Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË

DISERTACION
Paraqitur nga:
Msc. Marjol MEÇO
Për gradën shkencore:

DOKTOR I SHKENCAVE
Specialiteti: Biologji e Ruajtjes

STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE
DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË
PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT DEVOLL,
NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
Udhëheqës Shkencor: Prof. Dr. Alfred MULLAJ

Tiranë, 2019

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË
Adresa: Bulevardi Zogu I, Tiranë, Tel./Fax: 04.2229590
www.fshn.edu.al

Disertacion
Paraqitur nga:
Msc. Marjol MEÇO

Për gradën shkencore:

DOKTOR I SHKENCAVE
Specialiteti: Biologji e Ruajtjes

STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE
DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË
PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT DEVOLL, NË
RRJEDHËN E MESME TË TIJ
Udhëheqës Shkencor: Prof. Dr. Alfred MULLAJ
Mbrohet më dt. __________________ para Jurisë:
1.

______________________

Kryetar

2.

______________________

Anëtar (Oponent)

3.

______________________

Anëtar (Oponent)

4.

______________________

Anëtar

5.

______________________

Anëtar

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Mirënjohje!
Arritijet e këtij studimi janë rezultat edhe i mbështetjes së pakursyer të një grupi të madh
profesorësh, kolegësh dhe miqësh për të cilët shpreh mirënjohjen dhe falenderimet më të
sinqerta!
Faleminderit Prof. Alfred Mullaj, udhëheqësi im shkencor! U jam shumë mirënjohës për
dëshirën dhe gadishmërinë e treguar për të më ndihmuar në realizimin sa më mirë të kësaj
doktorate dhe rritjen time profesionale! Tek Ju nuk ka vend shprehja “Ustai nuk ta tregon
zanatin”.
Mirënjohje dhe falenderime të sinqerta për Departamentin e Biologjisë, për besimin dhe
mbështetjen që më kanë dhënë në realizimin e ekspeditave studimore në terren, që janë aq të
nevojshme për çdo botanist! Mirënjohje të veçantë për të gjithë profesorët dhe kolegët e
grupit të botanikës për çdo këshillë dhe sugjerim të dhënë!
Faleminderit Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Prof. Spiro Drushku, dhe
Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Mynyr Koni për përpjekjet e vazhdueshme për
nxitjen e kualifikimeve shkencore në këtë fakultet.
Mirënjohje instucionit të QKFF-së dhe sidomos Herbarit Kombëtar për ofrimin e mundësive
për të punuar dhe ruajtur materialin bimor të mbledhur gjatë ekspeditave studimore në terren.
Faleminderime të sinqerta shkojnë për botanistët e Kopshtit Botanik! Faleminderit
Prof. Petrit Hoda për çdo ndihmë dhe këshillë të dhënë! Faleminderit koleget dhe mikeshat
e mia Dr. Ermelinda Mahamutaj dhe Dr. Ajola Mesiti! Këshillat dhe ndihma juaj ka qënë
shumë e vyer! Faleminderit Ajola për të gjithë durimin dhe punën e madhe në përgatitjen e
hartave!
Faleminderit Prof. Lefter Kashta për dashamirësinë dhe dëshirën për të ndarë me ne
botanistët e rinj përvojën tuaj të çmuar! Mirënjohje për çdo këshillë dhe sugjerim që më
keni dhënë për të përmirësuar këtë punim!
Mirënjohje të veçantë edhe për gjithë botanistët e huaj, të cilët me shumë dëshirë më janë
bashkuar në ekspeditat studimore në tërren, por edhe për bashkëpunime të mëvonshme ku
nuk kanë hezituar asnjëherë në dhënien e ndihmës apo këshillave. Këto falenderime shkojnë
në veçanti për Dr. Zoltan Barina (Muzeu i Historisë së Natyrës, Budapest, Hungari), i cili
me shumë dashamirësi më ka ndihmuar në punën kërkimore në terren, për përcaktimin e
specieve bimore sidomos për familjet Poaceae dhe Cyperaceae si dhe me shumë dëshirë ka
kontribuar për të qenë bashkëautorë në publikimet e mia. Mirënjohje të thellë shpreh edhe
për ndihmën e botanistëve të tjerë nga vende të ndryshme të Evropës si: Prof. Kit Tan
(Universiteti i Kopenhagen, Danimarkë), Dr. Giuliano Fanelli dhe Dr. Michele De Sanctis
(Universiteti La Sapienza, Romë), Prof. Gianni Antonio Domina (Universiteti Palermos,
Itali), Prof. As. Dolja Pavlova (Universiteti i Sofjes, Bullgari), Prof. As. Ioannis Tsiripidis
(Universiteti Aristotel i Selanikut, Greqi) etj.
Faleminderit e shtrenjta familja ime! Jeni mbështeja, motivimi, forca dhe krenaria ime më e
madhe ndaj u jam mirënjohës përjetë! Falemiderit familja Toçila për mbeshtjen që më keni
dhënë në daljet e mia të shpeshta në terren.
Kush është rritur me gjyshe dhe gjysh e di që më kupton shumë mirë ndaj me fjalë pak, por
me zemrën plot, këtë punë ia kushtoj gjyshes sime të ndjerë Ksanda!

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Pasqyra e lëndës
Publikime dhe prezantime......…………..............………………………………..........................……….

1

Parathënie................................................................................................................... ..................................

2

Qëllimi dhe objektivat....................................................................................................... ...........................

3

Pasqyrë e përgjithshme e florës, bimësisë dhe habitateve natyrore të Shqipërisë........................................

4

KAPITULLI I: VEÇORITË FIZIKO-GJEOGRAFIKE DHE EKOLOGJIKE TË PURMD
1.1 Përshkrimi fiziko-gjeografik i zonës së studimit....................................................................................

9

1.2 Klima.................................................................................................................... ..................................

12

1.2.1 Temperaturat................................................................................................................. ...................

13

1.2.2 Reshjet..............................................................................................................................................

14

1.3 Hidrologjia.............................................................................................................. ................................

14

1.4 Gjeologjia e zonës së studimit................................................................................................................

15

1.5 Tokat.................................................................................................................... ...................................

17

1.6 Të dhëna të përgjithshme demografike dhe ekonomike e zonës............................................................

18

1.7 Studimet botanike të realizuara në zonë.................................................................................................

20

KAPITULLI II: METODIKA E STUDIMIT
2.1 Materiale dhe metoda e studimit............................................................................................................

21

2.1.1 Faza përgatitore............................................................................................................. ...................

21

2.1.2 Mbledhja e të dhënave në terren dhe përcaktimi i materialit...........................................................

22

2.1.3 Përpunimi dhe analiza e të dhënave.................................................................................................

32

KAPITULLI III: REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Pasuritë floristike e pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll....................................

38

3.1.1 Të dhëna të reja për florën e zonës së studimit dhe Shqipërinë......................................................

39

3.1.2 Analiza korologjike e florës.............................................................................................................

42

3.1.2.1 Speciet endemike të Shqipërisë në zonën e studimit...............................................................

44

3.1.2.2 Speciet subendemike të Shqipërisë në PURMD......................................................................

46

3.1.3 Analiza e formës biologjike............................................................................................ .................

51

3.1.4 Analiza e periudhës së lulëzimit........................................................................................................

51

3.1.5 Speciet me status ruajtje kombëtar dhe ndërkombëtar.....................................................................

52

3.1.6 Bimët me vlera ekonomike............................................................................................... ...............

56

3.1.6.1 Bimët aromatike-mjekësore...........................................................................................................

57

3.1.7 Bimët aliene dhe invasive (pushtuese) të zonës së studimit.............................................................

66

3.1.8 Bimët hiperakumulatore................................................................................................. ..................

68

3.2 Bimësia dhe habitatet............................................................................................................... ............

70

3.2.1 Brezi i pyjeve dhe shkorretave mesdhetare.......................................................................................

70

3.2.1.1 Habitatet natyrore të brezit të pyjeve dhe shkurretave mesdhetare............................................

72

3.2.2 Brezi i dushkajave.............................................................................................................................

77

3.2.2.1 Habitatet natyrore dhe gjysmë natyrore të brezit të dushkajave................................................

79

3.2.3 Brezi i ahishteve.................................................................................................................... ............

85

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

3.2.3.1 Habitatet natyrore dhe gjysmë natyrore të brezit të ahishteve dhe pishnajave...........................

87

3.2.4 Brezi i kullotave dhe shkurretave alpine...........................................................................................

95

3.2.4.1 Habitatet natyrore dhe gjysmë natyrore të brezit të kullotave dhe shkurretave alpine...............

96

3.2.5 Bimësia azonale dhe habitatet natyrore dhe gjysmë-natyrore që ajo përfaqëson...............................

100

3.2.5.1 Habitatet natyrore të bimësisë ripariane/bregore të lumit Devoll dhe tributarëve të tij..............

101

3.2.5.1.1 Flora e bimësisë ripariane..................................................................................................

109

3.2.5.2 Bimësia dhe habitatet natyrore e sistemeve ujore lentike..........................................................

