëzim shqytak i cili dallohet qartë në pjesën e poshtme të gjethes. Bishti
i gjethes lidhet me llapën e gjethes pothuajse në qendër të saj (Fig. 3.1.). Ky raportim është i
ngjashëm me raportimin e Paparisto (1988).

Fig. 3.1. Forma dhe ngjyra e gjethes së species N. alba (Foto G, Gjoni)

Në këtë specie, gjethet kanë dellëzim shqytak pasi dejtë dalin nga një pikë dhe shpërndahen
në llapë si rrezet e një rrote (Fig. 3.1). Ky vëzhgim për dellëzimin përputhet me raportimin e
Topuzi & Sokoli (2004) dhe Kaul (1976).

3.1.2. Treguesit mikromorfologjikë të gjethes së N. alba
Gjethet e N. alba janë të tipit epistomatike dmth. kanë gojëza vetëm në epidermën e sipërme
ndërsa në epidermën e poshtme të gjethes ka trikoma dhe druze (Fig. 3.2.).
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Fig. 3.2. Pamje e epidermës së sipërme (a) dhe e epidermës së poshtme (b) në gjethen e N. alba; a. Gojëza në
epidermën e sipërme; b. trikoma dhe druze në epidermën e poshtme.

Në figurën 3.2.a. paraqitet pamje e epidermës së sipërme e cila ka gojëza dhe në fig. 3.2.b
paraqitet epiderma e poshtme e cila ka trikoma gjëndërore peltate si dhe druze, në formë
cilindrike të mëdha. Për sa i përket llojeve të gojëzave të epidermës së sipërme, ato janë
paraqitur më poshtë (Fig. 3.3)

Fig. 3.3. Llojet e gojëzave në popullatën e Nymphaea alba L. a. gojëza aktinocitike; b. gojëza anomocitike; c.
gojëza staurocitike

Gojëzat janë të tipit anomocitike, aktinocitike dhe staurocitike. Gojëzat e tipit anomocitike
dominojnë dhe ky lloj rrethohen përgjithësisht nga 5 – 6 qeliza shoqëruese. Ndërsa më rrallë
hasen gojëzat aktinocitike të cilat në përgjithësi rrethohen nga 6 – 8 qeliza shoqëruese dhe
gojëzat staurocitike të cilat rrethohen nga 4 qeliza shoqëruese. Prania e gojëzave anomocitike
në epidermën e sipërme, përputhet me raportimet e Solereder, (1908); Metcalfe & Chalk,
(1950) si dhe Carpenter, (2005). Gjithashtu prania e gojëzave aktinocitike në familjen
Nymphaeaceae, përputhet me raportimet e Carpenter (2005). Ndërsa prania e gojëzave
staurocitike raportohet për here të parë në familjen Nymphaeaceae dhe në gjininë Nymphaea.
Në Liqenin e Luleve dendësia mesatare e gojëzave është 765 gojëza/mm2. Për sa i përket
Liqenit të Madh dendësia mesatare e gojëzave është 415 gojëza/mm2. Kjo mesatare e
gojëzave e vëzhguar është e ndryshme nga raportimet e Kaul (1976) për speciet e gjinisë
Nymphaea. Për sa i përket epidermës së poshtme, këtu hasen vetëm trikoma gjëndërore, në
formë peltate, raportim i ngjashëm me atë të Watson & Dallwitz, (1992). Ato rrethohen nga 7
– 9 qeliza shoqëruese dhe vlera mesatare e tyre në popullatën e Liqenit të Madh është 176
trikoma/mm2 ndërsa në popullatën e Liqenit të Luleve mesatarja është 222 trikoma/mm2.
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Dendësia e trikomave e vëzhguar është e ndryshme nga ajo e raportuar nga Carpenter (2005),
për gjininë Nymphaea. Për sa i përket druzeve, nga numërimi i tyre rezulton se ato variojnë
nga 19 – 75 druze /mm2. Të dhënat për druzet raportohen për herë të parë në këtë gjini.
3.1.3. Diversiteti brendallojor në dy popullatat e N. alba
Për diversitetin brendallojor janë marr specie të N. alba nga dy popullata të saj në dy liqene të
ndryshme, me mikroklimë të ndryshme por që ndodhen në të njëjtën zonë. Vëzhgimet janë
realizuar në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve të N. alba dhe rezulton prani e
klasterave stomatale (grupimet e gojëzave) nё numёr tё madh nё kёtë specie. Klasterat
stomatale janë të puthitura dhe jo të puthitura, ku dominojnë klasterat jo të puthitura. Nga
analiza e të dhënave si rezultat i përpunimit statistikor të dy popullatat e N. alba paraqesin
ndryshueshmëri të parametrave stomatale. Popullata e Liqenit të Madh dallon për numrin më
të vogël të gojëzave për fushë (60 – 75 gojëza/ fushë ose 375 – 469 gojëza/mm2) në krahasim
me popullatën e Liqenit të Luleve (112 – 135 gojëza/fushë ose 700 – 844 gojëza/mm2). Kjo
diferencë duket qartë edhe në figurën 3.4. ku paraqitet shpërndarja e gojëzave në epidermën e
sipërme të N. alba (Fig. 3.4.).

Fig. 3.4. Gojëzat në epidermën e sipërme në specien N. alba; a. pamje e gojëzave të gjetheve të marra në
Liqenin e Luleve; b. pamje e gojëzave të gjetheve në Liqenin e Madh.

Në figurën 3.4. tregohen pamje e epidermës së sipërme në specie N. alba të marr në dy liqene
të ndryshme. Nga figura dallohet qartë dendësia më e lartë e gojëzave në gjethet e N. alba të
Liqenit të Luleve.
• Dendësia stomatale/mm2
Numri i lartë i gojëzave për fushë mikroskopike në popullatën e Liqenit të Luleve rezulton
edhe në dendësi stomatale (DS) më të madhe se sa në individët e populates së Liqenit të
Madh (Grafiku 3.1).
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Interval Plot of DS/ES vs N. alba
95% CI for the Mean
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Grafiku 3.1. Dendësia e gojëzave (DS) në epidermën e sipërme të gjetheve për dy popullata të N alba; a. Vlerat
mesatare të dendësisë stomatale; b. Diferenca e mesatareve për DS dhe intervali i besimit

Nga grafiku 3.1.a. dallohet që vlera mesatare e DS për popullatën e Liqenit të Madh ëshë më
e vogël se vlera mesatare e DS për popullatën e Liqenit të Luleve. Variacioni midis dy
popullatave të N. alba. paraqitet dukshëm edhe në grafikun 3.1.b. i cili pasqyron mesataret e
dendësisë stomatale/mm2 dhe intervalin e besimit për secilën popullatë të Nymphaea alba L.
• Indeksi stomatal (%)
Krahas variacionit midis dy popullatave përsa i përket dendësisë stomatale, variacioni është i
theksuar edhe për sa i përket indeksit stomatal (IS) (Grafiku 3.2.).
Interval Plot of IS/ES vs N. alba
95% CI for the Mean
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Grafiku 3.2. Indeksi Stomatal në epidermën e sipërme të gjetheve në dy popullata të N. alba; a. Vlerat mesatare
të indeksit stomatal; b. Diferenca e mesatareve për indeksin stomatal dhe intervali i besimit.

35

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

Në grafikun 3.2.a. pasqyrohen në mënyrë të krahasuar, vlerat mesatare të IS në (%) në
epidermën e sipërme, midis dy popullatave të N. alba. Në individët e popullatës së Liqenit të
Luleve, vlera mesatare e IS është më e madhe se sa në individët e popullatës së Liqenit të
Madh (Grafiku 3.2.a.). Grafiku 3.2.b. pasqyron intervalin e besimit për IS, ku dallohet qartë
variacioni midis dy popullatave të N. alba për IS.
• Përmasat e gojëzave (µm)
Përsa i përket përmasave të gojëzave variacioni midis dy popullatave shfaqet si në gjatësine
gojëzave ashtu edhe në gjerësinë e tyre (Grafiku 3.3.)
-

Grafiku 3.3. Përmasat stomatale në epidermën e sipërme të gjetheve për dy popullata të Nymphaea alba L.

Individët e Liqenit të madh paraqiten me gojëza me gjatësi dhe gjerësi më të madhe se
individët e Liqenit të Luleve (grafiku 3.3). Në Grafikun 3.4. pasqyrohet vlerat mesatare në
µm të përmasave të gojëzave dhe intervalin e besimit për secilën popullatë të N. alba në të
cilin vihet re dukshëm ndryshimi i gjatësisë dhe i gjerësisë së gojëzave.
Interval Plot of Gjeresia e gojezave vs N. alba
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Grafiku 3.4. Intervali i besimit për përmasat e gojëzave në epidermën e sipërme të gjetheve për dy popullatat e
N. alba; a. intervali i besimit për gjatësinë e gojëzave; b. intervali i besimit për gjerësinë e gojëzave.
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Në këto grafikë vihet re dukshëm variacioni mes dy popullatave për gjatësinë dhe gjerësinë e
gojëzave. Nga grafikët shihet që vlera mesatare e gjatësisë së gojëzave për popullatën e
Liqenit të Luleve është më e vogël se vlera mesatare e gjatësisë së gojëzave për popullatën e
Liqenit të Madh. Gjithashtu vlera mesatare e gjerësisë së gojëzave për popullatën e Liqenit të
Lulve është më e vogël se vlera mesatare e gjerësisë së gojëzave për popullatën e Liqenit të
Madh.
• Dendësia e trikomave
Dendësia e trikomave (DT) paraqet numërin e trikomave për 1 mm2. Nga analiza e të
dhënave, të dy popullatat e Nymphaea alba paraqesin ndryshueshmëri për sa i përket
trikomave (Fig.3.5.).

Fig. 3.5. Trikomat dhe druzet në epidermën e poshtme në dy popullatat e Nymphaea alba; a. pamje e popullatës
së Liqenit të Madh; b. pamje e popullatës së Liqenit të Luleve

Në figurën 3.5 paraqitet diferenca e shpërndarjes së trikomave dhe druzeve në epidermën e
poshtme. Popullata e Liqenit të Madh dallon për numrin më të vogël të trikomave të hasura
për fushë (20 – 33 trikoma/fushë) në krahasim me popullatën e Liqenit të Luleve (30 - 37
trikoma/fushë). Numri i lartë i trikomave për fushë mikroskopike në popullatën e Liqenit të
Luleve rezulton edhe në dendësi të trikomave më të lartë se sa në individët e popullatës së
Liqenit të Madh (Grafiku 3.5).
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Interval Plot of Dendesia e trikomave vs Liqenet
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Grafiku 3.5. Dendësia e trikomave në epidermën e poshtme të gjetheve për dy popullata të N. alba; a. Vlerat
mesatare të dendësisë së trikomave; b. Diferenca e mesatareve për dendësinë e trikomave dhe intervali i besimit.

Nga grafiku 3.5.a. shihet që vlera mesatare e DT për popullatën e Liqenit të Madh ëshë më e
vogël se vlera mesatare e DT për popullatën e Liqenit të Luleve. Variacioni midis dy
popullatave të N. alba paraqitet dukshëm edhe në grafikun 3.5.b. i cili pasqyron mesataret e
dendësisë së trikomave/mm2 dhe intervalin e besimit për secilën popullatë të N. alba.
• Indeksi i trikomave (%)
Indeksi i trikomave (IT) paraqet përqindjen që zënë trikomat në 1 mm2 të sipërfaqes së
gjethes. Në grafikun 3.6. pasqyrohen në mënyrë të krahasuar midis dy popullatave të N. alba
vlerat mesatare të indeksit të trikomave (%) në epidermën e poshtme.
Interval Plot of Indeksi i trikomave vs N. alba
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Grafiku 3.6. Indeksi i trikomave në epidermën e sipërme të gjetheve në dy popullata të N. alba; a. vlerat
mesatare të indeksit të trikomave; b. Diferenca e mesatareve për indeksin e trikomave dhe intervali i besimit.
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Nga grafiku 3.6.a. shihet që vlera mesatare e IT për popullatën e Liqenit të Madh është më e
vogël se vlera mesatare e IT për popullatën e Liqenit të Luleve. Ndërsa për sa i përket
intervaleve të besimit, rezulton mbivendosje e intervaleve të besimit për dy popullatat e N.
alba për parametrin e indeksit stomatal, gjë që tregon se nuk ka diferencë midis tyre për
intervalin e besimit (Grafiku 3.6.b).
• Dendësia e druzeve
Nga analiza e të dhënave, të dy popullatat e N. alba paraqesin ndryshueshmëri të numrit të
druzeve për fushë. Popullata e Liqenit të Luleve dallon për numrin më të vogël të druzeve të
hasura për fushë (0 – 7 druze/fushë) në krahasim me popullatën e Liqenit të Madh (9 - 14
druze/fushë) (Grafiku 3.7).
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Grafiku 3.7. Dendësia mesatare e druzeve në epidermën e poshtme të gjetheve në dy popullata të N. alba; a.
vlerat mesatare të dendësisë së druzeve; b. diferenca e mesatareve të dendësisë së druzeve dhe intervali i besimit

Dendësia e druzeve (DD) paraqet numërin e druzeve për 1 mm2. Ky parametër paraqitet për
herë të parë. Numri i lartë i druzeve për fushë mikroskopike në popullatën e Liqenit të Madh
rezulton edhe në dendësi mesatare të druzeve më të lartë se sa në individët e Liqenit të Luleve
(Grafiku 3.7.a.). Variacioni midis dy popullatave të N. alba paraqitet dukshëm edhe në
grafikun 3.7.b i cili pasqyron mesataret e dendësisë së druzeve/mm2 dhe intervalin e besimit
për secilën popullatë të N. alba.
Më poshtë, në tabelat 3.1 dhe 3.2 janë paraqitur të përmbledhur të gjithë parametrat
mikromorfologjikë (të gjethes) dhe makromorfologjik për specien N. alba të popullatës së
Dibrës të matura në funksion të studimit eko – morfologjik dhe histo – citologjik si dhe
diversitetit brendallojor.
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Tabela 3.1. Parametrat mikromorfologjikë dhe makromorfologjik të species N. alba në Liqenin e Luleve.
Kolona e parë tregon karakteret e pjesëve të bimëve që janë matur; kolona e dytë tregon vlerat minimale (Min.)
dhe maksimale (Maks) si dhe shtrirjen (diferenca); kolona e tretë paraqet Koefiҫientin e variacionit (Kv) dhe
kolona e fundit paraqet mesataret (Mes.) ± deviacionin standart (Std.)
Organet vegjetative të N. alba
Liqeni i Luleve
Karakteristikat e gjethes
Numëri i gjetheve
Gjatësia e gjethes (cm)
Gjerësia e gjethes (cm)
Numëri i gojëzave/mm2
Indeksi i gojëzave (% /mm2)
Gjatësia e gojëzave (µm)
Gjerësia e gojëzave (µm)
Numëri i trikomave/mm2
Indeksi i trikomave (% /mm2)
Numëri i druzeve/mm2

Min.- Maks. Shtrirja

Koefiҫienti i
Variacionit

Mesatare ± Deviacion
Standard

4-6
13 - 16
11,5 – 14
700 - 844
22,3-26,2
8,2 - 10,4
7,2 - 9,2
188 – 250
12 – 20
19 – 44

(2)
(3)
(2,5)
(144)
(3,9)
(2,2)
(2)
(62)
(8)
(25)

14,1421
8,11525
6,53564
5,98088
4,33947
5,61566
6,60206
8,28124
17,3046
31,7355

5 ± 0,707107
13,875 ± 1,12599
12,5625 ± 0,821040
765 ± 45,7657
24,128 ± 1,04703
9,08 ± 0,509902
7,944 ± 0,524468
222 ± 18,4120
16,5222 ± 2,85910
31 ± 9,96494

Karakteristikat e lules
Gjatësia e sythit lulor (cm)
Gjerësia e sythit lulor (cm)
Diametri i luleve (cm)
Numëri i petaleve
Gjatësia e petaleve (cm)
Gjerësia e petaleve (cm)
Numëri i nënpetaleve
Gjatësia e nënpetaleve (cm)
Gjerësia e nënpetaleve (cm)

3–5
1–2
12-15
13 - 15
3 - 7,5
2 - 2,5
4
6 - 7,5
1,8 - 2

(2)
(1)
(3)
(2)
(4,5)
(0,5)
(0)
(1,5)
(0,2)

19,3656
25,3859
8,28173
6,06275
27,9942
8,66459
0
8,90288
4,61045

3,84 ± 0,743640
1,5 ± 0,380789
13,5 ± 1,11803
13,8 ± 0,836660
5,83333 ± 1,63299
2,22 ± 0,192354
4±0
6,86 ± 0,610737
1,94 ± 0,0894427

Karakteristikat e kërcellit
Gjatësia e kërcellit (cm)
Gjerësia e kërcellit (cm)

27 - 35
0,6 – 1

(8)
(0,4)

10,7564
24,8452

31,8 ± 3,42053
0,72 ± 0,178885

Karakteristikat e frutit
Gjatësia e frutit (cm)
Gjerësia e frutit (cm)

2-3
2-4

(1)
(2)

15,6385
26,3523

2,46 ± 0,384708
3 ± 0,790569

Karakteristikat e rrënjëve
Gjatësia e rizomës (cm)
Gjatësia e bimës (cm)

7 - 10
37 – 47

(3)
(10)

12,5913
9,28753

8,7 ± 1,09545
41 ± 3,80789
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Tabela 3.2. Parametrat mikromorfologjik dhe makromorfologjik të species N. alba në Liqenin e Madh. Kolona
e parë tregon karakteret e pjesëve të bimëve që janë matur; kolona e dytë tregon vlerat minimale (Min.) dhe
maksimale (Maks) si dhe shtrirjen (diferenca); kolona e tretë paraqet Koefiҫientin e variacionit (Kv) dhe kolona
e fundit paraqet mesataret (Mes.) ± deviacionin standart (Std.)
Organet vegjetative të N. alba
Liqeni i Madh
Karakteristikat e gjethes
Numri i gjetheve
Gjatësia e gjethes (cm)
Gjerësia e gjethes (cm)
Numri i gojëzave/mm2
Indeksi i gojëzave (% /mm2)
Gjatësia e gojëzave (µm)
Gjerësia e gojëzave (µm)
Numri i trikomave/mm2
Indeksi i trikomave (% /mm2)
Numëri i druzeve/mm2

Min.- Maks. Shtrirja

Koefiҫienti i
Variacionit

Mesatare ± Deviacion
Standard

3-6
13-16
12 – 14
375-469
17,6-21,2
8,2-11,4
7,2-10,2
125 – 206
10,8 – 20
56 – 75

(3)
(3)
(2)
(94)
(3,6)
(3,2)
(3)
(81)
(9,2)
(19)

25,9131
7,12697
5,91080
6,56506
4,79595
5,96098
7,43450
17,6081
22,7631
10,8392

4 ± 1,14018
15 ± 1,06904
13,375± 0,790569
415 ± 27,2503
19,014± 0,911903
9,864 ± 0,587991
8,296 ± 0,616766
176 ± 30,9903
15,0444 ± 3,42458
66 ± 7,19722

Karakteristikat e lules
Gjatësia e sythit lulor (cm)
Gjerësia e sythit lulor (cm)
Diametri i lules (cm)
Numri i petaleve
Gjatësia e petaleve (cm)
Gjerësia e petaleve (cm)
Numri i nënpetaleve
Gjatësia e nënpetaleve (cm)
Gjerësia e nënpetaleve (cm)

3–5
1,5 – 2
12-15
13-15
3-7,5
2-2,5
4
6-7,5
1,8-2,2

(2)
(0,5)
(3)
(2)
(4,5)
(0,5)
(0)
(1,5)
(0,4)

14,0184
10,8064
8,28173
7,14286
28,9642
8,86173
0
8,62148
7,90569

4,2875± 0,601041
1,78 ± 0,192354
13,5 ± 1,11803
14 ± 1
5,96667 ± 1,72820
2,34 ± 0,207364
4±0
6,94 ± 0,598331
2 ± 0,158114

Karakteristikat e kërcellit
Gjatësia e kërcellit (cm)
Gjerësia e kërcellit

45-55
0,6 – 1

(10)
(0,4)

7,20734
22,0174

50,6 ± 3,64692
0,76 ± 0,167332

Karakteristikat e frutit
Gjatësia e frutit (cm)
Gjerësia e frutit (cm)

2 - 3,5
2-4

(1,5)
(2)

22,4228
28,3842

2,76 ± 0,618870
3,2 ± 0,908295

Karakteristikat e rrënjëve
Gjatësia e rizomës (cm)
Gjatësia e bimës (cm)

7 - 10
55 - 68

(3)
(13)

13,1533
8,81588

8,5 ± 1,11803
61,4 ± 5,41295

Siç duket nga krahasimi i të dhënave në analizën e bërë më lartë në diversitetin brendallojor
për parametrat mikromorfologjik siç janë gojëzat, trikomat dhe druzet por edhe nga tëdhënat
e paraqitura në dy tabelat 3.1 e 3.2, rezulton se këto parametrat ndryshojnë në këtë specie, në
dy liqenet ku ajo është mbledhur. Një nga faktorët që duket se ka ndikim në këtë diversitet
brendallojor të sqaruar më sipër për këtë specie, është ndotja. Nga vëzhgimi në terren duket
se për shkak të këtij erozioni, Liqeni i Luleve ka pësuar një rritje të nivelit të ndotjes, gjë që
dallohet nga ngjyra e turbullt e ujit. Gjithashtu dallohet shfaqje të eutrofizimit duke ҫuar në
rritje të dendësisë së bimëve në këtë liqen, dhe kënetëzim në disa pjesë të këtij liqeni. Ky
raportim përputhet me ate të Gloyer (2015) i cili raporton se secili nga shtatë liqenet kryesore
ka një atmosferë krejtësisht të ndryshme. Njerëzit kanë shkatërruar pjesë të mëdha të pyllit
me pisha dhe pastrimi i kodrave nga pishat është duke shkaktuar një erozion serioz.
Ndërsa Liqeni ngjitur me Liqenin e Madh, vendndodhja tjetër ku janë marr zambakët në
studim, nuk shfaq eutrofizim, uji është më i pastër, dhe nuk ka shenja të kënetëzimit.
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3.1.4. Ndërtimi anatomik i gjethes së species N. alba
Për sa i përket strukturës mikromorfologjike të gjethes, ajo është paraqitur më poshtë (fig.
3.6.), ku dallohen qartë epiderma e sipërme e mbuluar nga kutikula e hollë. Anatomia tërthore
e gjethes u vërejt se kishte një strukturë poligonale të indit sfungjeror të përbërë nga
aerenkima tipike, dhe pjesa e sipërme e mezofilit ishte zënë nga parenkima gardhore
homogjene. Këto vëzhgime përputhen me përshkrimin e Gonzalez (2002) për rendin
Nymphaeales. Nën epidermën e sipërme, gjendet mezofili gardhor i cili zë rreth 1/3 e gjethes,
dhe poshtë tij gjendet mezofili sfungjeror i cili zë dhe pjesën më të madhe të gjethes, rreth 2/3
e saj. Në mezofilin sfungjeror dallohen hapësirat e ajrit (aerenkimat) me përmasa të ndryshme
dhe relativisht të mëdha. Në këto hapësira ajri dallohen edhe skleridet të cilat janë zgjatime të
qelizave të mezofilit sfungjeror dhe majat e tyre shtrihen deri në hapësirat e ajrit. Skleridet që
hasen në këto gjethe janë të tipit skleride të zgjatura dhe skleride në formë ylli që ndryshe
quhen asteroskleride. Skleridet e zgjatura janë zgjatime jo të degëzuara, ndërsa
asteroskleridet janë me degëzime. Prania e asterosklereidet në aerenkima përputhet me
raportimet e Conard (1905) dhe Sculthorpe (1967) për speciet e familjes Nymphaeaceae.