110

3.2.5.3 Bimësia dhe habitatet natyrore hasmofitike dhe e çakëllishteve ..............................................

114

3.2.5.4 Bimësia dhe habitatet e livadheve dhe kullotave natyrore dhe gjysëm natyrore........................

119

3.2.5.5 Bimësia dhe habitatet e zonave urbane dhe rurale (zonave me ndikim të lartë antropogjen).....

122

3.2.5.6 Habitate me shumë pak bimësi ose të zhveshur plotësisht nga bimësia.....................................

126

3.3 Monumentet Natyrore............................................................................................................................

128

3.4 Faktorët që kërcënojnë florën, bimësinë dhe habitatet natyrore të PURMD.........................................

129

Përfundime................................................................................................................... ................................

134

Rekomandime...............................................................................................................................................

137

Shtojca I........................................................................................................................................................

138

Shtojca II......................................................................................................................................... .............

177

Shtojca III.......................................................................................................................... ...........................

183

Literatura......................................................................................................................................................

185

Shpjegime termash............................................................................................................ ...........................

194

Shpjegime shkurtesash.................................................................................................................................

198

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Lista e tabelave
Tab. 2-1: Ekspeditat e realizuara në zonën e studimit në periudhën 2015-2018........................................

23

Tab. 2-2: Përmasat e arealit minimal në forma të ndryshme jetësore.........................................................

29

Tab. 2-3: Kategoritë e rrezikimit sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013)..................................

33

Tab. 3-1: Familjet bimore me numrin më të madh të taksave (dhjetë ose më shumë) ku tregohet numri
i taksave dhe gjinive për çdo familje dhe përqindja që ato zënë në raport me numrin total të taksave dhe
gjinive të florës rë zonës së studimit............................................................................................................

39

Tab. 3-2: Numri dhe përqindja e taksoneve për çdo grup të 10 qëndërave të mëdha korologjik...............

42

Tab. 3-3: Speciet subendemike të raportuara në PURMD..........................................................................

46

Tab. 3-4: Lisa e specieve që kanë një status ruajtje sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013)
dhe/ose IUCN (2016)...................................................................................................................................

53

Tab. 3-5: Lista e bimëve me vlera ekonomike në zonë, përdorimet e tyre, statuset e ruatjes së tyre dhe
shfrytëzimi i bimëve mjëkësore (intervistimi i mbledhësve të BAM-ve; IKPK, 1988)..............................

60

Tab. 3-6: Bimët aliene (të huaja) dhe invasive (pushtuese) në PURMD....................................................

68

Tabela e shtojcës I: Lista e plotë e florës vaskulare në pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të
lumit Devoll (PURMD), ku raportohen taksonet e gjetura gjatë këtij studimi (* taksone e rigjetura që
janë të rregjistruara në Herbarin Kombëtar dhe të raportuarara në literaturë).............................................

138

Tebela e shtojcës II: Përpunimi tabelar i rilevimeve ku janë treguar grupimet e mëdha bimore……......

177

Tabela e shtojcës III: Flora e listuar në shtratin e lumit ose afër brigjeve të tij........................................

183

Lista e figurave
Fig. 1-1: Rajonet fiziko-gjeografike të Shqipërisë që mbulojnë pellgun ujëmbledhës të rrjedhës së
mesme të lumit Devoll (harta është përgatitur në GIS)...............................................................................

11

Fig. 1-2: Diagrama pluviometrike për periudhën 2008-2010 (ombrotermike) e zonës së studimit
(Norconsult, 2010)........................................................................................................... ............................

12

Fig. 1-3: Luhatjet e temperaturave minimale dhe maksimale në zonën e studimit për periudhën 20082010 (Norconsult, 2010)..................................................................................................... ........................

13

Fig. 1-4: Reshjet mesatare vjetore (në mm) të matura në stacionin meteorologjik të Gramshit dhe
fshatit Kukur (Norconsult, 2010)............................................................................................. ....................

14

Fig. 1-5: Rrjeti hidrologjik i lumit Devoll (Norconsult, 2010)...................................................................

15

Fig. 1-6: Harta gjeologjike e Shqipërisë ku tregohet edhe zona e studimit.................................................

16

Fig. 1-7: Hartë e zonës së studimit ku tregohen katër rrethet administrative që janë pjesë e kësaj zone
dhe fshatrat kryesorë........................................................................................................ ............................

19

Fig. 2-1: Harta e habitateve kryesore të Shqipërisë ku është treguar e zmadhuar zona e studimit dhe
habitatet më përfaqësuese të saj………………………………………...…………………………………

22

Fig. 2-2: Itineraret e përshkruara në zonën e studimit.................................................................................

24

Fig. 2-3: Presë elektrike e mbushur me materjal bimor në proçes tharje ………………………………

25

Fig. 2-4: Çaste nga puna në terren..................................................................................................... ..........

27

Fig. 2-5: Zgjedhja e vendit të rilevimit në funksion të homogjenitetit të bimësisë (Mahmutaj, 2015)…...

28

Fig. 2-6: Metoda e llogaritjes së “Arealit Minimal”...................................................................................

29

Fig. 2-7: Skeda e përdorur për marrjen e të dhënave në terren për studimin e bimësisë…………………

30

Fig. 2-8: Pyetësor plotësuar nga tre subjekte që mbledhin bimë mjeksore për eksport në zonën tonë të
studimit……………………………………………………………………………………………………

34

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Fig. 2-9: Harta e mbulesës bimore (Corine Land Cover Map, 2007) e pellgut ujëmbledhës të lumit
Devoll…………………………………………………………………………………………………......

35

Fig. 2-10: Pamje e analizës në GIS, të PURMD.........................................................................................

36

Fig. 2-11: Pamje e tabelës së atributeve të shapefile: Habitate_N2000......................................................

37

Fig. 3-1: Taraxacum pindicum, mali Guri i Topit, rrethi Gramsh...............................................................

39

Fig. 3-2: Dichoropetalum stridii, Valamarë, Gramsh.........………………………………………............

37

Fig. 3-3: Epilobium alsinifolium, mali Guri i Topit, rrethi Gramsh........................……….……………..

40

Fig. 3-4: Vendndodhja e specieve të reja të raportuara për herë të parë në territorin e Shqipërisë…...….

41

Fig. 3-5: Festucopsis serpentini, endemik i Shqipërisë, ura e Lozhanit, rruga Gramsh-Korçë………..…

44

Fig. 3-6: Hypericum haplophylloides subsp. devollense a) në lulëzim, b) në frutifikim, Molla e
Grabovës, Gramsh.…………………………………………………………………………………..……

45

Fig. 3-7: Halacsya sendtneri subsp. devollensis, Valth, Gramsh. …………………...…………...………

45

Fig. 3-8: Bubon albanicum, përroi i Skëndërbegasit, Gramsh.…………………………...........................

46

Fig. 3-9: A) Bornmuellera baldaccii subsp. baldaccii and B) Bornmuellera baldaccii subsp. rechingeri

47

Fig. 3-10: Campanella hawkinsiana, afër urës së Lozhanit, Korçë………………………………………

48

Fig. 3-11: Cistus albanicus, mbi Mollën e Grabovës, Gramsh.…………………………………………..

49

Fig. 3-12: Echium russicum, mbi fshatin Bulçar, Gramsh. ………………………………………………

49

Fig. 3-13: Disa specie të tjera të rralla në zonën e studimit: 1. Polygonum albanicum (Valamarë), 2.
Cerastium smolikanum (Valamarë), 3. Orobanche rechingeri (liqeni Dushkut, Gramsh), 4. Galatella
albanica (Kokël, Gramsh)..........................................................................................................................

50

Fig. 3-14: Përhapja e taksoneve subendemike në zonën e studimit dhe Shqipëri.......................................

50

Fig. 3-15: Përqindja e taksave për çdo formë biologjike…………………………………………………

51

Fig. 3-16: Numri taksave të lulëzura për çdo muaj, sipas formave biologjike………….……..….………

52

Fig. 3-17: Përqindja e specieve për status çdo rrezikimi sipas: a) Listës së Kuqe të Shqipërisë
(VKM, 2013), b) IUCN (2016).…………………………………...………………………………………

53

Fig. 3-18: Numri i specieve bimore me vlera ekonimoke për çdo grup………………….………………

56

Fig. 3-19: Përqindja e specieve me vlera ekonomike që kanë një status rrezikimi sipas: a) Listës së
Kuqe të Shqipërisë, b) IUCN-së…………………………………………………………..………………

57

Fig. 3-20: 1) Salvia officinalis, 2) Primula veris, 3) Sideritis raeseri, 4) Lavandula angustifolia, 5)
Cistus incanus, 6) Juniperus communis, 7) Crataegus monogyna……………..……………………..……

58

Fig. 3-21: Sasia e të ardhurave e shprehur në përqindje të shumës së përgjithshme të të ardhurave që
përfitohet nga secila BAM e zonës (të dhëna të përfituara nga intervistimi i mbledhësve të BAM-ve)….

59

Fig. 3-22: Bimët invasive me përhapje të madhe në PURMD: 1) Conyza Canadensis, 2) Aster
squamatus, 3) Dittrichia viscosa, 4) Robinia pseudacacia, 5) Ailanthus altissima……………………....

67

Fig. 3-23: Përhapja e specieve Ni–hiperakumulatore në zonën e studimit dhe Shqipëri….……………...

69

Fig. 3-24: Pyjet dhe shkorretat mesdhetare në zonën e studimit………………………………………….

71

Fig. 3-25: Habitati 9340 i përfaqësuar nga makje e dominuar nga Arbutus unedo e përzierë më individ
të Quercus ilex, afër fshatit Trashovicë, Gramsh.…………………………………………………………

73

Fig. 3-26: Habitati 5210 i përfaqësuar nga shkorreta me Juniperus oxycedrus, afër fshatit Gjergjovinë
(Gramsh).……………………………………………………………….....................................................

74

Fig. 3-27: Habitati 5110 i përfaqësuar nga formacione kserotermofile me bush (Buxus sempervirens),
Molla e Grabovës, Gramsh.……………….………...……………………….............................................

75

Fig. 3-28: Habitati 9540 i përfaqësuar nga a) nëntipi 42.848 (afër Trashovicës, Gramsh) dhe b) nëntipi
42.825 (mbi fshatin Bratilë, Gramsh)......................................................................................... .................

76

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Fig. 3-29: Habitatet Nayra 2000 që gjenden në pyjet dhe shkorretat mesdhetare të zonës së studimit......

77

Fig. 3-30: Shtrirja e dushkajave në pellgun ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll…..……..

78

Fig. 3-31: Habitati 91M0 i përfaqësuar nga dushkaja të dominuara nga Quercus cerris përzierë me
Q. frainetto dhe Q. pubescens, mbi rezervuarin e Brailës, Gramsh………………………………...…….

80

Fig. 3-32: Habitati 9250 i përfaqësuar nga dushkaja të reja, në formë shkorretash, të dominuara nga
Quercus trojana, afër fshatit Moglicë, Korçë.……………………………………………………….……

81

Fig. 3-33: Habitati 9280 i përfaqësuar nga dushkaja të reja me Q. frainetto përzierë me element të
makjes, mbi fshatin Silarë, Gramsh.………………………………………………………….……..…….

82

Fig. 3-34: Habitati G1.7C2 i përfaqësuar nga shkozishte me Carpinus orientalis përzierë Quercus
pubescens dhe element të makjes, afër fshatit Sotirë, Gramsh.………………………………………...…

83

Fig. 3-35: Habitatet Natyra 2000 të duhskajave të zonës së studimit.…………………….………….…..

84

Fig. 3-36: Shtrirja e shkozishteve………………………………………………………………………....

85

Fig. 3-37: Shtrirja e brezit të ahishteve…………………………………………………………………...

86

Fig. 3-38: Habitati 9530* i përfaqësuar nga pyje me pishë të zezë, përgjatë lumit Devoll, midis fshtit
Skënderbegas dhe Nartë, Gramsh.………………………………………………………………..…….…

88

Fig. 3-39: Habitati 91BA i përfaqësuar nga pyje të dominuara nga Abies alba në bashkëshoqërim me
Pinus nigra,kanioni i Mollës së Grabovës, mbi Lenie, Gramsh..................................................................

89

Fig. 3-40: Habitati 91K0 Pyje ilirike me Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion), afër fshatit Valth,
Gramsh.........................................................................................................................................................

90

Fig. 3-41: Habitati 9110 Pyje ahu të karakterizuara nga asoc. Luzulo-Fagetum, Holtas, Gramsh.…........

91

Fig. 3-42: Habitati 95A0 Pyje pishash të lartë të zonave malore të Mesdheut (Pinus leucodermis),
Valamarë.…………………………………………………………………………………………….……

92

Fig. 3-43: Habitatet Nayra 2000 të ahishteve dhe pishnajave të zonës së studimit ......….………………

94

Fig. 3-44: Shtrirja e kullotave dhe shkorretave alpine në zonën e studentet...............................................

95

Fig. 3-45: Habitati 6230* Kullota me prani të lartë të Nardus stricta në substrate silicore të zonave
malore (dhe zonave gatimalore të Europës Kontinentale), Valamarë.……………………………………

97

Fig. 3-46: Habitati 4060 Shqopishte alpine dhe të Borealit, të dominuara Juniperus communis subsp.
nana, Valamarë ………….…………………………..……………………………………………………

98

Fig. 3-47: Habitati 6170 Kullota alpine dhe subalpine në vende shkëmbore gëlqeore, mbi fshatin
Dushar..........................................................................................................................................................

98

Fig. 3-48: Habitatet Natyra 2000 që gjenden në kullotat dhe shkorretat alpine.………………………….

100

Fig. 3-49: Habitati 3270 i përfaqësuar nga bimësia e aleancave Chenopodion rubri p.p. dhe Bidention
p.p., pranë digës së Banjës.………………………………………………………………………………..

102

Fig. 3-50: Habitati 92A0 i përfaqësuar nga breza pyjorë ripariane me Salix alba dhe Populus alba,
Moglicë, Korçë.……........................................................................................................................... ........

103

Fig. 3-51: Habitati 92C0 i përfaqësuar nga drure të rrallë të Platanus orientalis, Moglicë, Korçë.......…

105

Fig. 3-52: Habitati 92D0 i përfaqësuar nga breza të dendur me Tamarix parviflora, pranë digës së
Banjës.………………………………………………………………………………………..…………...

106

Fig. 3-53: Habitati 3240 i përfaqësuar nga nga breza të Salix eleagnus, S. purpurea dhe Hippophae
rhamnoides, Lenie, Gramsh................................................................................................................ .........

107

Fig. 3-54: Harta e Habitateve breglumore Natyra 2000 dhe të sistemeve ujore lentike …………………

108

Fig. 3-55: Familjet me numrin më të madh të specieve bimore në brigjet e rrjedhës së mesme të lumit
Devoll....................................................................................................................... ...................................

109

Fig. 3-56: Spektri i formave jetësore (fenologjisë) e florës breglumore.………..………………………..

109

Fig. 3-57: Spektri i elementit floristik (korologjik) i florës breglumore.……………………...………….

110

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Fig. 3-58: Habitati 3150 i përfaqësuar nga kallamishte me Phragmites australis dhe e tapetëve që
formon zambaku i ujit (Nymphaea alba), liqeni i Dushkut, Gramsh.…………………………..………...

111

Fig. 3-59: Habitati 3140 i përfaqësuar nga Liqeni i Zi, mali Lenies.………………….………..………...

112

Fig. 3-60: Lerë me bimë plotësisht të zhytura në ujë si Myriophyllum spicatum dhe M. verticillatum,
Qafa e Dushkut, Gramsh.……………………...…………………………………………………………..

113

Fig. 3-61: Habitati 8140 Çakëllishte të Mesdheut Lindor, Kabash, Gramsh.………………………..….

114

Fig. 3-62: Habitati 8210 Shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi hasmofitike, ura e Kullollasit, Gramsh

116

Fig. 3-63: Habitati 8220: Shpate shkëmbore silicore me bimësi hazmofitike, ura e Mollës së Grabovës..

117

Fig. 3-64: Habitatet Natyra 2000 të çakëllishteve dhe shpateve shkëmbore.…………………..…………

118

Fig. 3-65: Habitati 6210 Kullota të thata gjysëmnatyrore dhe facies shkurrore mbi substrate gëlqerore
(Festuco-Brometalia) (* vende të rëndësishme për Orkidetë), Cingarë, Gramsh........................................

119

Fig. 3-66: Habitatet Natyra 2000 në livadhet natyrore dhe gjysëm natyrore të zonës së studimit..............

120

Fig. 3-67: Habitati 6520 Livadhe malore deri subalpine me dominim të Trisetum flavescens që
shfrytëzohen për kositjen e barit, Poroçan, Gramsh.……….......................................................................

121

Fig. 3-68: Habitati X25 “Kopshtet bujqësore të fshatrave dhe periferive urbane”, Sotirë, Gramsh...........

123

Fig. 3-69: Pyje të përzierë gjetherënës me dru halor (Pinus nigra), të degraduar, mbi fshatin Bulçarë.....

124

Fig. 3-70: Habitatet me ndikim të lartë të aktivitetit antropogjen të klasifikuara sipas EUNIS.................

125

Fig. 3-71: Vatra erozioni të zhveshura nga bimësia, Skënderbegas, Gramsh.............................................

126

Fig. 3-72: Harta e mjediseve të zhveshura nga bimësia ose me shumë pak bimësi sa që nuk mund të
klasifikohen në ndonjë tip habitati sipas Natyra 2000 apo EUNIS.............................................................

127

Fig. 3-73: a) Prerje drurësh ahu; b) Livadhet e Valamarës që shfrytëzohen për kullotjen e bagëtisë;
c) Ujëmbledhësi i kaskadës së Banjës; d) inerte që nxirren nga punimet për kaskadën e Moglicës dhe
që hidhen në lumin e Grabovës duke dëmtuar habitatet shkëmbor me bimësi hasmofitike të rrallë ku
ndër të tjera gjendet edhe Hypericum haplophylloides Halacsy et Bald. subsp. devollense.......................

131

Fig. 3-74: Harta e plotë e habitateve Natyra 2000 në zonën e studimit......................................................

132

Fig. 3-75: Harta e plotë e habitateve të zonën e studimit të klasifikur sipas sistemit EUNIS.....................