Fig. 3.6. Prerje tërthore e gjethes së Nymphaea alba; 1. epiderma e sipërme; 2. mezofili gardhor; 3. mezofili
sfungjeror; 4. epiderma e poshtme. 5. Skleride e zgjatur; 6. Floema; 7. Ksilema, 8. Floema (6,7,8 – formon tufë
përҫuese bikolaterale); 9. Hapësirë ajri; 10. Astroskleride (trikoskleride-skleride në formë ylli).

Në mezofilin sfungjeror dallohen edhe tufat përҫuese të cilat shtrihen në gjithë gjerësinë e
mezofilit sfungjeror. Ato janë të rrethuara me hapësira ajri në pjesët anësore dhe në pjesën e
sipërme, ku kufizohen me mezofilin gardhor, ndërsa në pjesën e poshtme janë në kontakt të
drejtëpërdrejtë me qelizat e epidermës së poshtme. Tufat përҫuese janë të tipit tufa përҫuese
bikolaterale. Shtresa e fundit e gjethes është epiderma e poshtme, e cila zakonisht është e
zhytur në ujë (fig. 3.6).
3.1.5. Ndërtimi anatomik i kërcellit të N. alba
Kërcelli është i gjelbër deri në ngjyrë të kuqërremtë, në bazë ka ngjyrë të bardhë deri në rozë
e hapur. Bima përmban disa kërcej pasi nga rizoma dalin edhe kërcej lulor por edhe kërcej të
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gjetheve. Numëri i kërcejve varion në bazë të numërit të gjetheve dhe luleve që ka bima
(Fig.3.7)

Fig. 3.7. Foto e kërcellit të gjetheve dhe lules së species Nymphaea alba L. (Foto G. Gjoni)

Në prerjen tërthore të kërcellit të N. alba, të realizuar në këtë studim (fig. 3.8.a,c), dallohet:
epiderma, kolenkima, parenkima, tufat përҫuese, hapësirat e ajrit dhe skleridet. Një organizim
i ngjashëm është raportuar edhe nga Bercu (2005) për këtë specie. Epiderma është shtresa më
e jashtme e kërcellit, cilindrike me kutikulë të hollë, e ngjashme me raportimin e Gonzales
(2002), për këtë rend. Poshtë epidermës ndodhen qelizat e indit të kolenkimës, e cila është
kolenkimë këndore (unazore) (Fig. 3.8.k), cituar edhe nga Sculthorpe (1967) për specie të
tjera të familjes Nymphaeaceae. Parenkima e lëvores, hapësirat e ajrit dhe kolenkima nënepidermale përputhen me raportimet e Gonzalez (2002). Qelizat e parenkimës që shtrihen më
në brendësi, janë kompakte dhe homogjene me kolenkimën (Fig.3.8.e). Në parenkimë
gjenden edhe tufat përҫuese. Tufat përҫuese janë të tipit koncentrike (Fig.3.8.d,e), kolaterale
me protoksilemë me lakunë (3.8.f), dhe bikolaterale me protoksilemë me lakunë (Fig.
3.8.g,h). Ky raportim për tufat përҫuese është i ngjashëm me raportimin e Catian & ScreminDias (2013) për specie të tjera të familjes Nymphaeaceae. Në palcën e kërcellit gjendet një
tufë përҫuese koncentrike e cila rrethohet nga 4 hapësira ajri të mëdha, të cilat janë të ndara
nga njëra-tjetra, dhe janë qëndrore e simetrike (Fig.3.8.a). Hapësirat e ajrit të N. alba ndahen
nga mure multiseriate. Organizimi i kërcellit është i alternuara në mënyrë simetrike si vijon:
tufë përҫuese bikolaterale me protoksilemë me lakunë, hapësirë ajri e vogël, tufë përҫuese
koncentrike, tufë përҫuese kolaterale me protoksilemë me lakunë. Midis hapësirave të ajrit,
tufat përҫuse rrethohen nga qelizat parenkimatike (Fig. 3.9.).
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Fig. 3.8. Prerje tërthore e kërcellit të N. alba dhe N. lutea. a, c. kërcelli i N. alba i ngjyrosur me safraninë; b.
kërcelli i N. alba i ngjyrosur me toluidinë; d,e. tufë përҫuese koncentrike në qendër të kërcellit të N. alba; f. tufë
përҫuese kolaterale me protoksilemë me lakunë tek N. alba; g,h. tufë përҫuese bikolaterale me protoksilemë me
lakunë tek N. alba; i. tufë përҫuese kolaterale me protoksilemë me lakunë tek N. lutea; j. kolenkimë lakunore
tek N. lutea; k. kolenkimë unazore (këndore) tek N. alba. (Fig. a, b, c, f, i, j, k = 40x; d, e, g, h = 100x). Pa –
parenkimë ujëmbajtëse; Tp – tufë përҫuese koncentrike qëndrore; Tp1 – tufë përҫuese koncentrike anësore; Tp2
– tufë përҫuese kolaterale me protoksilemë me lakunë; Tp3 – tufë përҫuese bikolaterale me protoksilemë me
lakunë; Ae – aerenkimë (hapësirë ajri). Sz – skleride e zgjatur; Fl – floemë; Ks – ksilemë; Pl – protoksilemë;
Kol – kolenkimë.

Një karakteristikë e indit të hapësirave të ajrit në N. alba është prania e trikosklereideve
(asterosklerideve) (fig. 3.8.a,c) dhe sklerideve të degëzuara (Fig.3.9.). Ato zgjaten brenda
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hapësirave të ajrit dhe ndryshojnë nga njëra-tjetra. Ky raportim për skleridet është i ngjashëm
me raportimin e Bercu (2005). Sidoqoftë, asteroskleridet në N. alba janë të gjata, me
degëzime të holla. Një ndërtim anatomik afërsisht i ngjashëm me specien tonë në studim
është raportuar edhe nga Catian & Scremin-Dias (2013), Bercu (2005), për specien
Nymphaea alba L. Për sa i përket numërit të hapësirave të ajrit në kërcell, rezultojnë gjithsej
4 hapësira të mëdha ajri qëndrore dhe 8 hapësira të vogëla ajri përreth hapësirave të mëdha.
Ndërsa sa i përket numrit të tufave përҫuese, rezultojnë: 4 tufa përҫuese bikolaterale me
protoksilemë me lakunë, 4 tufa përҫuese kolaterale me protoksilemë me lakunë dhe 8 tufa
përҫuese koncentrike në parenkimë e 1 tufë përҫuese koncentrike në qendër të kërcellit.

Fig. 3.9. Prerje tërthore e kërcellit të N. alba. a. paraqitje e plotë e kërcellit, e ngjyrosur me toluidine dhe
fotografuar me mikroskop olimpus (40x); b. Paraqitje e tufës përҫuese dhe sklerideve në kërcell; c. Kërcelli i
ngjyrosur me safraninë; TpB- Tufë përҫuese bikolaterale: (F-Floemë; Pl. Protoksilemë; F-Floemë). Sz- Skleride
e zgjatur e padegëzuar; 1. kolenkima, 2. parenkima, 3. protoksilemë, 4. floemë (3 dhe 4 formojnë një tufë
përҫuese kolaterale me protoksilemë me lakunë), 5. skleride në formë ylli – astroskleride.

Tufa përҫuese bikolaterale ka një vendosje të protoksilemës në mes të dy floemave (fig.3.9.
a). Tufa përҫuese kolaterale ka një vendosje të tillë ku floema dhe protoksilema qëndrojnë
përballë njëra – tjetrës (fig.3.9.b). Ndërsa tufa përҫuese koncentrike ka një vendosje të
floemës nga brenda e cila rrethohet nga ksilemë nga jashtë.

3.1.6. Karakteristikat e rrënjës së species N. alba
Rrënja është rizomë me rrënjë anësore të cilat mbulojnë tërësisht rizomën dhe i japin formën
e një rrënje xhufkore. Nga rizoma dalin kërcejtë e gjetheve dhe lules. Gjatësia e rizomës, në
speciet e studiuara, varion nga 7 – 10 cm, e zhytur tërësisht në sediment (Fig. 3.10).
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Fig. 3.10. Pamje e rizomës dhe rrënjëve anësore të species Nymphaea alba L.

Në figurën 3.10 paraqitet rrënja xhufkore e N. alba ku dallohen rrënjët me ngjyrë të bardhë në
formën e stoloneve nëntokësore, nga të cilat dalin shumë kërcej të gjetheve dhe luleve.

3.1.7. Morfologjia e lules dhe frutit të species N. alba
Lulja është e vetmuar, hermafrodite, aktinomorfe, terminale, notuese mbi sipërfaqen e ujit.
Lulja ka 4 nёnpetale, tё gjelbra deri në të kuqërremta në pjesën e poshtme dhe të bardha në
pjesën e sipërme. Ky raportim është i ngjashëm me raportimet e Paparisto, (1988) dhe Xhulaj
et al., (2013). Dellëzimi i tyre është paralel. Lulet kanë shumë thekë (Fig. 3.11). Për sa i
përket numrit të thekëve, është raportuar një numër shumë i madh i tyre në familjen
Nymphaeaceae (deri në 200;) (Schneider & Williamson, 1993).

Fig. 3.11. Foto të sythit lulor dhe lules së species Nymphaea alba L. (Foto G. Gjoni)

Në figurën 3.11.a. dallohet sythi lulor elipsoid, me ngjyrë të gjelbër dhe të verdhë - gjelbër në
bazë si dhe lulja e N. alba (Fig. 3.11.b,c). Numri i petaleve në lule varion 13-15, tё bardha.
Ky raportim është i ndryshëm nga ai i Schneider & Williamson, (1993).Vezorja gjysёm e
nёntёshme, kreza e sheshtё (fig. 3.11.b,c). Lulёzon nga qershori deri nё shtator. Ky raportim
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është i ngjashëm me raportimet e Paparisto, (1988) dhe Xhulaj et al., (2013). Në petalet e
lules ka vetëm trikoma. Në figurën 3.13 dallohet fruti i N. alba i cili është me ngjyrë të
gjelbër të errët, i rrumbullakët, pak i sheshtë në majë, me shumë fara brenda.

Fig. 3.12. Foto të frutit (a,b) dhe farave (c,d) të species N. alba (Foto G. Gjoni)

Gjatësia e frutit varion 2 – 4 cm dhe gjerësia 2 – 4 cm (fig. 3.12). Farat 2 – 3 mm, me ngjyrë
të kuqërremtë, të rrudhosura dhe me formë të rrumbullakët (fig. 3.12. d).

3.2. Karakteristikat e species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. e popullatës
së Dibrës
3.2.1. Morfologjia e gjethes së species Nuphar lutea
Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. ёshtё bimё me gjethet notuese, vezake me gji tё thellё nё
bazё; tё zhytura, si zemёr, të trasha, dellëzim shqytak dhe kutikulë (Fig. 3.13.). Ky ndërtim i
gjethes përputhet me raportimet e Blamey, M. & Grey-Wilson, C. (1989).

Figura 3.13. Pamje e gjetheve të species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. (Foto G. Gjoni)
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Në figurën 3.14 jepet pamja e gjetheve në formë zemre e species N. lutea. Bishti i gjethes
lidhet me llapën e gjethes pothuajse në qendër të saj.

3.2.2. Treguesit histologjik të epidermës së gjetheve të Nuphar lutea
Gjethet e N. lutea janë të mëdha dhe heterofile, të tipit epistomatike dmth. kanë gojëza vetëm
në epidermën e sipërme ndërsa në epidermën e poshtme hasen trikoma dhe druze (fig. 3.14)

Fig. 3.14. Pamje e epidermës së sipërme dhe të poshtme të gjethes N. lutea; a. gojëza në epidermën e sipërme;
b. Trikoma dhe druze në epidermën e poshtme

Figura 3.14 paraqet pamjen e gojëzave në epidermën e sipërme dhe pamjen e trikomave dhe
druzeve në epidermën e poshtme. Trikomat janë të tipit gjëndërore peltate, kjo dallon nga
raportimet e Watson & Dallwitz, (1992). Llojet e gojëzave paraqiten në figurën 3.15.

Fig. 3.15. Llojet e gojëzave në popullatën e Nymphaea alba; a. gojëza anomocitike; b. gojëza staurocitike

Gojëzat që janë hasur në këtë specie janë të tipit anomocitike dhe staurocitike. Gojëzat e tipit
anomocitike rrethohen përgjithësisht nga 5 – 6 qeliza shoqëruese, ndërsa gojëzat staurocitike
rrethohen nga 4 – 5 qeliza shoqëruese (Fig. 3.15). Dendësia mesatare e gojëzave të hasura në
këtë specie është 479 gojëza/mm2 në Liqenin e Madh dhe 788 gojëza/mm2 në Liqenin e
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Luleve. Këto raportime për gojëzat janë të ndryshme nga raportimet e Carpenter (2005).
Gojëzat përbëjnë rreth 19,1% të qelizave për 1mm2 në Liqenin e Madh dhe 25% të qelizave
për 1 mm2 në Liqenin e Luleve. Ndërsa për sa i përket trikomave të epidermës së poshtme të
gjethes (fig. 3.19 b), ato rrethohen mesatarisht nga 5 – 6 qeliza shoqëruese. Dendësia
mesatare e tyre është përkatësisht, 380 trikoma/mm2 në popullatën e Liqenit të Madh dhe 415
trikoma/mm2 në popullatën e Liqenit të Luleve. Ky raportim për dendësinë e trikomave është
i ndryshëm nga raportimet e Carpenter (2005). Trikomat përbëjnë mesatarisht 23% të
qelizave për 1 mm2 në Liqenin e Madh dhe 24,5% të qelizave për 1 mm2, në Liqenin e
Luleve. Për sa i përket druzeve ato variojnë mesatarisht nga 185 druze/mm2 në Liqenin e
Madh, deri në 141 druze/mm2, në Liqenin e Luleve. Të dhënat për druzet raportohen për herë
të parë në këtë gjini.

3.2.3. Diversiteti brendallojor në dy popullatat e N. lutea të studiuara
Për diversitetin intraspecifik janë marr specie të N. lutea nga dy popullata të saj në dy liqene
të ndryshme, me mikroklimë të ndryshme por që ndodhen në të njëjtën zonë. Vëzhgimet janë
realizuar në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve të N. lutea dhe nga analiza e të
dhënave të dy popullatat e N. lutea paraqesin ndryshueshmëri të parametrave stomatale (Fig.
3.16).

Fig. 3.16. Gojëzat në epidermën e sipërme në specien N. lutea. a. pamje e gojëzave të gjetheve të marra në
Liqenin e Luleve, b. pamje e gojëzave të gjetheve në Liqenin e Madh. klaster i puthitur i gojëzave (me rreth të
kuq) dhe klastër jo i puthitur i gojëzave (me rreth blu)

Në figurën 3.16 paraqitet krahasimi i dendësisë së gojëzave në epidermën e sipërme të
species N. lutea e marr në dy liqene të ndryshme. Popullata e Liqenit të Luleve dallon për
numrin më të madh të gojëzave për fushë (120 – 140 gojëza/fushë) në krahasim me
popullatën e Liqenit të Madh, e cila ka numër më të vogël gojëzave për fushë (70 – 82
gojëza/ fushë). Kjo diferencë duket qartë edhe në figurën 3.17. Gjithashtu ёshtё hasur prania
e klasterave stomatale nё numёr tё madh nё kёtë specie. Klasterat stomatale janë të puthitura
dhe jo të puthitura, ku dominojnë klasterat jo të puthitura (Fig. 3.16.a).
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• Dendësia stomatale/mm2
Numri i lartë i gojëzave për fushë mikroskopike në popullatën e Liqenit të Luleve rezulton
edhe në dendësi stomatale më të lartë se sa në individët e Liqenit të Madh (Grafiku 3.8).
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Grafiku 3.8. Dendësia e gojëzave në epidermën e sipërme të gjetheve për dy popullata të N. lutea; a. Vlerat e
mesatareve të dendësisë stomatale; b. Diferenca e mesatareve dhe intervali i besimit për dendësinë stomatale

Nga grafiku 3.8.a. shihet që vlera mesatare e DS për popullatën e Liqenit të Madh ëshë më e
vogël se vlera mesatare e DS për popullatën e Liqenit të Luleve. Variacioni midis dy
popullatave të N. lutea paraqitet dukshëm edhe në grafikun 3.8.b. i cili pasqyron mesataret e
dendësisë stomatale/mm2 dhe intervalin e besimit për secilën popullatë të N. lutea
• Indeksi stomatal (%)
Krahas variacionit midis dy popullatave përsa i përket DS, variacioni është i theksuar edhe në
indeksin stomatal (IS). Në grafikun 3.9. pasqyrohen në mënyrë të krahasuar midis dy
popullatave të N. lutea vlerat mesatare të indeksit stomatal (%) në epidermën e sipërme.
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Grafiku 3.9. Indeksi Stomatal në epidermën e sipërme të gjetheve në dy popullata të N. lutea; a.Vlerat e
mesatareve të indeksit stomatal; b. Diferenca e mesatareve dhe intervali i besimit për indeksin stomatal.
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Në individët e populates së Liqenit të Luleve indeksi stomatal është më i madh se në individët
e populates së Liqenit të Madh (grafiku 3.9.a). Duke u bazuar në grafikun 3.9.b. i cili
pasqyron mesataret e indeksit stomatal (%) dhe intervalin e besimit për secilën popullatë të N.
lutea vihet re dukshëm variacioni midis dy popullatave.
• Përmasat e gojëzave (µm)
Përsa i përket përmasave të gojëzave, variacioni midis dy popullatave, shfaqet si në gjatësinë
e gojëzave ashtu edhe në gjerësinë e tyre. Grafiku 3.10. pasqyron vlerat mesatare në µm të
përmasave të gojëzave.

Grafiku 3.10. Përmasat stomatale në epidermën e sipërme të gjetheve për dy popullata të Nuphar lutea

Individët e popullatës së Liqenit të madh paraqiten me gojëza me gjatësi mesatare më të
madhe se individët e popullatës së Liqenit të Luleve. Ndërsa përsa i përket gjerësisë së
gojëzave, rezulton e kundërta, ku individët e popullatës së Liqenit të Madh kanë gjerësi
measatare më të vogël se ato të popullatës së Liqenit të Luleve (Grafiku 3.10).
Variacioni duket edhe në grafikun 3.11 i cili paraqet intervalin e besimit për secilën popullatë
të N. lutea dhe vihet re dukshëm ndryshimi i gjatësisë dhe i gjerësisë mesatare të gojëzave.
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Grafiku 3.11. Grafiku i mesatareve dhe intervali i besimit për përmasat e gojëzave tek N. lutea
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Vlera mesatare e gjatësisë së gojëzave për popullatën e Liqenit të Madh është më e madhe
ndërsa vlera mesatare e gjerësisë së gojëzave në popullatën e Liqenit të Madh është më e
vogël krahasuar me gjatësi e gjerësi të popullatës së Liqenit të Luleve (Grafiku 3.11).
• Dendësia e trikomave në epidermën e poshtme të gjethes
Dendësia e trikomave (DT) paraqet numërin e trikomave për 1 mm2. Nga analiza e të
dhënave si rezultat i përpunimit statistikor të dy popullatat e N. lutea paraqesin
ndryshueshmëri të parametrave të trikomave. Popullata e Liqenit të Madh dallon për numrin
më të vogël të trikomave të hasura për fushë (50 – 65 trikoma/fushë) në krahasim me
popullatën e Liqenit të Luleve (60 - 70 trikoma/fushë). Numri i madh i trikomave për fushë
mikroskopike në popullatën e Liqenit të Luleve rezulton edhe në dendësi të trikomave më të
lartë se sa në individët e Liqenit të Madh (Grafiku 3.12).
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Grafiku 3.12. Dendësia e trikomave në epidermën e poshtme të gjetheve për dy popullata të Nuphar lutea; a.
Vlerat e mesatareve të dendësisë e trikomave; b. Diferenca e mesatareve dhe intervali i besimit për dendësinë e
trikomave

Nga grafiku 3.12.a. shihet që vlera mesatare e DT për popullatën e Liqenit të Madh ëshë më
e vogël se vlera mesatare e DT për popullatën e Liqenit të Luleve. Variacioni midis dy
popullatave të Nuphar lutea paraqitet dukshëm edhe në grafikun 3.12.b. i cili pasqyron
mesataret e dendësisë së trikomave/mm2 dhe intervalin e besimit për secilën popullatë të N.
lutea.
•

Indeksi i trikomave (%)
Indeksi i trikomave (IT) paraqet përqindjen që zënë trikomat në 1 mm2 të sipërfaqes së
gjethes. Në grafikun 3.13. pasqyrohen në mënyrë të krahasuar midis dy popullatave të N.
lutea vlerat mesatare të indeksit të trikomave në epidermën e poshtme. Në individët e Liqenit
të Luleve indeksi i trikomave është më i madh se në individët e Liqenit të Madh.
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Interval Plot of Indeksi i Trikomave vs Nuphar Lutea
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Grafiku 3.13. Indeksi i Trikomave në epidermën e sipërme të gjetheve në dy popullata të N. lutea; a. Vlerat
mesatare të IT në secilën popullatë; b. Intervali i besimit dhe diferenca e mesatareve për IT.