133

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Publikime


Meço M., Mullaj A., Barina Z. (2018): The vascular flora of the Valamara mountain
range (SE Albania), with three new records for the Albanian flora. Flora Mediterranea.
Italy, 28: 5-20. doi: 10.7320/FlMedit28.005



Meço M., Mullaj A. (2016): Flora dhe habitatet ripariane (bregore) të rrjedhës së
mesme të lumit Devoll. Buletini i Shkencave të Natyrës (BSHN), FSHN, UT. Tiranë:
21: 66-76



Meço M., Pavlova D., Mahmutaj E., Bani A., Mullaj A. (2017): Conservation status of
some rare plant species on the watershed of the middle section of river Devoll (South
Central Albania) and their distribution in Albania. Phytologia Balcanica. Sofia: 23 (2):
199 – 205



Meço M., Mullaj A. (2019): Assessing the medicinal and aromatic plants in watershed
of the middle section of Devoll River. Conspectus Scientificus (Proceedings book of
10th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries.
Agriculturae). ISSN1331-7768 (print), ISSN 1331-7776 (online).



Meço M., Mullaj A., Mesiti A., Mahmutaj E. (2018): Identifying Natura 2000 Habitats
in the Watershed of the Middle Section of Devoll River, SE Albania. Studia botanica
hungarica (Proceedings book of 7BBC 2018). ISSN 0301-7001 (print), ISSN 25598597 (online).

Prezantime në Konferenca


Meço M., Mullaj A. (2015): Bimësia bregore (ripariane) dhe habitatet e rrjedhës së
mesme të Lumit Devoll. Konferenca Kombëtare e Shkencave të Aplikuara. FShN, UT,
Tiranë.



Meço M., Mullaj A., Bani A. (2017): Ni-Hyperaccumulator plants in the watershed of
the middle flow of Devoll River and their Distribution in Albania. 9th International
Conferences on Serpentine Ecology (ICSE), Agriculture University of Tirana, Albania.



Meço M., Mullaj A. (2018): Assessing The Medicinal and Aromatic Plants in
Watershed of the Middle Section of Devoll River. 10th Conference on Medicinal and
Aromatic Plants of Southeast European Countries. Split, Croatia, 20-22 May 2018.



Meço M., Mullaj A., Mesiti A., Mahmutaj E. (2018): Identifying Natura 2000 Habitats
in the Watershed of the Middle Section of Devoll River, SE Albania. 7th Balkan
Botanical Congress – 7BBC 2018. Novi Sad, Serbia: 10-14 September 2018.

1

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

PARATHËNIE
Flora, bimësia dhe habitatet natyrore janë pasqyrim i elementëve të ndryshëm mjedisorë
aktualë dhe historikë të një territori të caktuar (Paparisto et al., 1988 - 2000). Shqipëria është
një territor me sipërfaqe relativisht të vogël, vetëm 28,748 km2, por karakterizohet nga larmi
e lartë floristike, e cila ka tërhequr vëmendjen dhe interesin e shumë studiuesve të huaj që
në mesin e shekullit të XIX, kohë kjo që shënon dhe fillimin e studimeve të para floristike
në Shqipëri. Nga ajo kohë e deri më sot janë hartuar shumë lista të florës sonë por pjesa më
e madhe e punës është realizuar gjatë gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, e cila është
finalizuar me botimin e ‘Florës Ekskursioniste të Shqipërisë’ (Demiri,1983) dhe ‘Florës së
Shqipërisë’ (Paparisto et al., 1988; Qosja et al., 1992, 1996; Vangjeli et al., 2000). Edhe
gjatë njëzet viteve të fundit ka patur studime të shumta botanike që vazhdojnë të dëshmojnë
se pasuritë floristike të Shqipërisë janë mbreslënëse (Paparisto et al., 1962; 1988; Qosja et
al., 1992; 1996; Vangjeli et al., 2000a). Edhe gjatë njëzet viteve të fundit ka patur studime
të shumta botanike që vazhdojnë të dëshmojnë se pasuritë floristike të Shqipërisë janë
mbreslënëse (Vangjeli, 2003; Desfayes, 2004; Ball, 2011; Rakaj, 2006, 2008; 2009; 2011;
Rakaj & Kashta, 2007; Barina & Pifkó, 2008; 2011; Malo & Shuka, 2008; 2009; Barina et
al., 2009; 2010; 2011; 2013; Rakaj & Rostanski, 2009; Shuka, 2009; 2010; Shuka et al.,
2009; 2010; 2011; 2013; Shuka & Tan, 2009; Mullaj & Tan, 2010; Meyer, 2011; Shuka &
Malo, 2011; Tan et al., 2011; 2013; Bogdanovic et al., 2014; etj).
Pellgu ujëmbledhës i rrjedhës së mesme të lumit Devoll (PURMD), i cili përfaqëson zonën
tonë të studimit ka sipërfaqe rreth 101714.8 ha; është një nga zonat më pak të studjuara për
sa i përket florës, bimësisë dhe habitateve natyrore. Ai shtrihet në Shqipërinë Juglindore mbi
territoret e rretheve Elbasan, Gramsh, Korçë dhe Skrapar. Të dhënat e para floristike nga ky
rajon janë botuar nga Markgraf (1927; 1931) dhe Demiri (1959). Më vonë disa të dhëna të
tjera sporadike janë botuar për florën e kësaj zone (Paparisto & Qosja, 1976; Gölz &
Reinhard, 1984; Vangjeli et al., 2000; Barina & Pifkó, 2008; 2011; Shuka & Tan, 2009;
Mullaj & Tan, 2010; Meyer, 2011); Mersinllari, 2008; 2014. Studimet mbi bimësinë e kësaj
zone janë edhe më të pakta. Vetëm disa të dhëna rreth komuniteteve me rrobull, ahishteve,
pishës së zezë dhe kullotave alpine në malin e Valamarës janë botuar nga Vangjeli (1983),
Mersinllari (1988), Hoda (1989), Buzo (1990) dhe Vangjeli et al. (2000).
Flora dhe bimësia e kësaj zone mbetet gjithmonë një aset i çmuar sidomos për banorët që
jetojnë në zonat rurale të këtij territori. Ato janë burime të vyera natyrore që mbështesin jetën
në këtë zonë të Shqipërisë, me anë të sigurimit të lëndës drusore, kullota për bagëtinë apo
bimë mjekësore që ndikojnë në cilësinë e jetës dhe në përfitimin e të ardhurave monetare për
këta banorë. Larmia e habitateve natyrore përbën edhe larmi të madhe nishesh ekologjike
për strehimin e faunës; por edhe kombinimi i këtyre habitateve formon peizazhe mbreslënëse
që mund të jenë edhe tërheqie e madhe për zhvillimin e turizmit në këtë zonë.
Vazhdimi i punës së vyer që botanistët shqipëtarë dhe të huaj kanë kryer në fushën e florës,
bimësisë dhe habitateve natyrore të pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll
duke u thelluar më tej në analizat dhe vlerat ekologjike, apo ekonomike të tyre, janë qëllimi
dhe objektivat e kryesore të këtij studimi.
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I.

QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT

Ky studim ka si qëllim vlerësimin e larmisë floristike, bimësisë dhe tipeve të habitateve
natyrore të pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme lumit Devoll, për të nxjerrë në pah
rëndësinë, veçoritë dhe gjendjen aktuale të tyre, bazuar në aspektet sasiore e cilësore.
Për arritjen e qëllimit të përgjithshëm të studimit janë përcaktuar disa objektiva të veçanta:
o Njohja e florës së zonës (larmia floristike), vlerësimi i saj dhe hartimi i listës floristike,
si dhe i spektrave të ndryshëm të saj si ato mbi fenologjinë apo më konkretisht mbi
periudhën e lulëzimit, korologjinë dhe format biologjike.
o Njohja e specieve me vlerë ekonomike: bimëve mjekësore, mjaltore, alergjike, foragjere,
të dëmshme e helmuese.
o Njohja e specieve aliene invazive, ndikimi dhe speciet më problematike.
o Njohja e specieve hiperakumulatore të metaleve të rëndë.
o Inventarizimi i paraardhësve të egër të kulturave bujqësore, si njё fond i rёndёsishёm
gjenetik.
o Njohja dhe vlerësimi i bimëve endemike, të rralla dhe të kërcënuara.
o Njohja dhe përshkrimi i grupimeve të mëdha bimore të zonës së studimit.
o Njohja dhe përshkrimi i tipeve të habitateve natyrore, bazuar në klasifikimin e tyre sipas
Aneksit I të Direktivës së Habitateve të Komunitetit Evropian (Natyra 2000) dhe EUNIS.
o Hartografimi dhe përgatitja e hartës së Habitateve Natyrore të luginës së lumit Devoll,
në rrjedhën e mesme të tij.
o Njohja e zonave të mbrojtura, monumenteve natyrore të zonës, si dhe vlerësimi i gjendjes
aktuale të tyre.
o Vlerësimi i situatës ekologjike për zonën në studim.
o Dhënia e disa rekomandime për mirëadministrimin dhe ruajtjen e vlerave të zonës.
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II.

PASQYRË E PËRGJITHSHME E FLORËS, BIMËSISË DHE HABITATEVE
NATYRORE TË SHQIPËRISË
Flora përfaqëson tërësinë e specieve dhe/ose taksoneve bimore që popullojnë një territor të
caktuar. Ajo është pasqyrim i të gjithë faktorëve ekologjikë abiotikë dhe biotikë dhe dukurive
të ndryshme natyrore që kanë vepruar ndër kohëra në këtë territor e që në kompleks
konsiderohen si faktorë historikë natyrorë (Paparisto et al., 1988).
Megjithëse një vend i vogël, Shqipëria dallohet për florën shumë të pasur dhe larminë e
madhe të habitateve natyrore, atribut sa i pozicionit gjeografik të vendit, aq dhe i faktorëve
gjeologjikë dhe gjeomorfogjikë, hidrologjikë, klimatikë, etj. Në botimin ‘Flora e Shqipërisë’
(Paparisto et al., 1988), e cila përfaqëson edhe veprën më të madhe botanike të vendit tonë,
janë listuar 3250 specie. Flora Ekskursioniste (Demiri, 1983) dhe Dendroflora e Shqipërisë
(Mitrushi, 1955) janë dy botime të tjera me shumë vlerë për identifikimin e fiernave dhe
fanerogameve të Shqipërisë; në to janë përfshirë një numër i konsiderueshëm i taksoneve të
florës shqiptare. Për t’u vlerësuar janë edhe studimet e 25 viteve të fundit (Vangjeli, 2003;
Desfayes, 2004; Ball, 2011; Rakaj, 2006; 2008; 2009; 2011; Rakaj & Kashta, 2007; Barina
& Pifkó, 2008; 2011; Malo & Shuka, 2008; 2009; Barina et al., 2009; 2010; 2011; 2013;
Rakaj & Rostanski, 2009; Shuka, 2009; 2010; Shuka et al., 2009; 2010; 2011; 2013; Shuka
& Tan, 2009; Mullaj & Tan, 2010; Meyer, 2011; Shuka & Malo, 2011; Tan et al., 2011;
2013; Bogdanovic et al., 2014), rezultatet e të cilave kanë bërë që ky numër të shkoj në 3629
specie që i përkasin 960 gjinive dhe 175 familjeve (Meço & Mullaj, 2014). Sipas Vangjeli
(2015) i cili përfshin edhe 662 subspeciet dhe një numër të madh kultivarësh bujqësorë, Flora
e Shqipërisë arrin në 4, 560 taksone. Pranë Muzeut të Shkencave të Natyrës (Qendra
Kombëtare e Florës dhe e Faunës) është i disponueshëm në Herbarin Kombëtar skedari i
Florës së Shqipërisë, me rreth 150.000 ekzemplarë, të 3228 specieve të florës së Shqipërisë.
Pasuria floristike e Shqipërisë ka tërhequr shumë herët vëmendjen dhe interesin kryesisht të
botanistë të huaj (Baldacci, Degen, Doerfler etj.), të cilët kanë realizuar ekspeditat e para
floristike në vendin tonë që në fundin e shekullit të XIX, kohë kjo që shënon dhe studimet e
para floristike në Shqipëri. Gjatë shekullit të kaluar përveç studiuesve të huaj (Markgraf,
Hayek, Javorka, Kosanin, Meyer etj.) ndihmesën më të rëndësishme në studimin e florës së
Shqipërisë e kanë dhënë botanistët e shquar shqiptarë, si Prof. Kol Paparisto, Prof. Mustafa
Demiri, Prof. Xhafer Qosja, Ing. Ilia Mitrushi, Prof. Jani Vangjeli, Prof. Alfred Mullaj, Prof.
Babi Ruci etj. Këta janë pionierët dhe autorët e parë të veprave madhore si ‘Flora e
Shqipërisë’(Paparisto et al., 1988; Qosja et al., 1992, 1996; Vangjeli et al., 2000), ‘Flora e
Tiranës’(Paparisto et al., 1988; Qosja et al., 1992, 1996; Vangjeli et al., 2000), ‘Flora e
Korçës’ (Demiri, 1979), ‘Drurët e shkurret e Shqipërisë’ (Mitrushi, 1955) etj.
Puna për njohjen e pasurive floristike të vendit tonë vazhdon me ritme të kënaqshme nga
botanistët shqiptarë dhe të huaj; vlenë të përmendim kontributin e rëndësishëm të Prof.
L. Shuka i cili sëbashku me disa botanist të huaj ka publikuar tre specieve të reja për
shkencën (Shuka et al., 2010; Kit Tan et al., 2011; Bogdanović et al., 2014). Studime të
rëndësishme ka edhe për kriptogamet, si p.sh. për algat mikroskopike (Prof. A. Miho), algat
detare (Prof. L. Kashta), myshqet (Dr. J. Marka) dhe për florën zbukuruese (Prof.
L.
Dinga) etj. Rezultatet e gjetjeve të fundit në fushën e florës shqiptare dhe ripërpunimi i të
dhënave floristike duke saktësuar informacionet rreth pranisë, gjendjes dhe përhapjes së
specieve bimore në territorin tonë kanë sjellë si produkt edhe botimin e dy atlaseve të
përhapjes së bimëve enëzore në Shqipëri (Barina et al., 2017; Vangjeli, 2017), botimin e një
flore ekskursioniste ku përfshihen 4, 560 taksone (Vangjeli, 2015) dhe një flore të ilustruar
me foto (Pils, 2016).
Në këndvështrimin historik, flora e vendit tonë është formuar kryesisht në epokën e Terciarit.
Si pasojë e ndryshimeve graduale të klimës gjatë epokave historike, mjaft bimë u zhdukën
4