Nga grafiku 3.13.a. shihet që vlera mesatare e IT për popullatën e Liqenit të Madh është më e
vogël se vlera mesatare e IT për popullatën e Liqenit të Luleve. Ndërsa për sa i përket
intervaleve të besimit, në grafikun 3.13.b. duket mbivendosje e intervaleve të besimit për dy
popullatat e N. lutea, për parametrin e indeksit stomatal, gjë që tregon se nuk ka diferencë
midis tyre për intervalin e besimit.
• Dendësia e druzeve
Dendësia e druzeve paraqet numërin e druzeve për 1 mm2. Ky parametër paraqitet për herë të
parë. Nga analiza e të dhënave, të dy popullatat e N. lutea paraqesin ndryshueshmëri të
numrit të druzeve për fushë (Grafiku 3.16).
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Grafiku 3.14. Dendësia e druzeve në epidermën e poshtme të gjetheve në dy popullata të N. lutea; a. Vlerat e
mesatareve të dendësisë së druzeve; b. Diferenca e mesatareve dhe intervali i besimit për dendësinë stomatale
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Popullata e Liqenit të Luleve dallon për numrin më të vogël të druzeve të hasura për fushë (16
– 30 druze/fushë) në krahasim me popullatën e Liqenit të Madh (25 - 35 druze/fushë).
Numri i madh i druzeve për fushë mikroskopike në popullatën e Liqenit të Madh rezulton
edhe në dendësi mesatare të druzeve më të madhe se në individët e Liqenit të Luleve (Grafiku
3.14.a). Variacioni midis dy popullatave të N. lutea paraqitet dukshëm edhe në grafikun
3.14.b i cili pasqyron mesataret e dendësisë së druzeve/mm2 dhe intervalin e besimit për
secilën popullatë të N. lutea.

3.2.4. Ndërtimi anatomik i gjethes së N. lutea
Për sa i përket strukturës mikromorfologjike të gjethes, ajo është paraqitur më poshtë (fig.
3.17.), ku dallohen qartë epiderma e sipërme e mbuluar nga kutikula, mezofili gardhor dhe ai
sfungjeror dhe epiderma e poshtme. Mezofili gardhor dhe ai sfungjeror janë thuajse të
barabarta për sa i përket sipërfaqes që zënë, përkatësisht ato zënë secila rreth 1/2 e sipërfaqes
së gjethes. Raportimi për sipërfaqen e mezofilit gardhor dhe sfungjeror është I ndryshëm nga
raportimet e Kaul (1976). Në mezofilin sfungjeror dallohen hapësirat e ajrit (aerenkimat) me
forma të zgjatura. Ky raportim është i ngjashëm me raportimin e Coan et al., (2002).

Figura 3.17. Prerje tërthore e gjethes së species N. lutea. 1. Epiderma e sipërme; 2. Mezofili gardhor; 3.
Mezofili sfungjeror; 4. Epiderma e poshtme; 5. Tufë përҫuese (e rrethuar); 6. Hapësirë ajri; 7. Ksilemë; 8.
Floemë (10x).

Në mezofilin sfungjeror dallohen tufat përҫuese të cilat shtrihen në gjithë gjerësinë e
mezofilit sfungjeror. Ato janë të rrethuara me hapësira ajri në pjesët anësore, ndërsa në pjesën
e sipërme tufat përҫuese kufizohen me mezofilin gardhor, ndërsa në pjesën e poshtme janë në
kontakt të drejtëpërdrejtë me qelizat e epidermës së poshtme. Tufat përҫuese janë të tipit tufa
përҫuese kolaterale ku enët e ksilemës qëndrojnë përballë enëve të floemës. Shtresa e fundit e
gjethes është epiderma e poshtme, e cila është e përbër nga 2 – 3 shtresa qelizash. Epiderma e
poshtme zakonisht është e zhytur në ujë (Fig.3.17).
3.2.5. Morfologjia e kërcellit të species N. lutea
Kërcelli është i gjelbër, në bazë ka ngjyrë të bardhë deri në të verdhë në jeshile e hapur
(Fig.3.18). Kjo specie përmban disa kërcej pasi nga rizoma dalin edhe kërcej lulor por edhe
kërcej të gjetheve.
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Fig. 3.18. Foto e kërcellit të lules (a) dhe gjethes (b) të species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.

Figura 3.18 paraqet pamjen e kërcellit të gjethes dhe lules së species N. lutea.
Në prerjen tërthore të kërcellit të N. lutea dallohet ndërtimi mikromorfologjik si vijon:
epiderma, kolenkima, hapёsirat e ajrit dhe tufat pёrҫuese (Fig.3.19). Epiderma ёshtё e
ndёrtuar nga qeliza tё vogla me kutikulё tё hollё, i ngjashëm me përshkrimin e Bercu (2005).

Fig. 3.19. Prerje tërthore e kërcellit të Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm., a. kërcelli i ngjyrosur me safraninë, b.
kërcelli i ngjyrosur me toluidine; fotografuar në stereomikroskop; 1. Epiderma, 2. Hapёsira ajri, 3. tufё përҫuese
kolaterale

Në figurën 3.19 dallohet qartë ndërtimi me sistem rrjetëzor i hapësirave të ajrit. Nën
epidermë, përkatësisht, indi i kolenkimës, është pjesa e vazhdueshme e indit të hapësirave të
ajrit (aerenkima), e karakterizuar nga hapësira të mëdha ajri, të cilat janë të ndara nga njëratjetra me mure uniseriate të hollë. Raportimi për hapsirat e ajrit dhe muret ndarëse të tyre
është i ngjashëm me përshkrimin e Conway (1940) dhe Laing (1940). Tufat përҫuese janё të
ngulitura në mënyrë të parregullt në indet e aerenkimave. Kemi praninë e enëve përҫuese të
ndara dhe të reduktuara, ku floema dhe ksilema vendosen përballë njëra-tjetrës, i ngjashëm
me përshkrimin e Metcalfe & Chalk (1979). Ato janё tё gjitha të tipit tufa pёrҫuese
kolaterale, tё cilat pёrfaqёsohen nga njё ksilemë e madhe me qelizat e floemës pёrballё.
(Fig.3.8.i. dhe fig. 3.20).
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Fig. 3.20. Prerje tërthore e kërcellit të Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm., a. Kërcelli i ngyrosur me safraninë,
fotografuar në stereomikroskop (40x); 1. Epiderma, 2. Hapёsira ajri (Kol-kolenkimё lakunore); 3. tufё përҫuese
kolaterale (Ks-ksilemё, Fl-floema); 4. trikoskleride (asteroskleride); 5. Skleride e padegёzuar; 6. mure uniseriate
tё hollё qё ndajnё hapёsirat e ajrit; b. Hapësirat e ajrit dhe trikoskleridet (asteroskleridet). 1. Hapësirë e madhe
ajri; 2. Trikoskleride (skleride në formë ylli); 3. Mure uniseriate të cilat ndajnë hapësirat e ajrit.

Në figurën 3.20 dallohen muret ndarëse të hapësirave të ajrit dhe kolenkima e cila ёshtё
lakunore dhe e karakterizuar nga hapёsira tё mёdha ajri, tё cilat janё tё ndara nga njёra tjetra. Prania e kolenkimës lakunore te N. lutea është një karakteristikë e ndryshme nga ato të
përshkruara për këtë gjini, nga Catian & Scremin-Dias (2013). Në figurën 3.21.b. dallohen
qartë muret uniseriate ndarëse të aerenkimave si dhe skleride në formë ylli të cilat janë
karakteristikë e indit të aerenkimave në Nuphar lutea dhe kanë forma të ndryshme, të
degëzuara (skleride si yje) dhe të padegëzuara. Sidoqoftë, astroskleridet në Nuphar lutea janë
të shkurtra dhe të trasha. Një raportim i ngjashëm është raportuar edhe nga Bercu (2005).

3.2.6. Karakteristikat e rrënjës së species N. lutea
Rrënja është rizomë me rrënjë anësore të cilat mbulojnë tërësisht rizomën dhe i japin formën
e një rrënje xhufkore. Nga rizoma dalin kërcejtë e gjetheve dhe lules (Fig.3.21).

Fig. 3.21. Rizoma dhe rrënjët anësore që dalin prej saj në specien Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.
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Rizoma është tërësisht e zhytur në sediment. Në figurën 3.21 dallohet rizoma e trashë me
ngjyrë të verdhë në të gjelbër, me nyje të zeza dhe rrënjë anësore që dalin nga rizoma. Rrënjët
anësore janë me ngjyrë të zezë në pjesën më të madhe, me dëgëzime të shumta rrënjëzash
ndërsa në pjesën e sipërme të rizomës, rrënjët anësore janë të bardha dhe pa degëzime.
3.2.7. Morfologjia e lules dhe frutit të species N. lutea
Lulja është hipogjene, notuese mbi sipërfaqen e ujit. Lulet kanё diametër 5 – 8 cm, i
ndryshëm nga raportimet e Blamey & Grey-Wilson, 1989. Lulet kanë pesë nënpetla të verdha
të ndritshme të mëdha 3 herё mё tё gjata se petlat dhe shumë petla të vogla të verdha, me
vriguj, të fshehura kryesisht nga nënpetlat. Numri dhe ngjyra e nënpetaleve shpesh
ndryshojnë në nivel lokal. Raportime të ngjashme me ato të Blamey & Grey-Wilson, 1989.

Fig. 3.22. Foto e lules së species N. lutea; a. lulja; b. sythi lulor; c. fruti (pistil); d. Kreza

Në figurën 3.22 paraqitet sythi lulor dhe lulja me pjesët përbërëse të saj. Sythi lulor është i
rrumbullakët, me ngjyrë të gjelbër dhe me nënpetlat të cilat e mbulojnë duke u mbivendosur
(Fig. 3.22.b). Numri i petlave varion nga 7 – 11. Dellëzimi i tyre është paralel, vezorja e
mbitёshme, lulëzon nga qershori deri në shtator, raportim i ngjashëm me Blamey & GreyWilson, 1989 (Fig. 3.22.a). Thekët janë të shumtë, më të shkurtër se pistil dhe qëndrojnë të
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vendosur në bazë të pistilit, të ngjeshur, të vendosur njëri mbi tjetrin, të kthyer në drejtim të
petlave dhe e rrethojnë pistilin nga të gjitha anët duke mbuluar bazën e fryr të pistilit, i cili
do kthehet në frut (Fig.3.22.c). Raportim i ngjashëm me Schneider dhe Williamson, (1993).
Lulja pasohet nga një frut i gjelbër në formë brokeje (kanë), që përmban fara të shumta, I
ngjashëm me raportimin e Dacey, (1981). Fruti i kësaj specie është i fryrë dhe me ngjyrë të
gjelbër të errët në bazë, më pas shtyllëza është formë cilindrike dhe më e hollë se baza, me
ngjyrë të gjelbër në të verdhë, ndërsa kreza është më e zgjeruar se shtyllëza, rrethore me
ngjyrë të verdhë (Fig. 3.28c,d). Gjatësia e frutit varion 3 – 4 cm dhe gjerësia 1 – 1,8 cm.
Më poshtë, në tabelat 3.3 dhe 3.4 janë paraqitur të përmbledhur të gjithë parametrat
morfologjikë të matura në specien N. lutea. Këto parametra janë paraqitur si vlera minimale e
maksimale me koefiҫient variacioni si edhe mesataret përkatëse me deviacionin standart.
Tabela 3.3. Parametrat mikromorfologjikë dhe makromorfologjik të species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. në
Liqenin e Luleve. Kolona e parë tregon karakteret e pjesëve të bimëve që janë matur; kolona e dytë tregon vlerat
minimale (Min.) dhe maksimale (Maks) si dhe shtrirjen (diferenca); kolona e tretë paraqet Koefiҫientin e
variacionit (Kv) dhe kolona e fundit paraqet mesataret (Mes.) ± deviacionin standart (Std.)
Organet vegjetative të N. lutea
Liqeni i Luleve
Karakteristikat e gjethes
Numëri i gjetheve
Gjatësia e gjethes (cm)
Gjerësia e gjethes (cm)
Numëri i gojëzave /mm2
Indeksi i gojëzave (% / mm2)
Gjatësia e gojëzave (µm)
Gjerësia e gojëzave (µm)
Numëri i trikomave /mm2
Indeksi i trikomave (% /mm2)
Numëri i druzeve /mm2
Karakteristikat e lules
Gjatësia e sythit lulor (cm)
Gjerësia e sythit lulor (cm)
Diametri i lules (cm)
Gjatësia e pistilit (cm)
Diametri i stigmës (krezës)-cm
Numëri i petaleve
Gjatësia e petaleve (cm)
Gjerësia e petaleve (cm)
Numëri i nënpetaleve
Gjatësia e nënpetaleve (cm)
Gjerësia e nënpetaleve (cm)
Karakteristikat e kërcellit
Gjatësia e kërcellit (cm)
Gjerësia e kërcellit (cm)
Karakteristikat e frutit
Gjatësia e frutit (cm)
Gjerësia e frutit (cm)
Karakteristikat e rrënjës
Gjatësia e rizomës (cm)
Gjatësia e bimës (cm)

Koefiҫienti
Variacionit

Min.- Maks.
Shtrirja

Mesatare ± Deviacion
Standard

7 – 10
15 – 17
12 – 15
750 – 875
23,1 – 28
8,8 – 10,2
8 – 9,2
375 – 438
23,1 – 26,9
100 – 188

(3)
(2)
(3)
(125)
(4,9)
(1,4)
(1,2)
(63)
(3,8)
(88)

15,9005
5,39781
9,10944
4,94221
5,01348
3,34230
2,75665
5,83056
4,68702
23,3300

8 ± 1,30384
15,5 ± 0,836660
12,8333 ± 1,16905
788 ± 38,9486
24,992 ± 1,25297
9,568 ± 0,319792
8,564 ± 0,236079
415,125 ± 24,2041
24,5375 ± 1,15008
141 ± 32,9536

1,5 – 2
1,4 – 1,8
5–8
2,7 – 4
0,7 – 1,3
7 – 10
1 – 1,5
0,5 – 1
5
2,5 – 3,5
3–4

(0,5)
(0,4)
(3)
(1,3)
(0,6)
(3)
(0,5)
(0,5)
(0)
(1)
(1)

10,4402
9,88212
16,1095
15,0596
23,4065
14,3148
15,4750
27,4068
0
13,5372
10,3020

1,74 ± 0,181659
1,6 ± 0,158114
6,8 ± 1,09545
3,34 ± 0,502991
1,02 ± 0,238747
8,16667 ± 1,16905
1,34 ± 0,207364
0,84 ± 0,230217
5±0
2,88 ± 0,389872
3,54 ± 0,364692

20 – 25
0,5 – 0,8

(5)
(0,3)

8,86173
17,2754

23,4 ± 2,07364
0,66 ± 0,114018

3–4
1 – 1,4

(1)
(0,4)

13,5519
12,2304

3,3 ± 0,447214
1,24 ± 0,151658

15 – 18
29 – 35

(3)
(6)

8,04840
7,65214

16,2 ± 1,30384
31,2 ± 2,38747
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Tabela 3.4. Parametrat mikromorfologjikë dhe makromorfologjik të species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. në
Liqenin e Madh. Kolona e parë tregon karakteret e pjesëve të bimëve që janë matur; kolona e dytë tregon vlerat
minimale (Min.) dhe maksimale (Maks) si dhe shtrirjen (diferenca); kolona e tretë paraqet Koefiҫientin e
variacionit (Kv) dhe kolona e fundit paraqet mesataret (Mes.) ± deviacionin standart (Std.)
Organet vegjetative të N. lutea
Liqeni i Madh
Karakteristikat e gjethes
Numëri i gjetheve
Gjatësia e gjethes (cm)
Gjerësia e gjethes (cm)
Numëri i gojëzave /mm2
Indeksi i gojëzave (% /mm2)
Gjatësia e gojëzave (µm)
Gjerësia e gojëzave (µm)
Numëri i trikomave/mm2
Indeksi i trikomave (% /mm2)
Numëri i druzeve/mm2
Karakteristikat e lules
Gjatësia e sythit lulor (cm)
Gjerësia e sythit lulor (cm)
Diametri i lules (cm)
Gjatësia e pistilit (cm)
Diametri i stigmës (cm)
Numëri i petaleve
Gjatësia e petaleve (cm)
Gjerësia e petaleve (cm)
Numëri i nënpetaleve
Gjatësia e nënpetaleve (cm)
Gjerësia e nënpetaleve (cm)
Karakteristikat e kërcellit
Gjatësia e kërcellit (cm)
Gjerësia e kërcellit (cm)
Karakteristikat e frutit
Gjatësia e frutit (cm)
Gjerësia e frutit (cm)
Karakteristikat e rrënjës
Gjatësia e rizomës (cm)
Gjatësia e bimës (cm)

Koefiҫient
Variacioni

Min.- Maks.
Shtrirja

Mesatare ± Deviacion
Standard

6 – 10
15 – 17
12 – 15
437 – 512
17,5 – 21,9
9,6 – 10,8
7,4 – 8,6
313 – 406
18,5 – 26,5
156 – 219

(4)
(2)
(3)
(75)
(4,4)
(1,2)
(1,2)
(93)
(8)
(63)

19,0159
5,07067
7,10741
4,74843
5,24059
3,65591
4,10132
9,06842
10,0048
12,3207

8 ± 1,48324
16,5 ± 0,836660
13,8333 ± 0,983192
479 ± 22,7298
19,078± 0,999800
10,128± 0,370270
8,072 ± 0,331059
379,75 ± 34,4373
23,1125 ± 2,31235
185 ± 22,7932

1,5 – 2,2
1,5 – 2
5–8
3,5 – 4
1 – 1,5
7 – 11
1–2
1 – 1,5
5
3 – 3,5
3,5 – 4

(0,7)
(0,5)
(3)
(0,5)
(0,5)
(4)
(1)
(0,5)
(0)
(0,5)
(0,5)

13,4945
10,4402
16,1095
5,73330
15,0276
17,5682
23,7993
15,0276
0
6,62913
4,92323

1,86 ± 0,250998
1,74 ± 0,181659
6,8 ± 1,09545
3,7 ± 0,212132
1,28 ± 0,192354
9 ± 1,58114
1,6 ± 0,380789
1,28 ± 0,192354
5±0
3,2 ± 0,212132
3,8 ± 0,187083

40 – 45
0,5 – 0,8

(5)
(0,3)

4,90285
16,1095

41,8 ± 2,04939
0,68 ± 0,109545

3,5 – 4
1,5 – 1,8

(0,5)
(0,3)

5,73330
7,20438

3,7 ± 0,212132
1,7 ± 0,122474

15 – 20
55 – 65

(5)
(10)

10,3215
6,25228

17,6 ± 1,81659
59,2 ± 3,70135

Siç duket nga krahasimi i të dhënave në analizën e bërë më lartë në diversitetin brendallojor
për parametrat mikromorfologjik siç janë gojëzat, trikomat dhe druzet por edhe nga të dhënat
e paraqitura në dy tabelat 3.3 e 3.4, rezulton se këto parametrat ndryshojnë në këtë specie, në
dy liqenet ku ajo është mbledhur. Një nga faktorët që duket se ka ndikim në këtë diversitet
brendallojor është ndotja e cila është e sqaruar më sipër edhe për specien N. alba.

3.3. Diversiteti ndërspecifik në speciet e familjes Nymphaeaceae të zonës së
Dibrës
3.3.1. Diversiteti ndërspecifik makromorfologjik në speciet N. alba dhe N. lutea
Nga matjet morfologjike dhe vëzhgimet e kryera në këto bimë të popullatave të Dibrës,
rezulton që N. alba ka gjethe më të vogël dhe të rrumbullakët ndërsa gjethet e species N.
lutea rezultojnë me përmasa më të mëdha dhe formë veshke (Fig. 3.23 d).
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Fig. 3.23. Foto të pjesëve të specieve Nymphaea alba L. dhe Nuphar lutea (L.) Sibth & Sm. a. Lule e N. lutea
dhe N. alba; b. Sythi lulor i N. lutea dhe N. alba; c. Fruti i N. alba dhe N.lutea; d. Gjethja e N. alba dhe N. lutea;
e. rizoma e N. lutea dhe N. alba.

Në figurën 3.23 janë paraqitur në mënyrë të krahasuar organet vegjetative dhe riprodhuese të
N. alba dhe N. lutea. Nga vëzhgimet rezulton që edhe sistemi rrënjor ndryshon në përmasa
dhe formë në këto dy specie të familjes Nymphaeaceae. Rizoma e N. alba është më e shkurtër
dhe e mbuluar nga rrënjët anësore të cilat i japin pamjen e një rrënje tërësore e tipit xhufkore.
Ndërsa rizoma e N. lutea është më e madhe, me rrënjë anësore të bardha, të gjata, të cilat nuk
e mbulojnë gjithë rizomën dhe gjënden vetëm në disa pjesë të saj (Fig. 3.23.e). Për sa i përket
luleve të popullatës së N. alba, ato janë me ngjyrë të bardhë dhe kanë diametër më të madh se
ato të popullatës së N. lutea, të cilat janë me ngjyrë të verdhë (Fig. 3.23.a). Sythi lulor në të
dyja speciet gjithashtu ndryshon në formë dhe madhësi, ku dallohet qartë që sythi lulor i N.
alba është i stërzgjatur dhe në formë elipsoidi ndërsa sythi lulor i N. lutea është thuajse i
rrumbullakët (Fig. 3.23.b). Fruti gjithashtu ndryshon në formë dhe madhësi, ku fruti i N. alba
është i rrumbullakët, me maje të sheshtë ndërsa fruti i N. lutea është në formë kane (shishje)
me majë të rrumbullakët (Fig. 3.23.c).

3.3.2. Diversiteti ndërspecifik mikromorfologjik në speciet N. alba dhe N. lutea
Të dyja speciet e familjes Nymphaeaceae të studiuara në këtë disertacion, paraqesin gjethe
epistomatike dhe kanë një kutikulë të hollë në epidermën e sipërme. Diversiteti interspecifik
ekziston në disa parametra të cilat janë paraqitur më poshtë, në tabelën 3.19. Pamje të tyre
janë paraqitur më sipër në përshkrimin e secilës specie. Prania e gojëzave staurocitike në
gjethen e N. alba dhe N. lutea nuk është përmendur nga autorët që kanë përshkruar anatominë
e specieve të familjes Nymphaeaceae.
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Tabela 3.5. Diversiteti morfologjik i specieve N. alba dhe N. lutea për karakteristikat e gjethes dhe kërcellit

Karakteret e gjethes
Lloji i gjethes
Forma e gjethes
Gojëza anomocitike
Gojëza aktinocitike
Gojëza staurocitike
Karakteret e kërcellit
Lloji i kolenkimës
Aerenkima
Tufë përҫuese koncentrike
Tufë përҫuese kolaterale me protoksilemë me lakunë
Tufë përҫuese bikolaterale me protoksilemë me
lakunë

Speciet
Nuphar lutea
epistomatike
veshkë - zemër
+
–
+

Nymphaea alba
epistomatike
e rrumbullakët
+
+
+
Këndore (unazore)
simeterike
+
+
+

lakunore
rrjetëzore
–
+
–

Për sa i përket dendësisë së gojëzave për mm2, rezulton një dendësi mesatare më e madhe e
gojëzave në specien N. lutea, në të dy liqenet (grafiku 3.15).

Grafiku 3.15. Krahasimi i dendësisë mesatare stomatale dhe indeksit mesatar stomatal midis N. alba dhe N.
lutea në dy liqene

Kjo gjë reflektohet edhe në indeksin stomatal. Nga llogaritjet na rezulton që përqindja e
gojëzave është më e lartë në gjethet e N. lutea, në të dy liqenet (grafiku 3.16).
Përmasat e gojëzave
15
10

9.9 10.1
8.3

8

9.1 9.6
7.9

5

8.6

0
Gjatësia/Liqeni
Gjerësia/ Liqeni
i Madh
Gjatësia/Liqeni
i Madh
i Luleve

N. alba

Gjerësia/ Liqeni
i Luleve

N. lutea

Grafiku 3.16. Përmasat mesatare të gojëzave në popullatat e specieve të N. alba dhe N. lutea në të dy liqenet.
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Përmasat e gojëzave gjithashtu ndryshojnë në të dyja popullatat e të dy liqeneve. Në grafikun
3.18 dallohet që gojëzat e popullatës së species N. lutea të liqenit të Madh, kanë gjatësi
mesatare më të madhe dhe gjerësi mesatare më të vogël se gojëzat e popullatës së species N.
alba të këtij liqeni. Ndërsa në liqenin e Luleve gojëzat e N. lutea janë më të mëdha si në
gjatësi ashtu dhe në gjerësi krahasuar me gojëzat e N. alba të këtij liqeni.
Për sa i përket dendësisë mesatare të trikomave, rezulton që dendësia e trikomave në specien
N. lutea është gati dyfish më e madhe se dendësia e trikomave të N. alba kjo gjë vërehet në
popullatat e të dy liqeneve (Grafiku 3.17).

Grafiku 3.17. Krahasimi i dendësisë mesatare të trikomave dhe indeksit mesatar të trikomave në popullatat e N.
alba dhe N. lutea, në dy liqenet.

Gjithashtu, kjo ndikon edhe në indeksin stomatal ku nga grafiku dallohet që përqindja e
trikomave rezulton më e lartë në popullatat e N. lutea të të dy liqeneve, krahasuar me
përqindjen e trikomave të N. alba (Grafiku 3.17.). Dendësia mesatare e druzeve rezluton
shumë më e lartë në popullatat e N. lutea në të dy liqenet, krahasuar me dendësinë mesatare
të druzeve të N. alba në këto liqene (Grafiku 3.18).

Grafiku 3.18. Krahasimi i dendësisë mesatare të druzeve në popullatat e e N. alba dhe N. lutea, në dy liqenet.
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3.4. Karakteristikat e species Salvia officinalis L. e popullatës së Dibrës
3.4.1. Makromorfologjia e gjethes së species S. officinalis
Gjethet janë me bishtak dhe llapë heshtore, shyte, me kanale, me push të bardhë nga ana e
poshtme e gjethes dhe e gjelbër nga sipër, me push të dendur kur gjethet janë të reja
(Fig.3.24).

Fig. 3.24. Gjethe e species S. officinalis e popullatës së Dibrës

Në figurën 3.24 paraqitet një gjethe e freskët e S. officinalis, ku dallohet ngjyra e gjelbër me
push të bardhë dhe kanale në anën e sipërme, e ngjashme me raportimet e Karousou et al.,
(2000). Gjethet janë të thjeshta, të dendura, me erë të këndëshme, të fortë dhe shije të hidhur.
3.4.2. Mikromorfologjia e gjethes së species S. officinalis
Gjethja e species Salvia officinalis L. është amfistomatike pasi ka gojëza në të dyja
epidermat, kjo përputhet me raportimet e Nejadhabibvash et al., (2017) për gjininë Salvia.
Gojëzat janë të tipit diacitike (fig.3.25).

Fig. 3.25. Gojëza diacitike e species S. officinalis
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Në figurën 3.25 duket qartë gojëza diacitike e cila rrethohet nga dy qeliza të stërgjatura të
cilat e rrethojnë të gjithë gojëzën. Ndërsa për sa i përket trikomave ato gjenden në të dyja
epidermat e gjethes. Trikomat janë peltate dhe kapitate. Në epidermën e sipërme trikomat
gjëndërore kapitate dhe jogjëndërore konike të shkurtëra janë të shumta. Raportim i ngjashëm
me atë të Kowalczuk et al., (2013), për specie të kësaj gjinie. Nga vëzhgimet në
steromikroskop të gjethes duken qartë trikomat peltate dhe kapitate në të dy epidermat, të
sipërme dhe të poshtme (Fig.3.26).

Figura 3.26. Pamje në steriomikroskop e epidermës së sipërme të gjethes së freskët.

Në figurën 3.26 është paraqitur pamje në steromikroskop e epidermës së sipërme ku duken
qartë prania e trikomave peltate dhe kapitate, ku vihet re një shpërndarje e njëtrajtshme e tyre.
E njëjta gjë duket edhe në epidermën e poshtme (Fig. 3.27).

Figura 3.27. Pamje në steriomikroskop e epidermës së poshtme të gjethes së freskët.
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Në figurën 3.27. është paraqitur pamje në steromikroskop e epidermës së poshtme ku duken
qartë prania e trikomave peltate dhe kapitate. Siç shihet edhe në figurë, kemi nje shpërndarje
më të madhe të trikomave gjëndrore në epidermën e poshtme.
3.4.2.1. Vlerësimi i mikromorfologjisë së trikomave të S. officinalis
Mikromorfologjia e strukturave të trikomave është e dallueshme në vëzhgimin më mikroskop
me kontrast fazor. Për të marrë pamje të mira të trikomave u realizuan prerje të holla me dorë
nën steromikroskop. Më poshtë paraqiten trikoma kapitate të ndryshme (Fig.3.28)

Figura 3.28. Trikoma kapitate; a. me kokë vezake; b. me kokë të rrumbullakët; c. me kokë konkave; në
mikroskop me kontrast fazor x40.

Në figurën 3.28.a. është paraqitur një trikomë kapitate me kokë vezake. Koka sekretuese
është e përbërë nga 1-2 qeliza të cilat formojnë një kokë vezake. Këmbëza është e ndërtuar
me 1-2 qeliza. Në figurën 3.28.b. është paraqitur një trikomë kapitate me kokë rrumbullake.
Koka sekretuese është e përbërë nga një qelizë e cila formon një kokë rrumbullake të vogël.
Këmbëza është e ndërtuar me një qelizë dhe është relativisht e vogël. Ndërsa në figurën
3.28.c. është paraqitur një trikomë kapitate me kokë konkave dhe në përmasa është dukshëm
më e madhe se tikomat e tjera kapitate. Koka sekretuese është e përbërë nga 1-2 qeliza të cilat
formojnë një kokë në formë trapezi. Këmbëza është e ndërtuar me 3-4 qeliza dhe është e gjatë
dhe në foto duken qartë qelizat përbërëse.Trikomat peltate duken shumë qartë kur bëjmë
prerje të holla të epidermës duke përdorur teknikën me shqitje të epidermës (fig.3.29). Në fig.
3.29.a. është paraqitur një trikomë gjëndërore me ngjyrë të gjelbër ku duket vetëm qeliza
bazë, me formë të rrumbullakët dhe qelizat e tjera rrethuese me forma trekëndore dhe formë
rombi. Në figurën 3.29.b. është paraqitur një trikomë peltate me kokë të rrumbullakët të
madhe në krahasim me llojet e tjera të trikomave e vëzhguar me mikrosop me Kontrast fazor.
Këto raportime për llojet e trikomave janë të ngjashme me raportimet e Shehu (2019), Corsi
& Bottega (1999) dhe Dunkic et al., (2001) por dallon për sa i përket tipit IV të trikomave
kapitate pasi kjo lloj trikome nuk është hasur në popullatën e Dibrës.
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Fig. 3.29. Trikoma të S. officinalis; a. Trikomë peltate në mikroskop optik x40; b. Trikomë peltate me kokë
shumë të madhe dhe një këmbëz të vogël; c. Trikomë jogjëndrore njëqelizore

Trikomat peltate përbëhen nga qeliza bazë, një kërcell i shkurtër njëqelizor dhe një kokë
sekretuese, zakonisht e përbërë nga 8 qeliza të vendosura si mburojë. Të dhëna të ngjashme
për trikomat peltate janë raportuar edhe nga Shehu, (2019) për S. officinalis të zonës së
Vlorës dhe nga Al et al., (2013) për S. fruticosa në zonën e Libisë. Ndërsa trikoma
jogjëndrore është e tipit njëqelizore.
3.4.2.2. Histokimia e trikomave të S. officinalis
Përbërja kimike e trikomave gjëndrore të gjethes është studiuar duke përdorur tre lloje
ngjyruesish: 1) Jodinë; 2) FeCl 3; 4) Sudan III.
Jodina do të përdoret për dedektimin e alkaloideve; FeCl 3 do të përdoret për dedektimin e
fenoleve; Sudan III do të përdoret për dedektimin e lipideve. Këto përbërje janë studiuar me
mikroskopë me fushë të ndriçuar.
 Trikoma të ngjyrosura me jodinë për dedektimin e alkaloideve:
Në figurën 3.30. paraqiten dy trikoma kapitate: 1 - trikomë kapitate me kokë rrumullake dhe
2 - trikome kapitate me kokë konkave.

Figura 3.30. Trikoma kapitate e ngjyrosur me jodinë x40 olympus; 1. trikoma me kokë rrumbullake; 2. trikoma
konkave
66

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

Në trikomën 1 vihet re që është lehtësisht e ngjyrosur. Kjo do të thotë se tek ky lloj i
trikomave ka pezencë të pakët të alkaloideve. Në trikomën 2 dallohet që ky lloj është i pa
ngjyrosur, kjo do të thotë që ka mungesë të alkaloideve tek kjo lloj trikome (Fig.3.30).
Ndërsa në figurën 3.31. paraqiten dy tipe të tjera trikomash: 1 - trikomë kapitate me kokë
vezake dhe 2 - trikomë peltate.

Figura 3.31. Trikoma të ngjyrosura me jodinë x40 olympus; 1. trikoma kapitate me kokë rrumbullake; 2.
trikoma peltate

Në trikomën 1 në dallim nga trikomat e tjera kapitate është plotësisht e ngjyrosur, kjo do të
thotë se tek kjo lloj trikome ka prezencë të alkaloideve. Gjithashtu edhe në trikomën peltate
(2) ka një ngyrosje të plotë të kokës, që do të thotë se edhe tek kjo lloj trikome ka prezencë të
alkaloideve.
Trikomat peltate dhe kapitate me kokë vezake rezultojnë me përqëndrim të lartë alkaloidesh,
trikomat kapitate me kokë rrumbullake rezultojnë me përqëndrim mesatar alkaloidesh ndërsa
trikomat kapitate konkave rezultojnë me mungesë alkaloidesh (Tab.3.20).
 Trikoma të ngjyrosura me FeCl 3 për dedektimin e fenoleve
Në figurën 3.32. paraqiten dy trikoma kaptinore: 1- kaptinore me kokë vezake dhe 2 kaptinore me kokë rrumbullake.

Figura 3.32. Trikoma kapitate e ngjyrosur me FeCl 3 x40 Olympus; 1. trikomë kapitate me kokë vezake; 2.
trikomë kapitate me kokë rrumbullake.

Në trikomën 1 dhe 2 ka ngjyrosje të lëhtë, që do të thotë ka prezencë të pakët të fenoleve në
të dy tipet e trikomave.
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Në figurën 3.33. jepen lloje trikomash gjëndrore: 1 - trikomë kaptinore konkave dhe 2 trikomë e sheshtë.

Figura 3.33. Trikoma të ngjyrosura me FeCl 3 x40 Olympus; 1. trikomë kapitate me kokë konkave; 2. trikomë
peltate.

Në llojin e parë kemi një ngjyrosje të plotë trikomës që do të thotë se tek kjo lloj trikome ka
prezencë të fenolëve. Në trikomën peltate (2) ka po ashtu një ngjyrosje të plotë, pra kemi
prezencë të fenoleve.
Të gjitha llojet e trikomave rezultojnë me prani mesatare fenolesh ndërsa trikomat peltate dhe
trikomat kapitate me kokë konkave rezultojnë me përqëndrim të lart fenolesh (Tab.3.20).
 Trikoma të ngjyrosura me sudan III për dedektimin e lipideve
Në figurën 3.34. paraqiten dy trikoma kaptinore: 1 - kaptinore me kokë vezake dhe 2 kaptinore me kokë rrumbullake

Figura 3.34. Trikoma kapitate të ngjyrosura me Sudan III x40 Olympus; 1. trikome kapitate me kokë vezake; 2.
trikome kapitate me kokë rrumbullake.

Në trikomën 1 kemi ngjyrosje në disa zona të vogla që duken si bërthama, që do të thotë kemi
prezencë të vogël të lipideve. Në trikomën 2 kemi një ngjyrosje në pjesën të bërthamës, pra
kemi prezencë të lipideve vetëm në zonën bërthamës.
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Në figurën 3.35. jepen lloje trikomash gjëndrore: 1- trikomë e sheshtë dhe 2- trikomë
kaptinore konkave.

Figura 3.35. Trikoma gjëndrore të ngjyrosura me Sudan III x40 Olympus; 1. trikomë peltate; 2. trikomë
kapitate me kokë konkave.

Në llojin e parë kemi një ngjyrosje të lehtë të trikomës që do të thotë se tek kjo lloji trikome
gjëndrore kemi prezencë të pakët te lipideve. Në trikomat kapitate ka një ngjyrosje sidomos
në zonën e bërthames, pra kemi prezencë të lipideve më tepër në pjesën e bërthamës.
Për sa i përket lipideve rezulton një përqëndrim mesatar lipidesh në trikomat kapitate të tipit
të I, II dhe III dhe në trikomat peltate (Tab.3.20).
Rezultatet histokimike të mara nga ngjyrues të ndryshëm në të gjitha llojet e trikomave të
gjethes së Salvia officinalis L. për dedektimin e metabolitëve përkatës pasqyrohen në mënyrë
të përmbledhur në tabelën 3.6.
Tabela 3.6. Paraqet prezencën e metabolitit në të gjitha llojet e trikomave.
++ => ngjyrosje e plotë + - => ngjyrosje e lehtë _ _ => nuk ngjyroset

Peltate

Kapitate tipi I
kokë vezake

Kapitate tipi II
kokë rrumbullake

Kapitate tipi III
kokë konkave

++
++
+-

++
++-

+++-

__
++
+-

Trikomat
Metabolitet
Alkaloidet
Fenolet
Lipidet

Nga tabela 3.6. vihet re që alkaloidet dhe lipidet janë në përqëndrime më të ulta se
metabolitët e tjerë të marrë në këtë studim. Vlen të përmendet se srukturat gjëndrore të
sheshta kanë një ngjyrosje më intensive se sa llojet e tjera të trikomave, pra tek ky lloj i
trikomave kemi një përqëndrim më të madhë të këtyre metabolitëve. Këto rezultate përputhen
me rezultatet e Cena (2017) për këtë specie në një popullatë të zonës së Dibrës.
Ndërsa këto rezultate janë të ndryshme nga rezultatet e Shehu (2019) për specien S.
officinalis të zonës së Dhërmiut dhe të Dukatit.
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 Me popullatën e S. officinalis të zonës së Dhërmiut ndryshimet konsistojnë:
 Në përqëndrimin e alkaloideve në trikomat kapitate të tipit II.
 Në përqëndrimin e fenoleve në trikomat kapitate të tipit I, II dhe III.
 Në përqëndrimin e lipideve në trikomat peltate dhe trikomat kapitate të tipit I e III.
 Me popullatwn e zonës së Dukatit ndryshimet konsistojnë:
 Në përqëndrimin e alkaloideve në trikomat kapitate të tipit I, II dhe III
 Në përqëndrimin e fenoleve në trikomat kapitate të tipit II.

3.4.3. Ndërtimi anatomik i gjethes së species S. officinalis
Për studimin anatomik të gjethes së S. officinali janë bërë prerje tërthore, ku dallohen qartë
indet që ndërtojnë këtë gjethe (fig.3.36).

Fig.3.36. Anatomia e gjethes së species Salvia officinalis L. 1. Kutikula; 2. Epiderma e sipërme; 3. Trikomë
gjëndërore; 4. Mezofili gardhor; 5. Tufë përçuese; 6. Mezofili sfungjeror; 7. Epiderma e poshtme; 8. Gojëza; 9.
Trikomë gjëndërore në epidermën e poshtme.

Në figurën 3.36 paraqitet prerja tërthore e gjethes së S. officinalis ku dallohet kutikula e cila
është e hollë dhe e drejtë. Epiderma e sipërme e cila përbëhet nga një shtresë qelizash
katërkëndëshe ose të parregullta, drejtkëndëshe, të cilat janë poligonale në pamje
sipërfaqësore, me mure të jashtme papilate dhe mure antiklinale të drejtë. Mezofili është i
trashë, i diferencuar në ind gardhor dhe ind sfungjeror relativisht kompakt në epidermën e
poshtme, i ngjashëm me raportimin e Corneliu T. et al., (2020) për këtë specie. Parenkima
gardhore është tre-shtresore. Parenkima gardhore ndërpritet nga tufa përçuese qëndrore dhe
ato anësore. Indi sfungjeror përbëhet nga dy deri në tre shtresa të qelizave të parenkimës
poligonale kompakte. Qelizat e epidermës së poshtme janë më të vogëla, të sheshta, me mure
antiklinale të lakuara, të gjera në pamje sipërfaqësore. Gojëzat ngrihen mbi sipërfaqe dhe
formojnë një hark mbi hapësirën stomatale. Janë të pranishme shumë trikoma gjëndërore
peltate, kapitate dhe lloje të ndryshme të trikomave jo-gjëndërore, veçanërisht përgjatë tufës
përçuese qëndrore dhe atyre anësore (Fig. 3.36). Të dhënat tona për anatominë e epidermës së
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poshtme dhe gojëzat përputhen me raportimet e Kowalczuk et al., (2013) për specien Salvia
divinorum. Gjithashtu llojet e trikomave të hasura nga ana jonë në këtë specie, janë të
ngjashme me raportimet e (Corsi. G & Bottega.S 1999) për trikomat e kësaj specie.
Në figurën 3.37. është paraqitur prerja tërthore e dellit qëndror të gjethes. Nga prerja tërthore
dallohen: epiderma e sipërme e cila përbëhet nga qeliza poligonale, cilindrike e ndjekur nga
një indi i kolenkimës i përbërë nga dy shtresa qelizash, tufa përçuese qëndrore është në formë
U, e përbërë nga tufa vaskulare kolaterale të rregulluara në mënyrë radiale, me ksilemë të
drejtuar drejt epidermës së sipërme dhe floemë si hark drejt epidermës së poshtme, të mbyllur
nga disa shtresa të qelizave të parenkimës.

Fig. 3.37. Prerje tërthore e dellit qëndror të gjethes së S. officinalis. 1. Epiderma; 2. Kolenkima; 3, 4. Parenkima;
5. Floema; 6. Kambiumi; 7. Ksilema; 8. Trikoma jogjëndërore.