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

plotësisht, kurse disa të tjera me aftësi të madhe përshtatjeje u ruajtën deri në ditët tona, të
tilla si: ilqja (Quercus ilex), tisi (Taxus baccata), dafina (Laurus nobilis), gështenja e kalit
(Aesculus hippocastanum) etj. (Paparisto et al., 1988).
Shqipëria, si rrugë e rëndësishme migrimit floristik në Ballkan ka lidhje të ngushta floristike
me shumë vise evropiane dhe më gjerë; por flora e saj është shumë mirë e përfaqësuar nga
speciet endemike e subendemike, të cilat sqarojnë drejtimet e evolucionit të saj. Pjesa më e
madhe e llojeve bimore të Shqipërisë i përket florës së vendeve holarktike. Lloje të tilla (që
në pjesën më të madhe janë mesdhetare) janë të përhapura kudo, por më shpesh në zonat e
ahishtave e të kullotave alpine. Lidhjet me viset jugore të Evropës përfaqësohen nga bimët
tipike mesdhetare të përhapura kryesisht në zonën e makies. Në tërësi Flora e Shqipërisë ka
natyrë mesdhetare pasi ky element floristik përfaqëson rreth 24% të gjithë florës sonë, pasuar
nga elementi ballkanik i cili përbën rreth 20% të saj (shih Barina et al., 2017).
Bimësia përfaqëson tërësinë e shoqërimeve bimore që gjenden në një territor të caktuar si
rezultat i kërkesave të ngjashme që kanë ndaj kushteve të mjedisit. Shkenca që merret me
studimiet e bimësisë quhet Fitosociologji, bazat e së cilës janë hedhur nga Br. Blanquet më
1928 dhe Tuxen më 1937. Ajo është një shkencë e cila, falë edhe punës së bërë nga botanistët
më në zë evropianë, veçanërisht në kuadrin e veprimtarive të Vrojtimi Evropian i Bimësisë
(EVS) (Rodwell et al., 2002), po përparon dhe përmirësohet gjithmonë e më shumë duke i
dhënë përgjigje shumë çështjeve të lidhura me ekologjinë dhe dinamikën e grupimeve të
ndryshme bimore.
Bimësia e vëndit tonë nga ana e shtrirjes horizontale, paraqet dy pamje floristike: atë të trevës
mesdhetare dhe atë mesevropiane. Kufiri që ndan këto dy tipe bimësie me përbërje të
ndryshme floristike kalon (në mënyrë jo absolute) përmes shpateve malore që varen në fushat
e Koplikut, Shkodrës, Zadrimës, Krujës, Tiranës, Elbasanit, në veri, verilindje e lindje të
luginës së Devollit të Mesëm, të lumit të Çamërisë, Shkëmbit të Miçanit, malit të Qelqësit,
Radomit dhe mbaron në malet e Leskovikut. Siç del në pah edhe nga përshkrimi, ky kufi e
ndan zonën tonë të studimit mespërmes.
Krahasuar me florën, studimet për bimësinë e Shqipërisë janë paksa më të vonshme dhe më
të pakta. Të parët që kanë kryer studime në këtë fushë janë botanistet e huaj (Markgraf, 1932;
Horvat et al., 1974). Markgraf ka qënë i pari që ka bërë raportime edhe për zonën tonë të
studimit. Një pjesë e materjalit bimor i mbledhur prej tij gjendet në Herbarin Kombëtar,
Tiranë. Studimet e botanistëve shqiptar kanë qënë më të gjera, duke përfshirë formacione të
ndryshme, si livadhet e kullotat (Buzo, 1981), rrobullishtet (Vangjeli, 1983), ahishtet
(Mersinllari, 1989; 1994), pishën e zezë (Hoda, 1989), bimësinë bregdetare (Mullaj, 1989),
etj. Në disa prej këtyre punimeve janë botuar të dhënat e para edhe për bimësinë dhe florën
e zonës tonë të studimit. Këto 25 vitet e fundit janë realizuar disa projekte dhe doktorata që
kanë patur objekt kryesor studimin e bimësisë në zona të ndryshme të Shqipërisë (Buzo et
al., 2000; Grup autorësh, 2004; 2010; Dring et al., 2010; Kallajnxhiu, 2008; Imeri, 2013;
Gjeta, 2014; Mahmutaj, 2015, etj.).
Në varësi të ndryshimeve të kushteve atmosferike me rritjen në lartesi mbi nivelin e detit
vërehet edhe diferencimi i bimësisë në planin vertikal duke formuar ato që njihen me emrin
‘breza fitoklimatikë’. Koncepti i rajonizimit fitogjeografik është dhënë për herë të parë për
Shqipërinë nga F. Markgraf (1927). Më vonë, me zgjerimin dhe thellimin e studimeve për
florën e Shqipërisë, ky koncept ka pësuar një varg shndërrimesh. Kështu, më 1955 Ilia
Mitrushi përcaktoi 6 zona fitoklimatike, kurse më 1969 Ilia Nako përcaktoi 5 zona
fitoklimatike të Shqipërisë. Sot përdoret sistemi i paraqitur në “Flora e Shqipërisë” që është
më i thjeshtë dhe, ku në emërtimin e zonave fitoklimatike, merren për bazë vetëm llojet
bimore spontane dhe që zënë një sipërfaqe të konsiderueshme. Ky sistem përfshin këto zona:
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1. Zona e pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare, që shtrihet nga niveli i detit deri në 800–900
m në jug dhe deri 600 m në veri, kryesisht në të majtë të boshtit imagjinar Shkodër–Leskovik.
Kjo zonë depërton, nëpërmjet luginave të lumenjve, deri pranë kufijve lindorë dhe
fizionomia e saj përfaqësohet nga pyjet me ilqe (Quercus ilex), me bulgër (Quercus trojana),
me valanidh (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis), shkurret gjethembajtëse të makies,
si dhe ato të shibliakut e friganave. Pjesën më të madhe të pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare
në vendin tonë e gjejmë të transformuar në formën e makies që përfaqëson një shkorretë të
dendur, përherëblertë, deri në 3.5 m të lartë dhe gjerësisht e përhapur në të gjithë pellgun e
Mesdheut. Në Shqipëri ky formacion është i përhapur nga zona bregdetare deri në lartësinë
700–800 m mbi nivelin e detit, kryesisht në toka acide. Makia besohet se përfaqëson një
formacion klimaks lokal, por më shpesh është rezultat i degradimit të pyjeve përherë të blerta
të dominuara nga ilqja. Llojet më të rëndësishme që i japin fizionominë këtij formacioni,
janë shkurret përherë të blerta si: mareja (Arbutus unedo), shqopa (Erica arborea), xina
(Pistacia lentiscus), mërsina (Myrtus communis), ilqja (Quercus ilex), dafina (Laurus
nobilis), mretet (Phillyrea angustifolia, P. latifolia) etj. Në formacionin e makies takohen
edhe shkurre e shkurrëza gjetherënëse, si frashëri (Fraxinus ornus), mëlleza (Ostrya
carpinifolia), cërmëdelli (Cotinus coggygria). Struktura e dendur e makies pengon
zhvillimin e një flore barishtore të pasur.
2. Zona e dushkut gjendet ndërmjet zonës së pyjeve dhe shkurretave mesdhetare dhe zonës
së ahishteve e breshtave mesdhetare, nga 400–1200 m mbi nivelin e detit. Kjo zonë përfshin
kryesisht formacione bimore të dominuara nga dushqe gjetherënëse dhe drurë të ndryshëm
fletorë. Në Shqipëri ndodhen 12 lloje dushqesh, por pjesa më e madhe e dushkajave tё vendit
tonё dominohen nga shpardhi (Quercus frainetto), bungëbuta (Quercus pubescens), qarri
(Quercus cerris), bunga (Quercus petraea), valanidhi (Quercus ithaburensis subsp.
macrolepis), bulgri (Quercus trojana), prralli (Quercus coccifera) etj.
Zona e dushkut pёrfaqёson formacione të thjeshta, ku mbizotëron njëri nga llojet e dushqeve
ose të përziera dhe ku marrin pjesë edhe bimë drunore të tjera, si: shkoza e bardhë, mëlleza,
frashëri, panja etj. Në Shqipërinë e Jugut mbizotërojnë dushkajat me valanidh dhe prrall,
ndërsa në Shqipërinë e Mesme, Veriore dhe Verilindore mbizotërojnë dushkajat me shpardh
dhe bungë. Përhapja e tyre varet njëkohësisht nga lartësia mbi nivelin e detit. Dushkajat i
shoqëron përgjithësisht një bimësi barishtore shumë e pasur, si dhe lloje të tjera, bafra,
shqopa, mareja, dëllinja, rigoni, sherbela, zhumbrica etj. Shumica e dushqeve përdoren për
lëndë ndërtimi, dru zjarri, tanin dhe për ushqim të bagëtisë gjatë periudhës së dimrit.
3. Zona e ahut ku, përveç ahishtave, hasen shpesh dhe shoqërime bimore të pishës së zezë,
arnenit të bardhë, rrobullit dhe bredhit të bardhë. Shtrihet në lartësi 800–1700 m në
Shqipërinë Veriore, 1000–1800 m në atë të mesme dhe 1200–1900 (–2000) m në atë
Juglindore. Ahu preferon tokat e murrme pyjore me reaksion acid (pH 4.5–7.1). Gjejnë
kushte më të mira në vende me shkëmb amnor gëlqeror, por ndeshen edhe në serpentinorët,
duke parapëlqyer kundrejtimet veri-verilindje dhe veriperëndim.
Ahishtet janë nga formacionet më të rëndësishme drunore të vendit dhe krijojnë pyje të gjera
në Alpet Shqiptare. Pasi ndërpriten nga lugina e Drinit, vazhdojnë në jug të saj, si në Munellë,
Orosh, Dejë e Mbasdejë, në malin e Allamanit, Qafështamë, Bizë, Çermenikë, Kaptinë e
Martaneshit, Jabllanicë, Shebenik. Kufiri më jugor i ahut është Nemërçka. Ahishtet i
shoqëron përgjithësisht një bimësi barishtore hijedashëse; në to ndeshen pak bimë që
lulëzojnë gjatë verës për shkak të hijes së theksuar në këtë stinë të vitit, prandaj shumë bimë
lulëzojnë dhe frytëzojnë gjatë pranverës së hershme, kur esencat që përbëjnë ahishtat nuk
kanë gjethuar ende. Në ahishte ndeshet në trajtë njollash herë pas here edhe bredhi i bardhë
(Abies alba) si dhe arneni i bardhë (Pinus peuce), rrobulli (Pinus leucodermis), plepi i egër
(Populus tremula), panja e malit (Acer pseudoplatanus) etj. Ndër shkurret dhe llojet
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barishtore mjaft të përhapura janë: qershigla, mjedra, arrçi, helmarina, luleshtrydhja,
njëgjirja etj. Ahu si përbërës kryesor i tyre, ka vlera të mëdha ekonomike.
4. Zona e kullotave alpine përfaqëson sipërfaqe toke me shoqërime bimore barishtore, që
shtrihen kryesisht mbi kufirin më të lartë të pyjeve dhe kulloten nga bagëtitë e imëta e më
pak nga bagëtitë e trasha. Shtrihet mbi atë të arnishteve, në lartësitë mbi 1700–1800 m mbi
nivelin e detit deri në lartësitë më të mëdha të maleve. Kjo zonë karakterizohet nga prania e
një bimësie barishtore e të ndonjë shkurrëze dhe nga mungesa e plotë e formacioneve
drunore. Disa toka të kullotave alpine njihen me emrin toka livadhore që janë zhvilluar nën
ndikimin e kësaj bimësie dhe kanë horizont humusor të trashë, me rreth 20% humus dhe
reaksion acid 5.6–6.5 ndërsa tokat e kullotave skeletike kanë horizont humusor të cekët. Ato
përfaqësojnë pjesën më të madhe të kullotave alpine. Zakonisht bimësia nuk është e plotë
dhe aty-këtu ka shkëmbinj të zhveshur. Kullotat alpine përdoren për blegtorinë vetëm për
një periudhë të shkurtër kohe gjatë verës.
Kullotat alpine në Shqipërinë Veriore dhe të Mesme janë të tipit të Evropës Qendrore, kurse
ato të Shqipërisë Jugore janë të tipit mesdhetar. Në kullotat alpine vegjetojnë lloje bimore
me qëndrueshmëri ndaj klimës së thatë dhe sidomos asaj të ftohtë, ku mbizotërojnë
graminoret që formojnë shoqërime të ndryshme me përbërës nga gjinitë e bishtpelëzës
(Festuca), pirrëgjakëses (Sesleria), këlerias (Koeleria), pendëkaposhit (Stipa) etj.; ato
shoqërohen nga pak bishtajore kryesisht të gjinive të trifileve (Trifolium sp.), thuepulës
(Lotus sp.), arithes (Astragalus sp.), si dhe nga disa kryqore, kambanore, kozmopolite etj.
Në kullotat alpine krahas bimësisë barishtore vegjetojnë edhe mjaft shkurre apo shkurrëza,
midis të cilave dëllinja xhuxhe, disa trëndafila të egër dhe kërleka në veri (Paparisto et al.,
1988).
Habitatet natyrore (Direktiva e Habitateve-Natura 2000). Në 21 Maj të vitit 1992, Këshilli
i Komunitetit Evropian miratoi Direktivën Evropiane të Habitateve (Council Directive
92/43/EEC, 1992), si një ‘instrument ligjor’ për të siguruar ruajtjen e një game të gjerë
speciesh të rralla, të kërcënuara ose endemike të kafshëve dhe bimëve duke ruajtur habitatin
e tyre natyror.
Sipas kësaj direktive, habitatet natyrore përfaqësojnë zona ujore ose tokësore, të cilat mund
të jenë tërësisht natyrore ose gjysëm natyrore, e që dallojnë nga karakteristikat e tyre
gjeografike, abiotike dhe biotike. Direktiva e habitateve përmes ruajtjes së habitatit synon
që përveç ruajtjes së botës bimore dhe shtazore, të promovojë edhe ruajtjen e vlerave
ekonomike, sociale, kulturore dhe fetare që çdo habitat përfaqëson në vetvete. Në këtë
mënyrë kjo direktivë ndihmon në objektivat e zhvillimit të qendrueshëm dhe përfaqëson
instrumentin ligjor të politikave evropiane në mbrojtjen e natyrës.
Element shumë të rëndësishëm të Direktivës së Habitateve janë edhe shtojcat e saj. Në
shtojcën I të kësaj direktive listohen habitatet natyrore me interes komunitar, të cilët brenda
territorit Evropian mund të jenë: a) në rrezik zhdukje në shtrirjen e tyre natyrore, b) me
shtrirje të vogël natyrore si rrjedhojë e regresit të tyre apo përhapjes së kufizuar, c)
përfaqësues të karakteristikave tipike të një apo të gjashtë zonave biogjeografike. Në këtë
listë janë të identifikuara edhe habitatet natyrore prioritarë, të cilat përfaqësojnë habitate
natyrore në rrezik zhdukje brenda territorit Evropian. Për ruajtjen e këtyre të fundit,
Komuniteti ka përgjegjësi të veçanta për raportin e shtrirjes së tyre natyrore (Council
Directive 92/43/EEC, 1992). Në shtojcën I të direktivës listohen 233 tipe habitatesh natyrore
Evropiane, prej të cilave 71 kanë statusin prioritar.
Natura 2000 përfaqëson një rrjet ekologjik evropian të zonave të veçanta të ruajtjes, i cili ka
për qëllim të mbajë dhe të rivendosë në një status të favorshëm ruajtje habitatet natyrore dhe
speciet me interes komunitar të faunës dhe florës së egër (EC, EUR 28, 2013).
7