Kambiumi përbëhet nga dy deri në tre shtresa qelizash të shkurtëra, të zgjatura tangent, duke
ndarë ksilemën dhe floemën. Rrezet medulare janë uni- ose bi-seriate, të përbëra nga qeliza
shumëkëndëshe parenkimatike. Enët e ksilemës tregojnë trashje spirale (fig. 3.37.)
Morfologjia e vendosjes së ksilemës dhe floemës është e ngjashme me raportimet e
Kowalczuk et al., (2013) për specien Salvia divinorum.
3.4.4. Ndërtimi anatomik i kërcellit të S. officinalis
Mikromorfologjia e kërcellit paraqitet më poshtë nga prerja tërthore e tij, ku dallohet qartë
forma e kërcellit dhe anatomia e tij (Fig. 3.38).
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Fig. 3.38. Prerje tërthore e kërcellit ku dallohet forma kuadratike e kërcellit të S. officinalis

Në figurën 3.38 dallohen qartë konturet e prerjes tërthore të kërcellit janë kuadratike për
shkak të kolenkimës këndore, e pranishme në katër brinjët. Ky raportim përputhet me
raportimet e Özdemir (2016), Salimpour et al. (2012), Nejad Habib Vash & Hosseini (2011)
për këtë gjini si edhe Metcalfe dhe Chalk (1957) për familjen Lamiace.
Në figurën 3.39 është paraqitur prerja tërthore e kërcellit të S. officinalis ku dallohet qartë
epiderma me qeliza izodiametrike që kanë një mur të jashtëm shumë të trashë dhe të prerë.
Indi kortikal është i zhvilluar mirë, duke u diferencuar në ind kolenkime, me shumë shtresa,
duke formuar kordone pranë brinjëve. Cilindri qëndror përmban indet vaskulare të rregulluara
në formën e unazave. Në qendër të seksionit, mund të shihen qeliza parenkimatike te
celulozës. Ky pershkrim përputhet me raportimet e Corneliu T. et al. (2020) për këtë specie.
Në prerjen tërthore, kërcelli është me katër kënde, katror ose drejtkëndor (Fig. 3.38 dhe 3.39).
Epiderma përbëhet nga një shtresë e vetme e qelizave katrore ose cilindrike të mbuluara në
murin e jashtëm me një kutikulë të hollë dhe trikome të shumta jogjëndërore dhe gjëndërore.
Në pamjen sipërfaqësore, qelizat epidermale janë poligonale, me mure antiklinale të drejta
ose pak të lakuara. Kolenkima ndodhet poshtë epidermis se sipërme si një unazë e
vazhdueshme, me përjashtim të krahëve në kërcell të vjetër, ose si copa të izoluara alternuar
me klorenkimen në kërcell të rinj. Kolenkima zë katër deri në pesë shtresa, dhe është trashur
dukshëm në hapësirat ndërqelizore (Fig. 3.39). Korteksi është i ngushtë, i përbërë nga qeliza
poligonale parenkimatike, Shumica e qelizave kanë tufa kristalesh atikulare të oksalatit të
kalciumit. Indi sklerenkimatik mungon në kërcell. Endoderma është e veçantë dhe përbëhet
nga një shtresë e qelizave tubular duke ndarë lëvoren nga indet vaskulare. Struktura e krahëve
në kënde përbëhet nga indi parenkimatik kortikal i zgjatur.
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Fig. 3.39. Prerje terthore e kercellit te S. officinalis. 1. Epiderma; 2. Trikoma; 3. Kolenkima; 4. Korteksi; 5.
Floema; 6,7. Ksilema; 8. Palca; 9. Zgavër

Indet vaskulare përfaqësohen nga tufa kolaterale. Këto ndodhen si katër grupe kryesore në
kënde ndërsa, në rajonin qendror, indet vaskulare formojnë një unazë pak a shumë të
vazhdueshme. Floema formon një unazë të vazhdueshme në kërcejt e pjekur duke rrethuar
nga jashtë ksilemën. Qelizat e floemës janë të vogëla, pak a shumë poligonale, ose pak të
zgjatura tangjenciale, me mure të trasha. Enët e ksilemës janë të vetmuara ose në grupe prej
tre deri në pesë ose më shumë dhe të renditura në radhë radiale. Enët janë poligonale ose të
rrumbullakosura në pamje sektoriale, të linjuara dhe të trashura spirale ose me rrjetë me
lumen. Rrezet medulare janë të gjera një, dy, tre, ose disa qelizore me qeliza të zgjatura në
mënyrë tangjente. Palca është e gjerë, duke zënë një pjesë kryesore të indit të kërcellit, e
përbërë nga qeliza poligonale me mure të hollë, të bollshme (Fig. 3.50). Një përshkrim i
ngjashëm është raportuar edhe nga Kowalczuk et. al., (2013) për specien S. divinorum.
3.4.5. Ndërtimi anatomik i rrënjës së S. officinalis
Mikromorfologjia e rrënjës paraqitet nga prerja tërthore e rrënjës së S. officinalis, e cila është
paraqitur në figurën 3.40. Në figure dallohet qartë një palcë shumë e gjerë. Ekziston një
lëvore parenkimike me 7 shtresa nën peridermë. Tufat përçuese dhe trakeidet janë rrethore
ose gjashtëkëndëshe. Rrezet e ksilemës përbëhen nga 1–3 (–4) qeliza me radhë drejtkëndëshe.
Palca është e gjerë ndryshe nga raportimet e Celep et al., (2013) për specie të tjera të kësaj
gjinie. Palca përfshin qelizat parenkimatike gjashtëkëndëshe.
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Fig. 3.40. Prerje tërthore e rrënjës së S. officinalis; 1. Periderma; 2. Lëvorja (Parenkima); 3. Floema; 4. Ksilema;
5. Palca

Në figurën 3.40 dallohet qartë periderma e trashë me qeliza të shtypura ose të prishura. Kjo
karakteristike eshte raportuar edhe për specien Salvia quezelii nga Celep et al., (2013).

3.5. Karakteristikat e species Colchicum autumnale L. e popullatës së
Dibrës
3.5.1. Makromorfologjia e gjethes së species C. autumnale
C. autumnale është specie bimore, shumëvjecare disa centimetra e lartë me bulb. Gjethet janë
radikale, numri i tyre varion nga 3 – 6, i ngjashëm me raportimet e Persson, (1999, 1991),
Gjethet kanë formë të përdredhur duke u mbështjellë drejte majës (Fig.3.41).

Fig.3.41. Pamje e gjethes (a) dhe e bimës me gjethe (b) të species Colchicum autumnale L.
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Në figurën 3.41 dallohet qartë forma e gjethes dhe pamja me gjethe e bimës. Gjethja është e
plotë, formë rripi, e përdredhur, jeshile e errët, me shkëlqim. Këto raportime janë të ngjashme
me raportimin e Culbreth (1917). Ato kanë dellëzim paralel, nga baza e gjethes e deri në
majën e saj. Delli qëndror është më i trashë dhe kalon në mes të gjethes nga ana gjatësore,
ndërsa dellët anësor janë të vendosur në mënyrë paralele në të dyja anët e dellit qëndror.
Kërcelli formohet nga mbështjellja e gjetheve në formë tuberi.

3.5.2. Treguesit mikromorfologjik të epidermës së gjetheve të C. autumnale
Gjethet e C. autumnale përmbajnë gojëza në të dyja epidermat pra janë gjethe amfistomatike
(Fig. 3.42). Trikomat mungojnë si në epidermën e sipërme ashtu edhe në epidermën e
poshtme.

Fig. 3.42. Pamje e gojëzave në gjethen e Colchicum autumnale L. a. epiderma e sipërme; b. epiderma e
poshtme.

Në figurën 3.42 paraqitet pamje e gojëzave në epidermën e sipërme tek rasti a. dhe pamje e
gojëzave në epidermën e poshtme tek rasti b. Në të dyja epidermat duket qartë gojëzat janë të
tipit anomocitike.
3.5.2.1.
Dendësia stomatale/mm2
Në epidermën e sipërme numëri i gojëzave për fushë mikroskopike luhatet nga 9 – 17
gojëza/fushë ose dendësi stomatale mesatare 80 gojëza/mm2, ndërsa në epidermën e poshtme
ky numër luhatet nga 7 – 14 gojëza/fushë ose dendësi mesatare 67 gojëza/mm2 (Grafiku
3.19). Lloji i gjethes amfistomatike dhe dendësia e gojëzave në studimin tonë janë të ndryshme
nga të dhënat e paraqitura nga Kelly & Beerling, (1995) për këtë specie dhe nga raportimet e
Kahraman & Celep (2010) për specien tjetër të kësaj gjinie, konkretisht të species C.
kurdicum.
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Grafiku 3.19. Dendësia mesatare e gojëzave dhe indeksi stomatal në epidermën e sipërme dhe të poshtme të
gjethes së C. autumnale; a. Dendësia mesatare e gojëzave; b. Indeksi Stomatal

Nga grafiku 3.19.a. shihet që vlera mesatare e dendësisë stomatale për epidermën e sipërme
është më e madhe se vlera mesatare e DS për epidermën e poshtme. Këto të dhëna janë të
ndryshme nga raportimet e Kahraman & Celep (2010), për specie të tjera të kësaj gjinie.
Krahas variacionit midis dy epidermave përsa i përket DS, variacioni është edhe në indeksin
stomatal (IS). Në grafikun 3.19.b. pasqyrohen në mënyrë të krahasuar vlerat e IS midis dy
epidermave të C. autumnale. Në epidermën e sipërme indeksi stomatal është më i lartë se në
epidermën e poshtme.

3.5.2.2.
Përmasat e gojëzave (µm)
Përmasat e gojëzave paraqesin variacion midis dy epidermave. Variacioni shfaqet si në
gjatësine gojëzave ashtu edhe në gjerësinë e tyre. Gjatësia dhe gjerësia mesatare e gojëzave
në epidermën e sipërme është më e madhe se gjatësia dhe gjerësia mesatare e gojëzave në
epidermën në epidermën e poshtme (Grafiku 3.20). Pra gojëzat e epidermës së sipërme
paraqiten me përmasa më të mëdha se gojëzat e epidermës së poshtme.

Grafiku 3.20. Përmasat mesatare të gojëzave në dy epidermat gjethes së C. autumnale.

Gjithashtu janë hasur edhe klastera të puthitura të gojëzave në epidermën e sipërme dhe në
epidermën e poshtme (fig. 3.43).
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Figura 3.43. Pamje e grupeve (klasterave) gojëzorë në gjethen e Colchicum autumnale L.; a, b klaster i puthitur
i gojëzave në epidermën e sipërme.

Në figurën 3.43 paraqitet pamje e klasterave të puthitur të gojëzave në epidermën e sipërme.
Njëri klaster është formuar nga 3 gojëza dhe tjetri nga 2 gojëza. Klaster gojëzor i puthitur në
janë hasur gjithashtu edhe në epidermën e poshtme (Fig. 3.44).

Figura 3.44. Pamje e grupeve (klasterave) gojëzor i puthitur në epidermën e poshtme të gjethes së C. autumnale

Në figurën 3.44 paraqitet pamje e klasterave të puthitur të gojëzave në epidermën e poshtme i
formuar nga dy gojëza. Prania dhe lloji i klasterave raportohen për herë të parë.

3.5.3. Anatomia e gjethes C. autumnale
Për sa i përket strukturës mikromorfologjike të gjethes, ajo është paraqitur më poshtë, ku
dallohen anatomia e gjethes së C autumnale. Në figurën 3.45 dallohet epiderma e sipërme e
gjethes e cila mbulohet nga një kutikulë më e trashë se epiderma e poshtme. Të dyja
epidermat e gjethes ndërtohen nga qeliza të njëjta, izodiametrike ose drejtkëndore, por qelizat
e epidermës së sipërme janë më të mëdha se ato të epidermës së poshtme. Ky raportim
përputhet me konstatimet e Kahraman & Celep (2010) dhe Akan & Satil (2005) në specie të
tjera të gjinisë Colchicum. Mezofili përbëhet nga 2 deri në 3 shtresa qelizash parenkimore
gardhore, të zgjatura, dhe 4 deri në 5 shtresa qelizash parenkimore sfungjerore të rregullta
vezake. Tufa përҫuese janë të tipit kolaterale dhe koncentrike. Parenkimë gardhore me 2
shtresa (nganjëherë me 3 shtresa) përputhet me raportimet e Kahraman & Celep (2010), dhe
Akan & Satil (2005) për specie të tjera të gjinisë Colchicum.

77

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

Fig. 3.45. Prerje tërthore e gjethes së xhërrokullit (Colchicum autumnale): 1. kutikula; 2. epiderma e sipërme; 3.
parenkima gardhore e sipërme; 4. tufë përҫuese; 5. parenkima sfungjerore; 6. hapësirë ajri; 7. parenkima
gardhore e poshtme; 8. epiderma e poshtme 9. gojëz në epidermën e poshtme.

Nën mezofilin gardhor shtrihet mezofili sfungjeror i cili përbëhet nga 4 deri në 5 (nganjëherë
6) shtresa të qelizave parenkimatike të rregullta ovale, të ngjashme me raportimet e Akan &
Satil (2005). Në mezofilin sfungjeror të C. autumnale dallohen edhe hapësirat e ajrit të
shpërndara në mënyrë të parregullt. Gjithashtu në këtë mezofil gjenden edhe tufat përҫuese të
cilat janë të tipit kolaterale. Poshtë mezofilit sfungjeror gjendet përsëri mezofil gardhor me 2
deri në 3 shtresa të qelizave parenkimatike gardhore dhe me hapësira ajri. Qelizat e mezofilit
gardhor ashtu sikurse edhe ato të mezofilit sfungjeror, kanë formë të rregullt dhe ovale. Në
fund shtrihet epiderma e poshtme me qeliza të unifikuara, izodiametrike ose drejtkëndëshe,
por më të vogëla se të epidermës së sipërme.

3.5.4. Mikromorfologjia e rrënjës së species C. autumnale
Në pjesën e nëntokës së species C. autumnale gjendet bulbi dhe rrënja e saj. Bulbi ka formë
gështenje deri vezake, i mbuluar me tunikë të hollë lëkurore me ngjyrë të kuqërremtë deri në
kafe, me qafë (tunikë) (Fig. 3.46). Këto të dhëna janë të ngjashme me ato të Persson, (1991,
1999) dhe Xhulaj et al., (2013). Në figurën 3.46 paraqitet bulbi (qepa) me tunikë (mbulesë)
në rastin a., dhe pa tunikë në rastin b.

Fig. 3.46. Forma e bulbit të species Colchicum autumnale L. a. Bulbe me tunikë në periudhën e lulëzimit;
b. Bulb me rrënjë në pjesën fundore, në periudhën kur bima nxjerr gjethet.
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Përmasat e bulbit variojnë nga 2 – 4 cm gjatësi dhe 1,5 – 3 cm gjerësi. Ndërsa tunika që e
mbulon gjithë bulbin dhe një pjesë të kërcellit. Në pjesën fundore të bulbit dalin rrënjë të tipit
xhufkore, të shpeshta.
Në figurën 3.47 paraqitet mikromorfologjia e rrënjës e cila ndërtohet nga rizoderma,
ekzoderma, lëvorja, endoderma dhe pericikli, i cili rrethon dhe tufat përҫuese qëndrore.

Fig. 3.47. Prerje tërthore e rrënjës së Colchicum autumnale L. 1. Metaksilema; 2. Protoksilema; 3. Floema; 4.
Pericikli (1 shtresë qelizash); 5. Endoderma (1 shtresë qelizash); 6. Lëvorja; 7. Ekzoderma (3 shtresa qelizash);
8. Rizoderma (1 shtresë qelizash).

Në rrënjë gjendet vetëm një tufë përҫuese qëndrore. Rizoderma përbëhet nga një shtresë e
vetme e qelizave të formave të ndryshme në sipërfaqe. Tre shtresa ekzoderme janë të
vendosura nën rizodermë. Lëvorja është e mbuluar me 4 shtresa të qelizave parenkimore, të
cilat përbëjnë lëvoren. Lëvorja e rrënjës me 4-6 shtresa qeliza parenkimore. Lëvorja
përfundon me një shtresë të vetme endodermë me qeliza vezake ose drejtkëndore. Pericikli ka
një shtresë të vetme qelizash parenkimore brenda endodermës. Ksilema ka formë kryqi, me 4
tufa protoksileme, me qelizat të vogla të vendosur brenda periciklit, të cilat bashkohen në
qendër në 1 metaksilemë të madhe. Qelizat e floemës janë të vendosura në mes të tufave të
protoksilemës (fig.3.47). Ksilema me 4 tufa protoksileme përputhet me përshkrimin në
speciet C. serpentinum dhe C. persicum nga Akan & Satil, (2005) dhe në specien C.
kurdicum nga Kahraman & Celep, (2010).
3.5.5. Morfologjia e lules
Lulja është me ngjyrë lejla e hapur në vjollcë. Lulet janë të vetmuara në majën e një bishti
lulor nëntokësor por ka edhe të bashkuara nga 2 lule në majën e një bishti lulor nëntokësor, të
rrethuar nga një këllëf (mill) i bardhë. Në figurën 3.48 paraqitet lulja me ngjyrë lejla e hapur
në vjollcë. Lulja ka 4 – 6 tepale, me ngjyrë lejla deri në pjesën ku fillon kërcelli tubular.
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Fig. 3.48. Pjesët e lules së species Colchicum autumnale L. a. Lulja; b. lule dyshe në një bulb.

Dellëzimi i luleve është paralel, ku delli i mesit të tepalit është më i madh dhe formon një vijë
të bardhë. Numri i pistilëve është 3 dhe shtyllëza e tij është me ngjyrë të bardhë dhe kreza
është me ngjyrë të verdhë. Për sa i përket thekëve, numri i tyre është 6 me filament me ngjyrë
te verdhë në ¼ e gjatësisë së tij në bazë dhe pjesa tjetër e tij rreth ¾ vazhdon me ngjyrë të
bardhë deri në pjesën ku ngjitet me pjalmoren. Filamenti është i vendosur pingul me
pjalmoren, e cila ka ngjyrë të verdhë. Gjatësia e thekëve është më e vogël se e pistilëve
ndërsa numri i tyre është dyfish me i madh krahasuar me numrin e pistilëve për ҫdo lule të
studiuar. Bishti lulor ku bashkohet me tepalet ka ngjyrë të bardhë deri në ngjyrë kremi. Këto
të dhëna janë të ngjashme me ato të Persson, (1991, 1999) dhe Xhulaj et al., (2013).
3.5.6. Karakteristikat e frutit të C. autumnale
Fruti shoqërohet nga disa gjethe të mëdha me llapë vezake heshtore, është kapsulë që hapet
me ҫarje septicide dhe përmban fara të shumta me albumen të forte (Fig.3.49). (Xhulaj et al.,
2013; Persson, 1999, 1991).

Fig. 3.49. Fruti në bimët me gjethe të species Colchicum autumnale L. a. bimë me një frut; b. bimë me dy frute;
c. bimë me tre frute.
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Në figurën 3.49 paraqitet fruti i species C. autumnale i cili shfaqet gjatë periudhës kur bima
është me gjethe dhe ai është mbështjell nga gjethet në bazën e tij ndërsa maja del në qendër të
bimës. Ai është kapsulë që hapet me ҫarje septicide dhe gjendet në nivelin e tokës ose pak më
lart, kryesisht elipsoid. Raportim i ngjashëm me ato të (Xhulaj et al., 2013; Persson, 1999,
1991). Numri i frutave për bimë varion nga 1 deri në 3 fruta.
Më poshtë, në tabelën 3.7 janë paraqitur të përmbledhur të gjithë parametrat
mikromorfologjikë (të gjethes) dhe makromorfologjik për specien C. autumnale, të matura
dhe llogaritura, në këtë studim.
Tabela 3.7. Parametrat mikromorfologjik dhe makromorfologjik të species Colchicum autumnale L. në fshatin
Mustafe. Kolona e parë tregon karakteret e pjesëve të bimëve që janë matur; kolona e dytë tregon vlerat
minimale (Min.) dhe maksimale (Maks) si dhe shtrirjen (diferenca); kolona e tretë paraqet Koefiҫientin e
variacionit (KV) dhe kolona e fundit paraqet mesataret (Mes.) ± deviacionin standart (Std.)
Organet vegjetative C. autumnale
Karakteristikat e gjetheve
Gjatësia e bimës (cm)
Numëri i gjetheve
Gjatësia e gjethes (cm)
Gjerësia e gjethes (cm)
Numëri i gojëzave në ES/mm2
Numëri i gojëzave në EP/mm2
Indeksi stomatal ES (%)
Indeksi stomatal EP (% )
Gjatësia e gojëzave në ES (µm)
Gjatësia e gojëzave në EP (µm)
Gjerësia e gojëzave në ES (µm)
Gjerësia e gojëzave në EP (µm)
Karakteristikat e kërcellit në bimët me
gjethe
Gjatësia e kërcellit (cm)
Gjerësia e kërcellit (cm)
Karakteristikat e frutit
Gjatësia e frutit (cm)
Gjerësia e frutit (cm)
Karakteristikat e bulbit në bimët me gjethe
Gjatësia e bulbit (cm)
Gjerësia e bulbit (cm)
Gjatësia e tunikës (cm)
Karakteristikat e lules
Gjatësia e bimës (cm)
Diametri i lules (cm)
Gjatësia e petaleve (cm)
Gjatësia e pistilit (cm)
Gjatësia e thekëve (cm)
Gjatësia e pjalmores (cm)
Karakteristikat e kërcellit në bimët me lule
Gjatësia e kërcellit (cm)
Gjerësia e kërcellit (cm)
Karakteristikat e bulbit në bimët me lule
Gjatësia e bulbit (cm)
Gjerësia e bulbit (cm)
Gjatësia e tunikës (cm)

Min. – Maks.
shtrirja

K.V.

20 – 27,5
3–6
6 – 16,2
(10,2)
0,5 – 3,2
56 – 106
44 – 88
29,4 – 37,8
26,9 – 35,5
15 – 20
14 – 20
12 – 15
11 – 14

(7,5)
(3)

4,5 – 9
0,4 – 1,1

Mes. ± DV. Std.

12,8047
24,4949
24,8952
37,0321
16,5413
17,9300
5,27029
7,04836
8,12931
8,73698
6,79179
6,98568

23,2 ± 2,97069
5 ± 1,22474
12,1789 ± 3,03197
2,06842 ± 0,765980
79,7 ± 13,1835
66,7333 ± 11,9653
33,6767 ± 1,77486
31,2233 ± 2,20073
18,1 ± 1,45190
17,7 ± 1,56567
13,5 ± 0,916891
12,4 ± 0,866224

(4,5)
(0,7)

27,8415
39,6177

6,4 ± 1,78185
0,725 ± 0,287228

1,5 – 4,5
1–2

(3)
(1)

33,3241
27,3716

2,8375 ± 0,945572
1,5 ± 0,410575

0,8 – 4,5
0,5 – 4,5
2,3 – 9

(3,7)
(4)
(6,7)

63,4514
84,5472
47,4829

2,32 ± 1,47207
1,86 ± 1,57258
5,26 ± 2,49760

16,5 – 22
7 – 10
2,7 – 5,5
2,8 – 3,2
2,3 – 2,7
0,4 – 0,55
(0,15)

(5,5)
(3)
(2,8)
(0,4)
(0,4)

13,6664
15,8508
19,4399
5,27046
6,32456
10,5387

19,6 ± 2,67862
8,08333 ± 1,28128
4,14667 ± 0,806108
3 ± 0,158114
2,5 ± 0,158114
0,49 ± 0,0516398

9 – 15
0,3 – 0,7

(6)
(0,4)

12,0695
31,6228

2,875 ± 1,55395
0,5 ± 0,158114

2–4
1,5 – 3
7,5 – 10

(2)
(1,5)
(2,5)

17,8174
22,9332
10,8105

3 ± 0,534522
2,3125 ± 0,530330
9,0625 ± 0,97
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PËRFUNDIME
Nga studimi eko – morfologjik dhe histo – citologjik i 4 specieve të zonës së Dibrës,
Nymphaea alba, Nuphar lutea, Salvia officinalis dhe Colchicum autumnale, rezulton:
 Për herë të parë u realizua vlerësimi histo – citologjik i dy specieve dhe katër
popullatave të Nymphaea alba dhe Nuphar lutea
 Analiza për studimin e parametrave mikromorfologjik rezultoi e dobishme për
vlerësimin e diversitetit brendallojor dhe ndërllojor të specieve Nymphaea alba dhe
Nuphar lutea
 U vlerësua ndikimi i faktorëve ndotës në parametrat histo – citologjik të specieve
Nymphaea alba dhe Nuphar lutea.
 Për herë të parë u raportua prania e gojëzave staurocitike në epidermën e sipërme të
gjethes së specieve Nymphaea alba dhe Nuphar lutea
 Studimi histo – citologjik dhe histokimik i species Salvia officinalis e zonës së Dibrës
që përbën një kontribut për studimin e Florës së Shqipërisë
 Analiza mikromorfologjike dhe histo – citologjike e species Colchicum autumnale e
zonës së Dibrës bëhet për herë të parë dhe përbën një kontribut në drejtim të
studimeve më të thelluara të specieve të rrezikuara dhe me vlera ekonomike e
mjekësore.

82

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

LITERATURA
1. Abid R., Sharmeen S., Perveen A. (2007). Stomatal types of monocots within flora
of Karachi, Pakistan. Pak. J. Bot., 39(1): 15-21.
2. Adedeji O. (2004): Leaf epidermal studies of the species of Emilia Cass.
(Senecioneae, Asteraceae) in Nigeria. - Botanica Lithuanica, 10(2): 121-133.
3. Adedeji O., Ajuwon O.Y. & Babawale O.O. (2007). Foliar Epidermal Studies,
Organographic Distribution and Taxonomic Importance of Trichomes in the Family
Solanaceae. International Journal of Botany. 3. 10.3923/ijb.2007.276.282.
4. Adedeji, O., H. C. Illoh, (2004). Comparative foliar anatomy of ten species in the
genus Hibiscus Linn. in Nigeria. New Botanist, 31, 147-180
5. Ager F.J., Ynsa M.D., Domnguez-Sol J.R., Lopez-Mart M.C., Gotor C. &
Romero, L.C. (2003). Nuclear micro-probe analysis of Arabidopsis thaliana leaves.
Nucl. Instr. Methods. Phys. Res. 210:401−406.
6. Agnieszka Klink Et Al., (2004). Content Of Selected Chemicals In Two Protected
Macrophytes: Nymphaea Alba L. And Nuphar Lutea (L.) Sibith. & Sm. In Relation
To Site Chemistry Polish Journal Of Ecology;52 (2) 229-232.
7. Akan H., Satil F. (2005.) Morphological and anatomical investigations on some
species of Colchicum L. occuring in South East Anatolia, Turkey. Journal of
Biological Sciences 5(4):402-410
8. Akçin, Ö. E., Özyurt, M. S. & Şenel, G. (2011). Petiole anatomy of some Lamiaceae
taxa. ̶ Pak. J. Bot 43 (3): 1437-1443.
9. Akkemik Ü. (Editor). (2014). Türkiye’nin doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. I.
Orman Genel Müdürlüğ yayınları, Ankara.680 s
10. Al Afas N., Marron, N., Ceulemans R. (2006). Clonal variation in stomatal
characteristics related to biomass production of 12 poplar (Populus) clones in a short
rotation coppice culture. Enviromental and Experimental Botany, 58: 279- 286.
11. Al Sheef N.B., Duletic-Lausevic S., Janosevic D., Budimir S., Marin M., Alimpic
A., Giweli A.A.M., Marin P.D. (2013). Micromorphology and ultrastructure of
trichomes of Libyan Salvia fruticosa Mill. Arch Biol Sci.;65:239- 48.
12. Albert S. and Sharma B., (2013). “Comparative foliar micromorphological studies
of some Bauhinia (Leguminosae) species,” Turkish Journal of Botany, vol. 37, no. 2,
pp. 276–281.
13. Albrechtova J. (2004). Plant Anatomy in Environmental Studies. Prague: Charles
University,in,Prague.http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/albrecht/pdf/2003_Albrechtova
_Habilitation_Plant_Anatomy_Environment.pdf.
14. Alloway J. B., (1990). Heavy Metal in Soils, John Wiley & Sons, New York, NY,
USA. JOURNAL NAME: Natural Resources, Vol.10 No.6, June 27, 2019
15. Ammon HP, Wahl MA. (1991). Pharmacology of Curcuma longa. Planta Med. 1991
Feb; 57(1):1-7.
16. Asada M., Shuler M.L. (1989). Stimulation of ajmalicine production and excretion
from Catharanthus roseus: Effects of adsorption in situ, elicitors and alginate
immobilization. Appl. Microbiol. Biot. 1989;30:475–481. doi: 10.1007/BF00263851.
17. Avato P., Fortunato I., Ruta C.D., Elia R. (2005). Glandular hairs and essential oils
in micro propagated plants of Salvia officinalis L. Plant Sci 169: 29-36).
18. Bachman S, Fernandez EP, Hargreaves S, Nic Lughadha E, Rivers M, Williams
E (2016). Extinction risk and threats to plants. In: RBG Kew, state of the world’s
plants report-2016. Royal Botanic Gardens, Kew, p 58–63
83

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

19. Balandrin M.F., Klocke J.A. (1988). Medicinal and Aromatic Plants I. Springer;
Berlin/Heidelberg, Germany: 1988. Medicinal, aromatic, and industrial materials from
plants; pp. 3–36.
20. Baricevic D., Bartol T. & Kintzios S.E. (2000). (Ed.), Sagethe genus salvia,
Harwood Academic Publishers, Amsterdam; 143–184.)
21. Baricevic, D., Sosa, S., Loggia, R.D., Tubaro, A., Simonovska, B., Krasna, A.,
and Zupancic, A. (2001). Topical anti-inflammatory activity of Salia officinalis L.
leaves: the relevance of ursolic acid. Journal of Ethnopharmacology 75: 125-132.
22. Barroso G. M. (1976). Compositae, Subtribo Baccharidinae Hoffman. Estudo das
espécies ocorrentes no Brasil. Rodriguésia 28 (40): 3-273.
23. Bates D.M. (1985). Plant utilization: Patterns and prospects. Econ. Bot. 1985;39:241–
265. doi: 10.1007/BF02858794.
24. Batos B., Vilotic D., Orlovic S. & Miljkovic D. (2010). Inter and intrapopulation
variation of leaf stomatal traits of Quercus robur L. in Northern Serbia. Archives of
Biological Sciences 62(4): 1125-1136. DOI:10.2298/ABS1004125B
25. Bercu R. (2005). Comparative flower peduncle anatomy of three hydrophytes from
the Danube Delta. Chorn. Botan. Journ., vol. 1, № 1: 47-52.
26. Bercu, R., Bavaru, A. & Broască, L. (2011). Histoanatomical study of Salvia nutans
L. ̶ Annals of the Romanian Society for Cell Biology 16 (2): 169-177.
27. Bertolino, L.T.; Caine, R.S.; Gray, J.E. (2019). Impact of Stomatal Density and
Morphology on Water-Use Efficiency in a Changing World. Front. Plant Sci. 10, 225.
28. BGCI. (2017). Botanic Gardens Conservation International: Plant Search. Richmond
Available at: http://www.bgci.org/plant_search.php. (Accessed: November 2017).
29. Blamey M. & Grey-Wilson C. (1989). Flora of Britain and Northern
Europe. ISBN 0-340-40170-2.
30. Blonder B., Enquist B.J. (2014). Inferring climate from angiosperm leaf venation
networks. New Phytol. 204: 116–126.
31. Bolkhovskikh Z., Grif V., Matvejeva T. & Zakharyeva O. (1969). Khromosomnye
chisla tsvetkovykh rastenii [Chromosome numbers of flowering plants]. – V. L.
Komarov Botanical Institute, Acad. Sci. U.S.S.R., Leningrad. ISBN: 3874290670
9783874290678.
32. Brewer C.A. (1992). Responses by stomata on leaves to microenvironmental
conditions. In: Goldman, C.A.(ed.) Tested studies for laboratory teaching Vol. 13
pp:67-77, proceedings of 13th workshop Conference of the Association forBiology
Laboratory Education.
33. Broadmeadow, S., and Nisbet, T.R. (2004). The effects of riparian forest
management on the freshwater environment: a literature review of best management
practices. Hydrol. Earth Sys. Sci. 8: 286–305. doi:10.5194/hess-8-286-2004.
34. Browne, D.R. (2007). Freshwater ﬁsh in Ontario’s boreal: status, conservation and
potential impacts of development. Canada Conservation Report No. 2. Wildlife
Conservation Society, Toronto, Ont
35. Brundrett MC, Kendrick B, Peterson CA (1991). Efficient lipid staining in plant
material with Sudan red 7b or fluoral yellow 088 in polyethylene glycol-glycerol.
Biotech Histochem 66:111–116. https://doi.org/10.3109/10520299109110562
36. Buttle, J.M., Creed, I.F., and Moore, R.D. (2005). Advances in Canadian forest
hydrology, 1999–2003. Hydrol. Proc. 19: 169–200. doi:10.1002/hyp.5773.
37. Buttle, J.M., Creed, I.F., and Moore, R.D. (2009). Advances in Canadian forest
hydrology, 2003–2007. Can. Water Resour. J. 34: 113–126. doi:10.4296/cwrj3402113
84

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

38. Buttle, J.M., Creed, I.F., and Pomeroy, J.W. (2000). Advances in Canadian forest
hydrology, 1995–1998. Hydrol. Proc. 14: 1551–1578.doi:10.1002/10991085(20000630)14:9<1551::AID-HYP74>3.0.CO;2-J.
39. Canteiro C, Casten˜eda-A´ lvarez N, Dempeëolf H, Eastwood R, Guarino L,
Hargreaves S, Hudson A, Khoury CK, Mu¨ller JM, Turner R, Ulian T, Willis K
(2016). Useful plants. In: RBG Kew, state of the world’s plants report-2016. Royal
Botanic Gardens, Kew, p 18–23. https://stateoftheworldsplants.com/report/
sotwp_2016.pdf. Accessed 19 Sep 2016
40. Carpenter K. J. (2005). Stomatal architecture and evolution in basal angiosperms.
American journal of botany 92(10): 1595–1615. 2005.
41. Carvalho L., Santos P., Amancio S. (2002). Effect of light intensity and CO2
concentration on growth and the acquisition of in vivo characteristics during
acclimatization of grapevine regenerated in vitro. Vitis 41: 1-6.
42. Casson, S.; Gray, J.E. (2008). Influence of environmental factors on stomatal
development. New Phytol. 178, 9–23.
43. Casson, S.A.; Franklin, K.A.; Gray, J.E.; Grierson, C.S.; Whitelam, G.C.;
Hetherington, A.M. (2009). Phytochrome B and PIF4 Regulate Stomatal
Development in Response to Light Quantity. Curr. Biol., 19,229–234. [CrossRef]
44. Catian, G, & Scremin-Dias, E. (2013). Compared leaf anatomy of Nymphaea
(Nymphaeaceae) species from Brazilian flood plain. Brazilian Journal of
Biology, 73(4), 809-817. https://doi.org/10.1590/S1519-69842013000400018
45. Celep F., Kahraman A., Atalay Z. & Doğan M. (2014). Morphology, anatomy,
palynology, mericarp and trichome micromorphology of the rediscovered Turkish
endemic Salvia quezelii (Lamiaceae) and their taxonomic implications. ̶ Plant
Systematics and Evolution 300 (9): 1945-1958.
46. Celep F., Kahraman A., Atalay Z., Doğan M., (2011). Morphology, anatomy and
trichome properties of Lamium truncatum Boiss. (Lamiaceae) and their systematic
implications. AJCS 5(2):147-153 (2011); ISSN:1835-2707.
47. Celik A., Cicek M., Semiz G., Karincali M. (2004). Taxonomical and ecological
investigations on some geophytes growing around Denizli province (Turkey). Turk J
Bot 28:205-211
48. Chadburn H. (2014). Colchicum autumnale . The IUCN Red List of Threatened
Species 2014:e.T202977A2758363. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014
1.RLTS.T202977A2758363.en.
49. Chandra S., Bandopadhyay R., Kumar V., Chandra R. (2010). Acclimatization of
tissue cultured plants: from laboratory to land. Biotechnol. Lett. 32: 1199–1205
50. Chaturvedi, R. K. Prasad, S. Rana, S. Obaidullah, S. M, Pandey, V. Singh H.
(2013). Effect of dust load on the leaf attributes of the tree species growing along the
roadside. Environ Monit Assess, 185, 383–391.
51. Chen W.P. & Zhang S.M. (1992). Comparative leaf anatomy of Nymphaeaceae
(s.l.). Acta. Phytotax. Sin. 30: 415–422.
52. Chiej R. (1988). The Macdonald Encyclopedia of medicinal plants. Macdonald and
Co (publisher) LTD, Shoe Lane, London. pp. 272.
53. Choi YE, Harada E, Wada M, Tsuboi H, Morita Y, Kusano T, Sano H. (2001).
Detoxification of cadmium in tobacco plants: formation and active excretion of
crystals containing cadmium and calchium through trichomes. Planta 213:45-50.
54. Chris Dinesen Rogers, (2020). The Effects of Soil Pollution on Plants & Flora.
https://sciencing.com/sediment-affect-ecosystems-6393377.html
85

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

55. Coan AI., Scatena VL. and Giulietti AM., (2002). Anatomy de algumas especies de
Eriocaulaceae Brasileiras aquáticas. Acta Botanica Brasilica, vol. 16, no. 4, p. 371384.
56. Coisin, M. & Gostin, I. (2011). Micromorphological data concerning Salvia
glutinosa L. (Lamiaceae). ̶ Analele ştiinţifice ale Universităţii, Al. I. Cuza Iaşi 57 (2):
39-48.
57. Conard H. S., (1905). A Monograph of the Genus Nymphaea. Washington: Carnegie
Institution. 279 p. [ Links ]
58. Conway V. M., (1940). Aeration and plant growth in wet soils. Bot. Rev. vol. 6 pp.
149-163
59. Corneliu T., Ruxandra Ș., Diana G. G., Loredana D., Adrian N., Béla D. and
Sonia A. S. (2020). Effects of Beech Bark Extract in the Sage (Salvia Officinalis L.)
Plant Growth and Volatile Oil Profile. Agronomy 2020, 10, 676;
doi:10.3390/agronomy10050676
60. Corsi G. & Bottega S. (1999). Glandular Hairs of Salvia officinalis: New Data on
Morphology, Localization and Histochemistry in Relation to Function. Annals of
Botany 84: 657–664, Article No. anbo.1999.0961.
61. Culbreth David M. R. (1917). A Manual of Materia Medica and Pharmacology.
62. Cutter E.G. (1969). Plant Anatomy. Part I, Edward Arnold, London. 1978(OCoLC)688644779; ISBN 0713126388 (v. 1) :
63. Dacey J. W. H. (1981). Pressurized ventilation in the yellow water lily. Ecology, 62,
1137–47
64. Dacey J.W.H., Klug M.J. (1979). Methane efflux from lake sediments through water
lilies. Science. 203: 1253-1255. doi.org/10.1126/science.203.4386.1253
65. Dalal L.P. (2012). “Stomatal variation in Dicot and Monocots - A Case Study”.
Asiatic J. Biotech Res. 03(10) 1473-1477.
66. De Bary A. (1884). Comparative Anatomy of the vegetative organs of the
phanerogams
and
ferns,
Oxford
Clarendon
Press.
DOI
https://doi.org/10.5962/bhl.title.21807
67. de Silva, N. D. G, Cholewa, E. Ryser, P. (2012). Effects of combined drought and
heavy metal stresses on xylem structure and hydraulic conductivity in red maple
(Acer rubrum L.). Journal of Experimental Botany, 63(16), 5957–5966.
68. Demirci B, Başer KHC, Yıldız B & Bahçecioglu Z (2003). Composition of the
essential oils of six endemic Salvia spp. from Turkey. Flavour and Fragrance
Journal 18: 116-121.
69. Robson, Diana & Wiersema, John & Hellquist, C. Barre & Borsch, Thomas.
(2016). Distribution and Ecology of a New Species of Water-lily, Nymphaea loriana
(Nymphaeaceae), in Western Canada. The Canadian Field-Naturalist. 130. 25.
10.22621/cfn.v130i1.1787.
70. Dickison WC. (2000). Inlegrative plant anatomy. London, San Diego: Academic
Press.; Hardcover ISBN: 9780122151705eBook ISBN: 9780080508917
71. Dorman H.J.D. & Deans S.G. (2000). Antimicrobial agents from plants,
antibacterial activity of plant volatile oils. J Appl Microbiol.88:308-16.
72. Duke S.O. (1994). Commentary glandular trichomes; A focal point of chemical and
structural interactions. International Journal of Plant Science 155: 617–620.
73. Dunkic V., Nada B. & Mileta T. (2001). “Xeromorphism of trichomes in Lamiaceae
species”. Acta Bot. Croat. 60 (2), 277-283, CODEN: ABCRA25 ISSN 0365-0588
UDC 581.4
74. Ďurkovič J., Alžbeta Lengyelová A., Ingrid Čaňová I., Daniel Kurjak D., Hladka
D. (2009). Photosynthetic performance and stomatal characteristics during ex vitro
86

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

acclimatization of true service tree (Sorbus domestica L.). J. Hort. Sci. Biotechnol. 84:
223–227.
75. Eckerson S H. (1908). The Number and Size of the Stomata. Botanical Gazette 46,
no. 3:
76. Edreva A., Velikova V., Tsonev T., Dagnon S., Güre A., Aktas L. & Gesheva E.
(2008). Stress-protective role of secondary metabolites: diversity of functions and
mechanisms. Gen. Appl. Plant Physiol. 34, 67–78.
77. Eiji, S. & Salmaki, Y. (2016). Evolution of trichomes and its systematic significance
in Salvia (Mentheae; Nepetoideae; Lamiaceae). ̶ Botanical Journal of the Linnean
Society 180: 241-257.
78. Ejankowski W. & Małysz B. (2011). Morphological variability of the water lily
(Nymphaea) in the Polesie Zachodnie region, Eastern Poland. – Biologia 66: 604–
609.
79. El-Khattouti A, Selimovic D, Haïkel Y, Megahed M, Gomez CR, Hassan M.
(2014). Identification and analysis of CD133(+) melanoma stem-like cells conferring
resistance to taxol: An insight into the mechanisms of their resistance and response.
Cancer Lett. 2014 Feb 1; 343(1):123-33. Evid Based Complement Alternat Med.
2014; 2014():291675.
80. Elle E., Van Dam N.M. & Hare J.D. (1999). Cost of glandular trichomes, a
“resistance” character in Datura wrightii Regel (Solanaceae). Evolution 53:22−35.
81. Elisafenko, Тatyana & Dorogina, Olga. (2019). Some features of rare and
endangered plant species introduction. BIO Web of Conferences. 16. 00008.
10.1051/bioconf/20191600008.
82. Ely, D.T., and Wallace, J.B. (2010). Long-term functional group recovery of lotic
macroinvertebrates from logging disturbance. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 67:1126–1134.
doi:10.1139/F10-045.
83. ENSCO. (2014). ENSCOBASE: the ENSCONET Virtual Seed Bank. Available
at: http://enscobase.maich.gr/. (Accessed: 2014).
84. Esau K. (1977). Anatomy of seed plants. New York: John Wiley and Sons.
85. Espigares T. & Peco B. (1995). Mediterranean annual pasture dynamics: impact of
autumn drought. J. Ecol. 83:135–142.
86. Evans WC (2002). Aspects of Asian medicine and its practice in the west. Trease and
Evans Pharmacognosy 15th edition W.B Saunders publications 2002, pp.no 477.
87. Fahn A. (1990). Plant Anatomy. Oxford: Pergamon Press. 588 p. [ Links ]
88. Faust W.Z. & Jones J.R. S.B. (1973). The systematic value of trichome
complements in the North American group of Vernonia (Compositae). Rhodora 75,
517-528.
89. Fay, M.F., Chase, M.W., Ronsted, N., Devey, D.S., Pillon, Y., Pires, J.C.,
Petersen, G., Seberg, O., Davis, J.I. (2006). Phylogenetics of Liliales: summarized
evidence from combined analyses of five plastid and one mitochondrial loci. In:
Columbus, J.T., Friar, E.A., Porter, J.M., Prince, L.M., Simpson, M.G. (Eds.),
Monocots: Comparative Biology and Evolution (Excluding Poales). Rancho Santa
Ana Botanic Garden, Claremont, CA, pp. 559–565.
90. Feder N. & O'Brien T.P. (1968). Plant microthecnique: some principles and new
methods. American Journal of Botany 55:123-142.
91. Ferrandino A., Lovisolo C. (2014). Abiotic stress effects on grapevine (Vitis
vinifera L.): Focus on abscisic acid-mediated consequences on secondary metabolism
and
berry
quality. Environ.
Exp.
Bot. 2014;103:
138–147.
doi:
10.1016/j.envexpbot.2013.10.012.
87