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Shqipëria, si një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, që prej vitit 2015 ka filluar punën
për identifikimin dhe hartëzimin e habitateve natyrore e që janë pjesë e direktivës së
habitateve (Natura 2000) në pesë zona të mbrojtura: Parku Kombëtar Bredhi HotovesDangelli, Parku Kombëtar Mali i Tomorrit Mountain, Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta,
Rezervati i Menaxhuar Natyror Korab-Koritnik dhe Rezervati i Menaxhuar Natyror Liqeni i
Shkodrës. Theksojmë se të dhënat e para për hatëzimin e habitateve natyrore sipas sistemit
të klasifikimit Natyra 2000 janë realizuar këto vitet e fundit në kuadër të disa doktoratave
(Imeri, 2013; Gjeta, 2014; Mahmutaj, 2015). Gjithashtu, këto vitet e fundit është punuar për
identifikimin e habitateve edhe me sistemet e ndryshme të klasifikimit të habitateve,
CORINE Biotope, rrjeti EMERALD, EUNIS etj.
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KREU I: VEÇORITË FIZIKO-GJEOGRAFIKE DHE EKOLOGJIKE TË PURMD
1.1 Përshkrimi fiziko-gjeografik i zonës së studimit
Pellgu ujëmbledhës i rrjedhës së mesme të lumit Devoll përfshin gjithë territorin, ujërat
sipërfaqësore të të cilit përfundojnë në segmentin Banjë-Lozhan të lumit Devoll. Ky territor
shtrihet midis gjashtë rajoneve fiziko-gjeografike të shqipërisë: 1) Rajoni i Malësisë që
shtrihet midis luginës së Shkumbinit dhe luginës së Devollit; 2) Malësia e Gorës; 3) Malësitë
midis Devollit dhe Osumit të Sipërm; 4) Lugina e Tomorricës; 5) Lugina e Devollit të
Poshtëm; 6) Sulova (Fig. 1-1). Theksojmë se përshkrimi fiziko-gjeografik i zonës së studimit
është përshkruar sipas Gjeografisë Fizike të Shqipërisë (Kabo, 1990-91) dhe Raportit të
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis që është bërë për hidrocentralet: Banjë, Kokël dhe Moglicë
(Norconsult, 2010).
1) Rajoni i Malësisë që shtrihet midis luginës së Shkumbinit dhe luginës së Devollit
Në këtë rajon, pjesë e pellgut ujëmbledhës të Lumit Devoll bëjnë pjesë mali i Shpatit, Guri i
Zi, Guri i Topit dhe Valamarë-Lenie. Kreshtat e këtyre maleve përfaqësojnë kufirin verior,
verilindor dhe lindor të pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll.
Mali i Shpatit përfaqëson kufirin verior dhe verilindor të zonës së studimit. Ky mal përbëhet
kryesisht nga ultrabazikët e masivit të Bukanikut. Lartësia e këtij mali rritet në drejtim të
juglindjes nga 200 m deri në mbi 1800 m në Majën e Shirokut dhe Bukanikut dhe
karakterizohet nga thepisje të theksuara tektoniko-erozive, të formuara nga shkëputje të
shumta tektonike. Më të shprehuara ato janë në disa rrjedhje të sipërme të degëve të lumit të
Holtës.
Guri i Zi gjendet në kufirin lindor të basenit të Devollit dhe shtrihet në jug të malit të Polisit.
Ai është i përbërë kryesisht nga ultrabazikë dhe lartësia më e madhe e tij është 2072 m. Edhe
ky mal karakterizohet nga thepisje të shumta, sidomos në pjesën perëndimore përgjatë
prerjes së thellë erozive të Holtës dhe në zgjerimin e kontaktit tektonik midis flishit dhe
ultrabazikëve, zgjerimi i Poroçanit të sipërm. Kreshta e këtij mali është e sheshtë ose e
valëzuar lehtë dhe në lartësitë e shpateve perëndimore mbi 1700-1800 m, marin fillimet e
tyre disa degë të Lumit Devoll.
Mali i Gurit të Topit shtrihet në jug të Gurit të Zi dhe ndahet nga Mali i Valamarës nëpërmjet
fushës së Varrit të Plakës. Ai është rreth 9 km i gjatë dhe ka një kreshtë të madhe, me
valëzime të vogla dhe gati të sheshta, me pjerrësi më të theksuar në shpatin perëndimor. Në
këtë mal mbizotërojnë lartësitë mbi 1500 m kurse maja më e lartë arrin në 2122 m. Formimet
e ndryshme litologjike si gëlqeror, efuziv dhe flish i japin këtij mali tiparet kryesore
morfologjike. Në disa nga cirqet akullnajore që takohen në këtë mal gjenden edhe liqene
akullnajore.
Mali i Valamarës ndodhet në jug të Gurit të Topit, me shtrirje veri-jug deri në 13 km. Ky
mal ka trajtën e një masivi me shpate të thepisura dhe kurriz mjaft të çrregullt. Në të
mbizotërojnë lartësitë mbi 1300 m kurse lartësia më e madhe është 2373 m. Në lartësitë mbi
1500 m të këtij mali gjenden forma të shumta akullnajore dhe disa cirqe të transformuara në
liqene akullnajorë.
Mali i Lenies shtrihet në jug të Valamarës deri në luginën e Devollit. Ai ngrihet nga 500 m
deri në 2013 m në majën e Lenies. Ky mal është i përbërë nga tre kreshta gëlqerore me
drejtim lindje-perëndim dhe të ndara nga njera-tjetra. Lartësitë më të ulta (450-1000 m) janë
të përbëra nga flishi ku spikasin dhe rrëshqitjet e shumëllojshme. I gjithë shpati nga Gur
Shqipja deri në Dobërçan është përfshirë herë pas here nga rrëshqitje të ndryshme, të cilat
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kushtëzohen nga përhapja e argjilit, sasia e madhe e ujit, erozioni i fuqishëm i degëve dhe i
vetë Devollit, bimësia e degraduar, përdorimi pa kriter i tokës etj.
Kurrizi mali i Malsit-Koshnicë shtrihet në perëndim të Gurit të Zi, Valamarës dhe Lenies.
Në perëndim ky varg shkon deri në luginën e Devollit të Mesëm dhe Tomorricës së Poshtme.
Ky kurriz përbëhet nga flishi, ultrabazikë, gëlqerorë, disa bërthama antiklinale si mali i
Vinës, Mali i Gurit, Tërvolit dhe disa breza terrigjenësh të miocenit. Lartësia e këtij kurrizi
rritet nga veriperëndimi drejt juglindjes duke arritur deri në 1730 m në malin e Koshnicës.
Nga ky kurriz malor marin fillesat shumë tributarë të Devollit të cilat atje ku janë ndeshur
me struktura gëlqerore formojnë gryka që shpesh marrin formën e kanioneve, si kanioni i
Holtës, Kaçinetit etj
2) Malësitë midis Devollit dhe Osumit të Sipërm
Shtrihen nga lugina e Devollit në veri deri në atë të Osumit të sipërm (Vithkuq) dhe në Qafën
e Qarrit në jug. Në zonën e studimit përfshihet një pjesë e territorit të kurrizit malor
Ostrovicë-Bofnjë e cila shtrihet nga Çuka e Frengut në jug deri afër luginës së Devolllit në
veri. Ky kurriz malor është më kompakti dhe më i larti e me kontraste të shumta. Zona e
studimit që përfshihet në këtë kurriz malor është pjesë e malësisë së Bofnjës.
3) Lugina e Tomorricës
Lumi Tomorricë është tributari më i madh i Devollit e që bashkohet me të në rrjedhën e
mesme të tij. Një pjesë e pellgut ujëmbledhës të këtij lumi, pjesa e poshtëme e Tomorricës
(nga grykëderdhja deri në fshatin Gjerbës), është e përshirë në zonën e studimit (Fig. 1-1).
Lugina e Tomorricës shtrihet ndërmjet maleve të Koshnicës dhe Ostrovicës në lindje e
Kulmakut dhe Tomorrit në perëndim. Pjesa lindore është e dominuar nga ultrabazikët e
Devollit dhe flishe të zonës së Krastës. Veprimtaria erosive në sektorë të veçantë, sidomos
në shpatet e krahut të djathtë, është shumë intensive. Lugina zgjerohet shumë midis fshatit
Gjerbës dhe vendit ku Tomorrica takohet me Devollin si pasojë e përberjes flishore të saj.
Relievi është tepër i copëtuar.
4) Sulova
Zona kodrinore nga Banja deri afër Qafës së Dardhës, pjesë e rajonit të Sulovës përfaqëson
pjesën perëndimore dhe jugperëndimore të zonës së studimit. Nga ana orografike kjo zonë
kodrinore është vazhdim i malit të Tomorrit por ndryshon shumë prej tij jo vetëm nga lartësia
por edhe nga ndërtimi gjeologjik (litologjik), morfologjia dhe morfogjenetika e tyre. Ky
territor i zonës së studimit ndërtohet nga depozitime flishore të oligocenit të poshtëm, nga
gëlqerorë mergelorë të eocenit dhe nga molasa. Përhapje më të madhe kanë flishet, argjilat
dhe ranorët. Nga ana morfologjike Sulova përfaqëson një zonë kodrinore të çrregullt me
lartësi e cila varion nga 200-900 m. Në zonën e studimit lartësitë luhaten ndërmjet 200-500
m.
Rrjeti hidrologjik i zonës është relativisht i pasur në raport me përmasat e territorit.
Numërohen rreth 15 përrenj që përhapen në këtë territor. Në përgjithsi këta përrenj janë të
shkurtër, shumica me një gjatësi që shkon nga 5-6 km.
5) Lugina e Devollit të poshtëm
Në këtë rajon fiziko-gjeografik perfshihet pellgu ujëmbledhës i segmentit nga vendi ku
Tomorrica takohet me Devollin deri në digën e Banjës. Kjo pjesë e luginës ka një gjatësi
rreth 23 km dhe gjerësi që shkon nga 0.8 deri në 3-4 km. Në këtë luginë përfundojnë edhe
disa lugina të tjera më të vogla ku më kryesoret janë lugina e Holtës, Kaçivellit dhe e
Tomorricës.
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Figura 1-1: Rajonet fiziko-gjeografike të Shqipërisë që mbulojnë pellgun ujëmbledhës të rrjedhës së mesme
të lumit Devoll (harta është përgatitur në GIS).