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

92. Fortino, K., Hershey, A.E., and Goodman, K.J. (2004). Utility of biological
monitoring for detection of timber harvest effects on streams and evaluation of best
management practices: a review. J. N. Am. Benthol. Soc. 23: 634–646.
doi:10.1899/0887-3593(2004)023<0634:UOBMFD>2.0.CO;2.
93. Ohikhena, Franklin & Wintola, Olubunmi & Afolayan, Anthony. (2017).
Micromorphological Studies of the Loranthaceae, Phragmanthera capitata (Sprengel)
Balle. Journal of Botany. 2017. 1-9. 10.1155/2017/5603140.
94. Freire S.E., Urtubey E. & Giuliano D.A. (2007). Epidermal characters of Baccharis
(Asteraceae) species used in traditional medicine. Caldasia 29(1): 23-38
95. Furr M. & Mahlberg P.G. (1981). Histochemical analyses of laticifers and glandular
trichomes in Cannabis sativa. Journal of Natural Products 44:153-159. Future
Strategies. Tanzania Journal of Forestry and Nature Conservation, 74:149- 161.
96. Gali-Muhtasib H., Hilan C. & Khater C. (2000). Traditional uses of Salvia
libanotica (East Mediterranean sage) and the effects of its essential oils. Journal of
Ethnopharmacology 71: 513–520. genera. — New Phytol. 69: 451 — 48
97. Georgiev V. & Pavlov A. (2017). Salvia Biotechnology. Springer international
publishing AG, part of Springer Nature. Pp 2120 ).
98. Giacomo Nicolini (1960). Enciclopedia Botanica Motta. Volume terzo, Milano,
Federico,Motta,Editore,1960,p. 107
Giuliano D. A. (2000). Subtribu Baccharinae: Baccharis. In: A. T. Hunziker (ed.).
Flora Fanerogámica Argentina 66: 6-67. [ Links ]
99. Gjoni Z. (2009): Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjekësore të Dibrës. 111 pp.
100.
Gjoni Z. (2011): Prespektivat aktuale dhe prespektivat e zhvillimit ruralbujqësor të qarkut Dibër. Mikrotezë. Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i
bujqësis dhe mjedisit, Departamenti i prodhimit bimor. 78 pp.
101.
Gloyer Gillian. ed. (2015). Albania Bradt Travel Guides.
p. 159. ISBN 9781841628554.
102.
Gobbo-Neto L, Lopes N.P. (2007). Plantas medicinais: fatores de influência
no conteúdo de metabólitos secundários. Quimica Nova 30, 374–381.
103.
Goebel, K. (1893). Pflanzenbiologische Schilderungen. Wasserpflanzen 2,
215–373.
104.
Goldblatt P. & Johnson D. E. (1979). Index to plant chromosome numbers
(IPCN).
–
Missouri
Botanical
Garden,
St.
Louis,
URL:
http://www.tropicos.org/Project/IPCN (accessed April 2013).
105.
Gómez D., Azorín J., Bastida J., Viladomat F., Conida C. (2003). Seasonal
and spatial variations of alkaloids in Merendera montana in relation to chemical
defense and phenology. Journal of Chemical Ecology 29(5):1117-1126
106.
Gonzalez A. (2002). Anatomia del vástago em especies selectas de plantas
hidrófilas. In ARBO, MM. and TRESSENS, SG. (Eds.). Flora del Iberá. Corrientes:
EUDENE. 613 p. [ Links ]
107.
Grdisa M. & Jug-Dujakovic M. & Loncaric M. & Carovic-Stanko K.,
Nincevic T., Liber Z., Radosavljevic I. & Satovic Z. (2015). Dalmatian Sage
(Salvia officinalis L.): A Review of Biochemical Contents, Medical Properties and
Genetic Diversity. Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS). 80. 69-78.).
108.
Gregg, J. W. Jones, C. G. Dawson, T. E. (2006). Physiological and
Developmental Effects of O3 on Cottonwood Growth in Urban and Rural Sites.
Ecological Applications, 16(6), 2368–2381.
109.
Griesser M, Weingart G, Schoedl-Hummel K, Neumann N, Becker M,
Varmuza K, Liebner F, Schuhmacher R, Forneck A. (2015). Severe drought stress
is affecting selected primary metabolites, polyphenols, and volatile metabolites in
88

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

grapevine leaves (Vitis vinifera cv. Pinot noir). Plant Physiol Biochem. 2015 Mar;
88():17-26.
110.
Gupta P. P. (1980). Cytogenetics of aquatic ornamentals VI. Evolutionary
trends and relationships in the genus Nymphaea. – Cytologia 45: 307–314.
111.
Gutbrodt B., Dorn S., Unsicker S.B. & Mody K. (2012). Species-specific
responses of herbivores to within-plant and environmentally mediated betweenplant
variability in plant chemistry. Chemoecology 22, 101–111.
112.
H. Ren, Z.Y. Duan (2017). The Theory and Practice on Construction of
Classic Botanical Garden. Science Press, BEijing (2017).
113.
Haworth, M.; Elliott-Kingston, C.; McElwain, J.C. (2011). Stomatal
control as a driver of plant evolution. J. Exp. Bot., 62, 2419–2423. [CrossRef]
114.
Hedge I.C., (1972). Salvia L. In: T.G. TUTIN, V.H. HEYWOOD, N.A.
BURGES, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS and D.A. WEBB (Eds), Flora
Europaea, Vol. 3, pp. 188-192. Cambridge Univ. Press.
115.
Heidary M., Vahhabi S., Reza N. J., Delfan B., Birjandi M., Kaviani H. &
Givrad S. (2008). Effect of saffron on semen parameters of infertile men. Urol. Fall
2008;5(4):255-9.
116.
Heslop-Harrison Y. (1955). Nymphaea L. em. Sm. (nom. conserv.). – J. Ecol.
43: 719–734.
117.
Heslop-Harrison, Y. 1953. Nuphar. [Biological flora of the British Isles] J.
Ecol. 43: 342–364.
118.
Hickey, B., and Doran, B. (2004). A review of the efﬁciency of buffer strips
for the maintenance and enhancement of riparian ecosystems. Water Qual. Res. J.Can.
39: 311–317
119.
Hilu K. W. and J. L. Randall (1984). Convenient Method for Studying Grass
Leaf epidermis. Taxon. 33, 413-415.
120.
Hohmann J., Zupko I. & Redei D. (1999). Planta Med.; 65, 576–578.
121.
Holeski L.M., Hillstrom M.L., Whitham T.G., Lindroth R.L. (2012).
Relative importance of genetic, ontogenetic, induction, and seasonal variation in
producing a multivariate defense phenotype in a foundation tree species. Oecologia
170: 695-707.
122.
Horwitz SB., (1992). Mechanism of action of taxol. Trends Pharmacol Sci.
1992 Apr; 13(4):134-6.
123.
IKPK (1988). Studim për inventarizimin e bimëve mjekësore, etero -vajore
dhe tanifere në RPSSH (dorëshkrim). Stacioni i Pyjeve dhe Kulturave Etero-Vjaore,
Tiranë. 317 pp.
124.
Inamdar J. A. & Aleykutty K .M. (1979). Studies on Cabomba aquatica
(Cabombaceae). Pl. Syst. Evol. 132:161–166
125.
IUCN 2011. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1.
Available at: www.iucnredlist.org. (Accessed: 10 June 2011).
126.
IUCN 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.1.
Available at: www.iucnredlist.org. (Accessed: 12 June 2014).
127.
Jaeger A. and Flesch F. (1990). Colchicum autumnale. Available
at: http://www.inchem.org/documents/pims/plant/pim142.htm#SubSectionTitle:3.1.2
Habitat. (Accessed: 2014).
128.
Jayeola, A.
A.,J.
R.
Thorpe, J.
A.
Adenegan, (2001).
Macromorphological and micromorphological studies of the West African
Rhizophora L. Feddes Repertorium 112, 349-356
129.
Jensen, W.A. (1962) Botanical Histochemistry-Principles and Practice.
Freeman, William and Jensen, San Francisco, 408.
89

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

130.
Johansen, D.A. (1940). Plant Microtechnique. McGraw-Hill Book Co., New
York. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19410700679.
131.
John P. Rafferty (2019). Biodiversity loss, Encyclopædia Britannica.
https://www.britannica.com/science/biodiversity-loss
132.
Johnson H. B. (1975). Plant pubescence: an ecological perspective. Bot. Rev.
41:233−258.
133.
Kahraman A., Celep F. (2010). Anatomical properties of Colchicum
kurdicum (Bornm.) Stef. (Colchicaceae). Aust J Crop Sci 4(5):369-371.
134.
Kahraman A., Celep F., Dogan M., Koyuncu M. (2010). Morphoanatomical studies on Bellevalia paradoxa Boiss. belonging to Liliaceae. Aust J Crop
Sci 4(3) 150-154.
135.
Kakar, S.R., A. Wahid, R.B. Tareen, S.A. Kakar, M. Tariq and S.A.
Kayani., (2010). Impact of municipal waste water of Quetta city on biomass,
physiology and yield of Canola (Brassica napus L.). Pak. J. Bot., 42: 317-328.
136.
Karousou R., Hanlidou E. & Kokkini S. (2000). The sage plant of Greece:
distribution and intraspecifi c variation. In: Medicinal and Aromatic PlantsIndustrial
Profi les; Vol. 14, Sage, the genus Salvia; (Kintzios SE, ed), Harwood Academic,
United Kingdom 27-46).
137.
Kaul R.B. (1976). Anatomical observations on floating leaves. Aquatic Bot.
2: 215–234
138.
KBecklin, K.M.; Anderson, J.T.; Gerhart, L.M.; Wadgymar, S.M.;
Wessinger, C.A.; Ward, J.K. (2016). Examining plant physiological responses to
climate change through an evolutionary lens. Plant Physiol., 172, 635–649
139.
Kelly, C., & Beerling, D. (1995). Plant Life Form, Stomatal Density and
Taxonomic Relatedness: A Reanalysis of Salisbury (1927). Functional Ecology, 9(3), 422431. doi:10.2307/2390005
140.
Klink A. (2004). The content of selected chemicals in two protected
macrophytes: Nymphaea alba L. and Nuphar lutea (L.) Sibith & Sm. in relation to site
chemistry. Pol. J. Ecol. 52: 229-232.
141.
Klink A. (2005). Chemical changes and nutrient release during decomposition
processes of mature leaves of Nuphar lutea (L.) Sibith & Sm. under laboratory
conditions. Ecohydrol. Hydrobiol. 5: 215-222. 10.5586/asbp.2009.020
142.
Kovačić, Sanja & Nikolić, Toni. (2005). Relations between Betula pendula
Roth. (Betulaceae) leaf morphology and environmental factors in five regions of
Croatia. Acta biologica Cracoviensia. Series botanica. 47. 7-13.
143.
Kowalczuk, A.P., Raman, V., Galal, A.M. et al. (2013). Vegetative anatomy
and micromorphology of Salvia divinorum (Lamiaceae) from Mexico, combined with
chromatographic analysis of salvinorin A. J Nat Med 68, 63–73 (2014).
https://doi.org/10.1007/s11418-013-0769-9
144.
Kreutzweiser, D.P., Hazlett, P.W., and Gunn, J.M. (2008a). Logging
impacts on the biogeochemistry of boreal forest soils and nutrient export to aquatic
systems: a review. Environ. Rev. 16: 157–179. doi:10.1139/A08-006.
145.
Kumar V.S.A. , Murugan K. (2015). Taxonomic implications with reference
to stomatal variations in Solanum species using light and scanning electron
microscope Int. J. Appl. Bio Pharm. Tech., 6 (2) (2015), pp. 112-125.
146.
Kutschera L., Lichtenegger E. (1993). Wurzelatlas mitteleuropaischer
Grunlandpflanzen. Band 1 Monokotyledoneae. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
https://doi.org/10.1002/jpln.19931560118
147.
Laing H. B. (1940). The composition of the internal atmosphere of Nuphar
advenum and other water plants. Amer. J. bot. 27 (10).
90

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

148.
Lambrecht, S. C. Mahieu, S. Cheptou, P-O. (2015). Natural selection on
plant physiological traits in an urban environment. Acta Oecologica, 77, 67-74.
149.
Langlet, O. and E. Söderberg. (1927). Űber die Chromosomenzahlen einiger
Nymphaeaceen. Acta Horti Berg. 9: 85–104.
150.
Laser, K.D. (1978). A scanning electron microscopic study of the trichomes in
Brasenia schreberi. Michigan Bot. 1783-91
151.
Laušević, R., L. Jones-Walters and A. Nieto, (2008). Climate change and
biodiversity in South-East Europe – impacts and action. REC, Szentendre, Hungary;
ECNC, Tilburg, the Netherlands. Country ReportAlbania: 26-30.
152.
Lavid, N., Schwartz, A., Lewinsohn, E., & Tel-Or, E. (2001). Phenols and
phenol oxidases are involved in cadmium accumulation in the water plants Nymphoides
peltata (Menyanthaceae) and Nymphaeae (Nymphaeaceae). Planta, 214(2), 189–195.
http://www.jstor.org/stable/23386519
153.
Lee P., Smyth C., and Boutin S. (2004). Quantitative review of riparian
buffer width guidelines from Canada and the United States. J. Environ. Manage.
70:165–180. doi:10.1016/j.jenvman.2003.11.009. PMID:15160742.
154.
Levin D.A. (1973). The role of trichomes in plant defense. Quart. Rev. Biol.
48:3−15.
155.
Lewis, W.H. and Elvin-Lewis, M.P.F. (2003). Medical Botany - Plants
affecting human health . John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. ISBN: 9780-471-62882-8
156.
Livesley, S. J. McPherson, E. G. Calfapietra, C. (2016). The Urban Forest
and Ecosystem Services: Impacts on Urban Water, Heat, and Pollution Cycles at the
Tree, Street, and City Scale. J. Environ. Qual, 45, 119–124.
157.
Loew E., Kirchner O. (1934). 4. Gattung. Colchicum L. Zeitlose. In:
Kirchner, O., Loew, E., Schroter, C. (Eds.), Lebensgeschichte der Blutenpflanzen
Mitteleuropas. Spezielle Okologie der Blutenpflanzen Deutschlands, Osterreichs und
der Schweiz. Band I, Abt. 3. Araceae, Lemnaceae, Juncaceae, Liliaceae,
Dioscoreaceae, Amaryliidaceae, Iridaceae. Eugen Ulmer-Verlag, Stuttgart, pp. 268–
290.
158.
Lopresti AL (2017). "Salvia (Sage): A Review of its Potential CognitiveEnhancing
and
Protective
Effects". Drugs
in
R&D. 17 (1):
53–
64. doi:10.1007/s40268-016-0157-5. PMC 5318325. PMID 27888449
159.
Lu, Z., M.A. Quinones and E. Zeiger, (1993). Abaxial and adaxial stomata
from pimacotta (Gossypium barbadense L.) differ in their pigment content and
sensitivity to light quality. Plant Cell. Environ., 16: 851-885.
160.
Ludwig, G. and Schnittler, M. (1996). Red List of Threatened Plants in
Germany (Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands). Bundesamt für
Naturschutz,Bonn.;ISBN978-3-7843-3772-2;DOI10.19213/972172/E-ISBN978-3843-9233-2
161.
Májovský J. (ed.) (1976). Index of chromosome numbers of Slovakian flora
(Part 5). – Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Botanica 25: 1–18
162.
McDonald, B.G., deBruyn, A.M., Elphick, J.R., Davies, M., Bustard, D.,
andChapman, P.M. (2010). Developmental toxicity of selenium to dolly vardenchar
(Salvelinus malma). Environ. Toxicol. Chem. 29: 2800–2805. doi:10.1002/etc.325.
PMID:20891017.
163.
Metcalf, CR. and Chalk, L., (1950). Anatomy of the Dicotyledons. Vol. 2.
Clarendon Press, Oxford.
164.
Metcalf, CR. and Chalk, L., (1979). Anatomy of the Dicotyledons.vol. I.
Oxford: Clarendon Press. 276 p. [ Links ]
91

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

165.
Metcalfe C.R. &Chalk L. (1988). Anatomy of the Dicotyledons. 2nd Edition
1, 100-106.
166.
Metcalfe, C. R. & Chalk, L. (1972) Anatomy of the Dicotyledons. Vol. 2.
Clarendon Press, Oxford, pp. 1041-1053.
167.
Metlen KL, Aschehoug ET, Callaway RM. (2009). Plant behavioural
ecology: dynamic plasticity in secondary metabolites. Plant Cell Environ. 2009 Jun;
32(6):641-53.
168.
Mikulski J. St. (1974). Biologia wodsrodladowych. PWN. Warszawa, pp.
305-348
169.
Miller-Rushing, A. J. Primack, R. B. Templer, P. H. Rathbone, S.
Mukunda, S. (2009). Long-Term relationships among atmospheric CO2, Stomata,
and intrinsic water use efficiency in individual trees. American Journal of Botany,
96(10), 1779–1786.
170.
Ministria e Mjedisit, (2013). Urdhër për miratimin e listës së kuqe të florës
dhe faunës së egër. Ministria e Mjedisit. http:// www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/
Biodiversiteti/urdhera_dhe_udhezime/2013Urdher_nr_1280,_dt_20.11.2013_Miratim
i_Listes_Kuqe_Flores&Faunes_Eger.pdf.
171.
Miroddi M, Navarra M, Quattropani MC, Calapai F, Gangemi S, Calapai
G (2014). "Systematic review of clinical trials assessing pharmacological properties
of Salvia species on memory, cognitive impairment and Alzheimer's disease". CNS
Neurosci Ther. 20 (6):48595. doi:10.1111/cns.12270.PMC6493168.PMID 24 836739.
172.
Mróz, L (2008) Variation of colchicine and metal content in Colchicum
autumnale L. (Liliaceae) corms in relation to edaphic environment. Polish Journal of
Ecology 56(3):431-441
173.
Mróz, , L., (2006). Variation in stage structure and fitness traits between road
verge and meadow populations of Colchicum autumnale (Liliaceae): effects of habitat
quality. Acta Soc. Bot. Pol. 75, 69–78.
174.
N.C. Pitman, P.M. Jørgensen (2002). Estimating the size of the world
threatened flora Science, 298 (2002). 989–989.
175.
Naidu A. C. and G. L. Shah (1981). Observation on the Cotyledonary
Stomata and Trichomes and their Ontogeny in some Genera of Lamiaceae Journal:
Phyton, Annales Rei Botanicae, Horn; Volume: 21_1; 137-152
176.
Nakiboğlu M. 1993. The karyological properties of Salvia species (S.
fruticosa Mill, S. tomentosa Mill, S. officinalis L. and S. smyrnaea Boiss.). Turkish
Journal of Botany 17, 21-25.
177.
NatureServe (2013). "Nymphaea alba". IUCN Red List of Threatened
Species. 2013. Retrieved 30 January 2015.
178.
Negrobov V.V., Khmelev K.F. (1999). Consortium analysis of the Salisb jugs
family. Basin middle ground floor. Voronej. (In Russian). ISSN 2226-3063 e-ISSN
2227-9555 Modern Phytomorphology 13: 20–25, 2019.
179.
Nejad Habib Vash, F. & Hosseini, S. (2011). Anatomical studies of stem,
leaf and petiole in relation to identification of 18 species of Salvia (Lamiaceae) in
West Azerbaijan. ̶ Iranian Journal of Biology 23 (5): 727-742.
180.
Nejadhabibvash, Fatemeh & Rezaei-Chiyaneh, Esmaeil & Pirzad,
Alireza. (2017). Anatomy of Salvia limbata in Relation to Altitudinal Gradient in
West Azerbaijan (Iran). 205-216. 10.22059/ijhst.2017.208537.127.
181.
Nordenstam, B. (1998). Colchicaceae. In: Kubitzki, K. (Ed.), The Families
and Genera of Vascular Plants. Part III Flowering Plants, Monocotyledons, Lilianae
(except Orchidaceae). SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 175–185.
92

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

182.
Nowak, D. J. Dwyer, J. F. (2007). Understanding the benefits and costs of
urban forest ecosystems. In: J.E. Kuser (ed.). Urban and Community Forestry in the
Northeast. 2nd Edition. Dordrecht: Springer, 25-46.
183.
Oh M.M., Trick H.N. & Rajashekar C.B. (2009). Secondary metabolism
and antioxidants are involved in environmental adaptation and stress tolerance in
lettuce. J. Plant Physiol. 166, 180–191.[PubMed]
184.
Okada, H. and M. Tamura (1981). Karyomorphological study on the
Nymphaeales. J. Jap. Bot. 56: 367–374.
185.
Pal, A. Kulshreshtha, K. Ahmad, K. J. Behl, H. M. (2002). Do leaf surface
characters play a role in plant resistance to auto-exhaust pollution? Flora, 197, 47–55.
186.
Paliwal G.S. (1969). Stomatal ontogeny and phylogeny. I. Monocotyledons.
Acta Bot. Neerl. 18 (5): 654-668.
187.
Pandey S, Kumar N, Kushwahar R (2006). Morpho-anatomical and
physiological leaf traits of two alpine herbs, Podophyllum hexandrum and Rheum
emodi in the Western Himalaya under different irradiances. Photosynthetic, 44: 11-16.
regions of Croatia. Acta Biol. Cracov. 47: 7-13.
188.
Paparisto K., Demiri M., Mitrushi I. & Qosja Xh. (1988). Flora e
Shqiperise 1. —Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë Qendra e
Kërkimeve Biologjike.
189.
Pavarini D.P., Pavarini S.P., Niehues M. & Lopes N.P. (2012). Exogenous
influences on plant secondary metabolite levels. Anim. Feed Sci. Technol. 176, 5– 16
190.
Payne W.W. (1978). A glossary of plant hair terminology. Brittonia 30:239–
255.
191.
Pellicer J., Laura J., Kelly L. J., Magdalena C. & Leitch I. (2013). Insights
into the dynamics of genome size and chromosome evolution in the early diverging
angiosperm lineage Nymphaeales (water lilies). – Genome 56:1–13.
192.
Persson K. (1991). Colchicum L. – Pp. 650-662. In: Strid, A. & Tan, K. (eds),
Mountain flora of Greece, 2. – Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
193.
Persson K. (1993). Reproductive strategies and evolution in Colchicum. In:
5th OPTIMA Meeting, Istanbul, September 8–15, 1986.
194.
Persson K. (1999). New and revised species of Colchicum (Colchicaceae)
from the Balkan Peninsula. – Pl. Syst. Evol. 217: 55-80.
195.
Persson K. (2007) Nomenclatural synopsis of the genus Colchicum
(Colchicaceae), with some new species and combinations. Bot Jahrb Syst 127(2):165242
196.
Pillitteri, L.J.; Torii, K.U. (2012). Mechanisms of Stomatal Development.
Annu. Rev. Plant Biol., 63, 591–614. [CrossRef]
197.
Pinel-Alloul, B., Planas, D., Carignan, R., and Magnan, P. (2002). Review
of ecological impacts of forest ﬁres and harvesting on lakes of the boreal ecozone in
Quebec. Rev. Sci. Eau, 15: 371–395.
198.
Pourkhabbaz, A. Rastin, N. Olbrich, A. Langenfeld-Heyser, R. Poll, A.
(2010). Influence of Environmental Pollution on Leaf Properties of Urban Plane
Trees, Platanus orientalis L. Bull Environ Contam Toxicol, 85, 251–255. DOI
10.1007/s00128-010-0047-4
199.
Prepas, E.E., Pinel-Alloul, B., Steedman, R.J., Planas, D., and Charette, T.
(2003). Impacts of forest disturbance on boreal surface waters in Canada. In Towards
sustainable management of the boreal forest. Edited by P.J. Burton, C. Messier,D.W.
Smith, and W.L. Adamowicz. NRC Research Press, Ottawa, Ont.pp. 369–393.
93

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

200.
Rao SR, Ravishankar GA., (2002). Plant cell cultures: chemical factories of
secondary metabolites. Biotechnol Adv 2002; 20(2): 101-53).
201.
Raskin I., Kumar P. B. A. N., Dushenkov S., and Salt D. E., (1994).
“Bioconcentration of heavy metals by plants,” Current Opinion in Biotechnology, vol.
5, no. 3, pp. 285–290.
202.
Rejdali M. (1991). Leaf micromorphology and taxonomy of North African
species of Sideritis L. (Lamiaceae). Botanical Journal of Linnean Society,
Volume107, Issue1 Sep. 1991, Pp 67-77.
203.
Republic of Albania, Ministry of Environment, (2002). The First National
Communication of the Republic of Albania to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), 138 pp.
204.
Richardson, F.; Brodribb, T.J.; Jordan, G.J. (2017). Amphistomatic leaf
surfaces independently regulate gas exchange in response to variations in evaporative
demand. Tree Physiol., 37, 869–878.
205.
Richardson, J.S. (2008). Aquatic arthropods and forestry: effects of largescale landuse on aquatic systems in Nearctic temperate regions. Can. Entomol.
140:495–509. doi:10.4039/n07-LS04.
206.
Rimbach A. (1897). Biologische Beobachtungen an Colchicum auctumnale.
In: Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft, Band XV. Geburder
Borntraeger, Berlin, pp. 298–302.
207.
Robles-Zepeda R. E., Lozoya-Gloria E., López M. G., Villarreal M. L.,
Ramírez-Chávez E., and Molina-Torres J., (2009). “Montanoa tomentosa glandular
trichomes containing kaurenoic acids chemical profile and distribution,” Fitoterapia,
vol. 80, no. 1, pp. 12–17.
208.
Royer, D. L. McElwain, J. C. Adams, J. M. Wilf, P. (2008). Sensitivity of
leaf size and shape to climate within Acer rubrum and Quercus kelloggii. New
Phytologist, 179, 808–817.
209.
Rudall P.J., Stobart K.L., Hong W.-P., Conran J.G., Furness C.A., Kite,
G.C., Chase, M.W. (2000). Consider the lilies: systematics of Liliales. In: Wilson,
K.L., Morrison, D.A. (Eds.), Monocots: Systematics and Evolution. CSIRO
Publishing, Melbourne, pp. 347–359.
210.
Rudall, Paula & Chen, Elisabeth & Cullen, Erin. (2017). Evolution and
development of monocot stomata. American Journal of Botany. 104.
10.3732/ajb.1700086.
211.
Salisbury E.J. (1927). On the causes and ecological significance of stomatal
frequency with special reference to the woodland flora”. Philos. Trans. R. Soc.
London 216 1–65.
212.
Schilling, A.J. (1894). Anatomisch-biologische Untersuchungen der
Schleimbildung der Wasserpflazen. Flora 78, 280–360.
213.
Schilling, E. (2009). Compendium of forestry best management practices for
con-trolling non point source pollution in North America. Technical Bulletin No.966.
National Council for Air and Stream Improvement Inc., Research Triangle Park, N.C.
208 pp
214.
Schneider E. L., and P. S. Williamson (1993). Nymphaeaceae. In K.
Kubitzki, J. G. Rohwer, and V. Bittrich [eds.], The families and genera of vascular
plants, vol. 2, 487 – 493. Springer, Berlin, Germany.
215.
Schoch P. G., Zinsou C. & Sibi M. (1980). "Dependence of the Stomatal
Index on Environmental Factors during Stomatal Differentiation in Leaves of Vigna
Sinensis L.: 1. EFFECT OF LIGHT INTENSITY." Journal of Experimental Botany
31, no. 124: 1211-216.
94

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

216.
Scremin-Dias E., (2009). Tropical aquatic Plants: morpho-anatomical
adaptations. In Del-Claro, K. and Rico-Gray (Eds.).Encyclopedia of Tropical Biology
and Conservation Management. Paris: UNESCO/EOLSS. p. 84-132.
217.
Sculthorpe, CD., (1967). The Biology of aquatic vascular plants. London:
Eduard Arnold. 610 p.
218.
Serrato-Valenti G., Bisio A., Cornara L. & Ciarallo G. (1997). Structural
and histochemical investigation of the glandular trichomes of Salvia aurea L. leaves,
and chemical analysis of the essential oil. Ann Bot.;79:329-36.
219.
Sharma, S. S. Dietz, K-J. (2006). The significance of amino acids and amino
acid-derived molecules in plant responses and adaptation to heavy metal stress.
Journal of Experimental Botany, 57(4), 711–726.
220.
Shehu M., (2019). Diversiteti intraspecifik dhe interspecifik në nivel ekomorfologjik dhe histo-citologjik i specieve bimore në disa habitate të zonës së Vlorës.
https://unitir.edu.al
221.
Shen Z., Li X., Wang C., Chen H., and Chua H., (2002). “Lead
phytoextraction from contaminated soil with high-biomass plant species,” Journal of
Environmental Quality, vol. 31, no. 6, pp. 1893–1900.
222.
Sinclair C.B. & Sharma G.K. (1971). Epidermal and cuticular studies of
leaves. J. Tenn. Acad. Sci., 46: 2-11.
223.
Skaltsa H., Verykokidou E., Harvala C., Krabourniotis G. & Manetas Y.
(1994). UV-protective potential and flavonoid content of leaf hairs of Quercus ilex.
Phytochemistry, 37:987–990.
224.
Smith, R.J., (2004). Conservation biology of Colchicum autumnale L. and
Campanula trachelium L. in the Nore Valley, Southeast Ireland. Ph.D. Thesis. Trinity
College (Dublin, Ireland). Department of Botany, 2004, pp 320.
225.
Sonibare M. A., Oke T. A., and Soladoye M. O., (2014). “A
pharmacobotanical study of two medicinal species of Fabaceae,” Asian Pacific
Journal of Tropical Biomedicine, vol. 4, no. 2, pp. 131–136.
226.
Spence J. (2001). Plant histology. In: Plant Cell Biology, A Practical
Approach, 2nd. ed. (Chris Hawes and Beatrice SatiatJeunemaitre, eds.), Oxford
University Press, Oxford, New York, pp. 189-206.)
227.
Spiewakowski E.R., Piasecki J., Wielicka M., (1985). Morphological and
anatomical changes in the petioles of Nymphaea alba L. and Nuphar luteum (L.) Sm.
caused by oscillations of the water level in lakes. Acta societatis, Botanicorum
Poloniae, Vol. 54, Nr. 4; 351-359.
228.
Stace C.A. (1980). Plant taxonomy and Biosystematics: Contemporary
Biology. London. Edward Arnold. Cambridge University Press, 1991; 0521427851,
9780521427852.
229.
Steedman, R.J., Allan, C.J., France, R.L., and Kushneriuk, R.S. (2004).
Land, water,and human activity on boreal watersheds. In Boreal shield watersheds:
lake trout ecosystems in a changing environment. Edited by J.M. Gunn, R.J.
Steedman,and R.A. Ryder. CRC Press LLC, Boca Raton, Fla. pp. 59–85
230.
Suomela J., Osipov V., Haukioja E. (1995). Variation among and within
mountain birch trees in foliage pehnols, carbohydrates and amino acids and in growth
of Epirrita autumnata larvae. Journal of Chemical Ecology 21: 1421– 1446.
231.
Terry, N. and G. Baňuelos., (2000). Phytoremediation of contaminated soil
and water. Lewis publisher, Inc., 2000: 408.
232.
Thaler I. (1953). Proteinoplasten fehlen in den Schliesszellen. Protoplasma
42, 90–93.
95

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

233.
Theis N. & Lerdau M. (2003). The Evolution of Function in Plant Secondary
Metabolites. Int. J. Plant Sci.164, S93–S102.
234.
Theobald W.L. Krahulik J.L. & Rollins R.C. (1979). Trichome description
and classifi cation. In: Anatomy of the Dicotyledons, 2nd edition, ed. by C. R.
Metcalfe and L. Chalk, pp. 40–53. Clarendon Press, Oxford.
235.
Thomas J. (1900). Anatomie comparee et experimentale des feuilles
souterraines. Revue generale de Botanique 12, 394–404, 417–433.
236.
Thompson E.S., Pick F.R., Bendell-Young L.I. (1997). The Accumulation
of Cadmium by the Yellow Pond Lily, Nuphar variegatum, in Ontario Peatlands.
Arch. Environ. Contam. Toxicol. 32: 161-165. 10.1007/s002449900169
237.
Tissier A. (2012). Glandular trichomes: what comes after expressed sequence
tags? Plant J.;70:51-68
238.
Tomasevic, ´M. Rajsic´, S. Dord-evic´, D. Tasic´, M. Krstic´, J.
Novakovic´, V. (2004). Heavy metals accumulation in tree leaves from urban areas.
Environ Chem Lett, 2, 151–154.
239.
Tomaszewicz H., Ciecierska H. (2009). Changes in microelement content in
Nuphar lutea (L.) Sibith & Sm. during the growing season. Acta soc. Bot. Poloniae.
78: 151-165; 257-262. 10.5586/asbp.2009.020
240.
Tomšovic P. (1988). Nymphaeaceae. – In: Hejny S. & Slavik B. (eds),
Květena Česke socialisticke republiky 1 [Flora of the Czech Socialist Republic 1], p.
355–360, Academia, Praha.
241.
Topuzi L. (2005). Praktikum i Botanikës së Përgjithshme, F.SH.N, UT. 5-159.
242.
Topuzi. L., Sokoli F. (2004). Botanika e përgjithshme f.110, 276, 293.
243.
Tripathi S.& Mondal A.K. (2012). Taxonomic diversity in epidermal cells
(stomata) of some Selected anthophyta under the order leguminales (caesalpniaceae,
mimosaceae & fabaceae) based on Numerical analysis: a systematic approach.
I.J.S.N., VOL. 3(4): 788-798. ISSN 2229 – 6441.
244.
Vangjeli, J., Ruci, B., Mullaj, A. (1995). Libri i kuq: bimët e kërcënuara e të
rralla të Shqipërisë
245.
Verma N., Shukla S. (2015). Impact of various factors responsible for
fluctuation in plant secondary metabolites. J. Appl. Res. Med. Aromat.
Plants. 2015;2:105–113. doi: 10.1016/j.jarmap.2015.09.002.
246.
Vinnersten A, Reeves G (2003). Phylogenetic relationships within
Colchicaceae. American Journal of Botany 90(10):1455-1462
247.
Vowell, J.L., and Frydenborg, R.B. (2004). A biological assessment of
bestmanagement practice effectiveness during intensive silvicultural and
forestchemical
application.
Water
Air
Soil
Pollut.
4:
297–307.
doi:10.1023/B:WAFO.0000012812.90967.7a, 10.1007/s11267-004-3060-y.
248.
Walker JB & Sytsma KJ (2007). Staminal evolution in the genus Salvia
(Lamiaceae): molecular phylogenetic evidence for multiple origins of the staminal
lever. Annals of Botany 100: 375-391
249.
Warner KA, Rudall PJ, Frohlich MW (2008). Differentiation of perianth
organs in Nymphaeales, Taxon, vol.57 (pg. 1096-1109)
250.
Watson, L., and Dallwitz, M.J. (1992) onwards. The families of Flowering
Plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version:
2nd March 2020. delta-intkey.com’.
251.
Webster, J.R., Golladay, S.W., Benﬁeld, E.F., Meyer, J.L., Swank, W.T.,
andWallace, J.B. (1992). Catchment disturbance and stream responses: an over-view
of stream research at Coweeta Hydrologic Laboratory. In River conservation and
96

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

management. Edited by P. J. Boon, P. Calow, and G. E. Petts. JohnWiley and Sons,
Chichester, U. K. pp. 231–253.
252.
Webster, K.L., Beall, F.D., Creed, I.F., and Kreutzweiser, D.P. (2013).
Impacts and prog-nosis of natural resource development on water and wetlands in
Canada’s boreal zone. Environ. Rev. 23: 78–131 (2015) dx.doi.org/10.1139/er-20140063
253.
Werker E., Ravid U. & Putievsky E. (1985). “Structure of glandular hairs
and identification of the main components of their secreted material in some species
of the Labiatae”. Isr J Bot.;34:31-45. 51
254.
William Campbell Steere, Michael J. Pelczar, Rita M. Pelczar, (2020).
Botany; Encyclopædia Britannica; https://www.britannica.com/science/botany
255.
Williams, David. (2010). Plant Taxonomy: The Systematic Evaluation of
Comparative Data, 2nd edition by Tod F. Stuessy. Systematic Biology. 59. 608-610.
10.2307/20780377.
256.
Willmer C.M. & Fricker M. (1996). Stomata. 2nd Edn., Chapman and Hall,
London, pg 17.
257.
Wink M. (2008). Evolution of secondary plant metabolism. eLS. 2008 doi:
10.1002/9780470015902.a0001922.pub2.
258.
Winter, S., Jung, L.S., Lutz Eckstein, R., Otte, A. Donath, T.W and
Kriechbaum, M. (2013). Control of the toxic plant Colchicum autumnale in seminatural grasslands: effects of cutting treatments on demography and diversity. Journal
of Applied Ecology 51(2): 524–533.
259.
Xhulaj. M., Kashta. L. & Ruci. B. (2013). Botanika – Sistematika e bimëve;
f 353, 354, 510, 511, 515.
260.
Xiang C.L., Dong Z.H., Peng H. & Liu Z.W. (2010). Trichome
micromorphology of the east asiatic genus Chelonopsis (Lamiaceae) and its
systematic implications. Flora 205, 434–441.
261.
Yadav, S. K. (2010). Heavy metals toxicity in plants: An overview on the role
of glutathione and phytochelatins in heavy metal stress tolerance of plants. South
African Journal of Botany, 76, 167-179.
262.
Yentur S (1995). Bitki Anatomisi. Istanbul Univ. Press. Fen Fak. Yay.
No:227, Istanbul.
263.
Yigit N., (2016). Micromorphological Studies On Plants And Their
Importance.https://www.researchgate.net/publication/314082481_Micromorphologica
l_Studies_On_Plants_And_Their_Importance
264.
Yousefzadi, M., Sonboli, A., Karimi, F., Ebrahimi, S. N., Asghari, B. &
Zeinali, A. (2007). Antimicrobial activity of some Salvia species essential oils from
Iran. ̶ Zeitschrift für Naturforschung C 62 (7-8): 514-518.
265.
Zarinkamar F. (2007). Stomatal characters of 326 species from 36 families
of dicotyledons; Pakistan Journal of Biological Sciences, 10: 199-219.
doi: 10.3923/pjbs.2007.199.219.
266.
Zeighamy Alamdary, S., Khodagholi, F., Shaerzadeh, F., Ansari, N.,
Sonboli, A. & Khoramian Tusi, S. (2012). S. choloroleuca, S. mirzayanii and S.
santolinifolia protect PC12 cells from H2O2- induced apoptosis by blocking the
intrinsic pathway. ̶ Cytotechnology 64 (4): 403-419.
267.
Zekaj Zh., Mullaj A., Bacu A. & Hoda P. (2007). Karakterizimi i disa
specieve të Florës shqiptare me metoda citologjike dhe molekulare. Monografi.
Publikim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. ISBN 978-999556-15-53-5.
97

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

268.
Zhang, R. Wu, J. Li, Q. Hänninen, H. Peng, C. Yao, H. et al. (2017).
Nitrogen deposition enhances photosynthesis in Moso Bamboo but increases
susceptibility to other stress factors. Front. Plant Sci, 8:1975. doi:
10.3389/fpls.2017.01975 2017.
269.
Zoulias, N.; Harrison, E.L.; Casson, S.A.; Gray, J.E. (2018). Molecular
control of stomatal development. Biochem. J. 2018, 475, 441–454. [CrossRef]
[PubMed]

98

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

LISTA E PUBLIKIMEVE

KONFERENCA SHKENCORE

1) Gazmir GJONI, Zhaneta ZEKAJ (TROJANI), (2017). Diversity of
micromorphological species of Nymphaeaceae family in Lura in Albania. JEAR 3rd
Edition e-Conference March 2017, Praha, Czech Republic, Euro Union; Impact
factor: 2,415. Book off abstracts pp.8; Book of proceedings pp. 41 – 53. ISBN 1387 –
3812.
2) Gazmir GJONI (2020). Disa statistika të treguesve epidermal në disa bimë
mjekësore, në zonën e Dibrës në Shqipëri. IV –th International Scientific Conference,
Tirana, Albania, 17 December 2020. Book of abstracts, Book of proceedings pp. 181
– 189. ISBN 978-9928-275-66-0.
3) Gazmir GJONI, Zhaneta ZEKAJ (TROJANI), (2017). Vlerësimi histologjikë i
specieve të familjes të familjes Nymphaeaceae si specie të rralla, të rrezikuara dhe me
vlera mjekësore në zonën e Lurës në Shqipërisë. Konferenca e Shkencave të Natyrës
dhe Teknologjisë KSNTEK, Tiranë, 17 – 18 nëntor 2017. Libri i abstrakteve fq. 269.
ISBN 978-9928-4329-7-1.
4) Gazmir GJONI, Zhaneta ZEKAJ (TROJANI), (2015). Përdorimi i parametrave
mikromorfologjikë në vlerësimin e diversitetit dhe ndikimit të ndotjes në disa specie
bimore të zonës së Dibrës. Konferenca Kombëtare e Shkencave të Aplikuara
(KKSHA), Tiranë: 21 Nëntor, 2015. Libri i abstrakteve fq. 128. ISBN: 978-99284217-9-1.
5) Gazmir GJONI, Zhaneta ZEKAJ (TROJANI), (2021). Histological anatomy and
epidermal characters of the leaf in species of the family Nymphaeaceae. 1st
International Conference on Water Environmental Protection and Sustainable
Development WEPSD- 17-18 May 2021, Tirana, Albania.

99

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

ARTIKUJ SHKENCORE

1) Gazmir GJONI (2021). Anatomy of vegetative organs of the species Salvia
officinalis L. in the population of Dibra, Albania. Academic Journal of Business,
Administration, Law and Social Sciences vol. 7, No 1, March, 2021, Graz, Austria,
pp. 182 – 187. ISSN (print) 2410-3918.
2) Gazmir GJONI, Zhaneta ZEKAJ (TROJANI), (2020). Karakteristikat anatomike
të Xhërrokullit (Colchicum autumnale L.) në një popullatë të Dibrës. Buletini i
Shkencave të Natyrës (online), Nr. 29, viti 2020. Fq. 7 – 15. ISSN 2305 – 882X.
3) Gazmir GJONI (2021). Ndikimi i mjedisit në mikromorfologjinë e disa specieve të
rralla të zonës së Dibrës, në Shqipëri. Revista Shkencore e Studimeve Profesionale.
Vol. 3, No 1, 2021. Fq. 137 – 144. ISSN 2520 – 0993 (online), ISSN 2412 – 5865
(print).

100

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri

Përmbledhje
Qëllimi kryesor i këtij studimi është vlerësimi, karakterizimi dhe diversiteti
mikromorfologjikë i disa specieve të rralla dhe të rrezikuara në zonën e Dibrës duke u bazuar
në parametrat eko – morfologjikë dhe histo – citologjikë. Për studimin e parametrave
stomatal u përdor teknika koloidale dhe teknika me shqitje e epidermës së gjethes. Për
studimin e trikomave dhe tipareve histokimike të tyre u përdor teknika e prerjes së materialit
të freskët bimor me dorë të lirë dhe ngjyrimi histokimikë me ngjyrues specifik për
identifikimin e metabolitëve sekondar. Për studimin anatomik u përdor teknika e prerjeve
tërthore dhe e ngjyrimit specifik për secilin nga organet vegjetative. Për herë të parë në
Shqipëri u studiua mikromorfologjia e e organeve vegjetative e specieve Nymphaea alba L.,
Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm., Salvia officinalis L. dhe Colchicum autumnale L. të
popullatave të zonës së Dibrës. Analizat morfologjike dhe histologjike rezultuan në diversitet
brendallojor sinjifikant midis dy popullatave të species Nymphaea alba L. dhe midis dy
popullatave të species Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. Disa nga raportime që u paraqitën për
gojëzat dhe trikomat rezultojnë të ndryshme nga raportimet e disa autorëve të huaj në lidhje
me specie e familjes Nymphaeaceae. Gjithashtu, parametrat ndotës rezultuan të kishin ndikim
në histo – citologjinë e specieve duke shfaqur tek speciet ndryshueshmëri në nivel
mikromorfologjik.
Fjalë kyçe: Mikromorfologji, Nymphaea alba L., Nuphar lutea (L.), Salvia officinalis L.;
Colchicum autumnale L., ndotje, diversitet brendallojor, diversitet ndërllojor
Abstract
The main purpose of this study is the evaluation, characterization and micromorphological
diversity of some rare and endangered species in the area of Dibra based on ecomorphological and histo-cytological parameters. Colloidal technique and leaf epidermis
detachment technique were used to study the stomatal parameters. For the study of trichomes
and their histochemical features the free hand section technique of the fresh plant material
and histochemical reaction with specific coloring reagents was performed for the
identification of secondary metabolites. For the anatomical study, was performed the
technique of cross-section and specific staining for each of the vegetative organs. For the first
time in Albania, was studied the micromorphology of the vegetative organs of the species
Nymphaea alba L., Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm., Salvia officinalis L. and Colchicum
autumnale L. of the populations of the Dibra area. Morphological and histological analyzes
resulted in significant intraspecific diversity between two populations of Nymphaea alba L.
and between two populations of Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. Some of the reports that
were presented about stomatas and trichomes turn out to be different from the reports of some
foreign authors regarding species of the family Nymphaeaceae. Also, the pollutant
parameters turned out to have an impact on the histo-cytology of the species, showing
variability in the species at the micromorphological level.
Key words: Micromorphology, Nymphaea alba L., Nuphar lutea (L.), Salvia officinalis L.;
Colchicum autumnale L., pollution, intraspecific diversity, interspecific diversity
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