Lugina e Devollit të Poshtëm është e gjerë, sidomos pas bashkimit me Tomorricën dhe vetëm
në pak sektorë ngushtohet si në Banjë, e cila përfaqëson edhe kufirin më të poshtëm të
rrjedhës së mesme të lumit Devoll. Kjo luginë ndërtohet kryesisht mbi formacione flishore
të paleogjenit. Përgjithësisht është në fazën e pjekurisë, pra e zhvilluar mirë, me shtrat të
gjerë që shkon nga disa qindra metra deri në 3-4 km, dhe të mbushur me aluvione. Lumi i
Devollit në këtë sektor pëson shumë dredhime dhe degëzime. Tarracat lumore kanë zhvillim
të madh, në to janë ngritur qendrat kryesore të banuara si qyteti i Gramshit dhe shumë fshatra
të tjerë. Shpatet që rrethojnë luginën bien butë dhe formojnë relieve të qeta kodrinore. Ato
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kryesisht janë të qendrueshme me përjashtim të disa vendeve që ndodhen afër brigjeve të
luginës ku vërehen shëmbje dhe rrëshqitje të vogla.
6) Malësia e Gorës
Përfshihen territoret më juglindore të zonës së studimit, duke filluar nga veriu i vijës
Lozhan-Krushovë, në lindje dhe juglindje të malit të Lenies dhe deri në lumin e Selcës e
cila përfaqëson kufirin më juglindor të zonës së studimit. Kjo malësi është tepër e copëtuar
nga rrjeti i dendur hidrografik dhe depozitimeve të shkrifëta. Në perëndim të grykëderdhjes
së Selcës deri në Gur-Shqipe gjeologjia dominohet nga ultrabazikë dhe disa blloqe të vogla
gëlqerore. Në perëndim të Gur-Shqipes dhe deri në perëndim të fshatit Moglicë substrati
dominohet nga flishi dhe argjila. Prania e flishit, krahas faktorëve të tjerë e bënë këtë zonë
me aktivitet të lartë të erozionit.
1.2 Klima
Pellgu ujëmbledhës i rrjedhës së mesme të lumit Devoll shtrihet në një zonë shumë të gjerë
gjeografike dhe me reliev shumë të larmishëm, e për pasojë kushtet klimatike janë të
larmishme. Sipas rajonizimit klimatik të Shqipërisë, ky pellg ujëmbledhës shtrihet në rajonin
Mesdhetar Kodrinor dhe Mesdhetar Malor, përkatësisht në nënzonën mesdhetare kodrinore
juglindore dhe në nënzonën mesdhetare malore juglindore. Përgjithsisht klima e këtye
rajoneve klimatike karakterizohet nga verë e nxehtë dhe e thatë, e dimër i ftohtë e i lagësht.

Figura 1-2: Diagrama pluviometrike për periudhën 2008-2010 (ombrotermike) e zonës së studimit
(Norconsult, 2010).

Bazuar në diagramëm ombrotermike të zonës së studimit (Fig. 1-2) mund të themi që klima
është gjysëm e thatë. Pjesa më e madhe e muajve të vitit është e lagësht ndërsa muajt më të
thatë konsiderohen Korriku dhe Gushti, pasi vetëm gjatë këtyre dy muajve sasia mesatare e
reshjeve është më e vogël se dyfishi i temperaturës (Emberger, 1955).

12

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

1.2.1 Temperaturat
Pjesa më e madhe e zonës së studimit e cila shtrihet nga lartësitë më të ultë (100 m) deri në
afërsisht 1000 m mbi nivelin e detit, përfshihet në Nënzonën Mesdhetare Kodrinore
Juglindore. Këto territore karakterizohen nga ndikimi i ndjeshëm i detit Adriatik, dhe për
pasojë klima është më e butë. Erërat në gjysmën e ngrohtë të vitit vijnë nga veriperëndimi,
kurse në gjysmën e ftohtë të vitit nga juglindja. Temperaturat mesatare vjetore luhaten në
intervalin 14-15C dhe në pjesët më të larta 11-13oC. Temperatura mesatare e janarit është
mbi 5oC. Minimumet absolute lëkunden nga -3 oC deri në -5 oC për pjesën më të ulët dhe 5oC deri në -6oC në pjesën më të lartë. Në dimrat më të ftohtë temperaturat mund të arrijnë
deri -15oC. Në territoret më të ultë të kësaj nënzone klimatike, 30-40 ditë janë me
temperature nën zero kurse në pjesën më të lartë numri i ditëve me temperatura negative
është 45-55 ditë (Norconsult, 2010).
Nënzona mesdhetare malore juglindore është nënzona klimatike e rajonit mesdhetarë malor
ku përfshihen të gjithë territoret e zonës së studimit me lartësi mbi 1000 m. Temperaturat
mesatare vjetore deri në lartëtë 1300 m lëkunden ndërmjet 7-10oC kurse në pjesët më të larta
3-6oC. Temperatura mesatare e janarit luhatet nga -1oC deri në -2oC në pjesët e ulta dhe -3oC
deri në -4 oC në pjesët e larta. Minimumet absolute në pjesën e ulët janë -10oC dhe -13oC,
por në dimra të ftohtë mund të shkojnë deri në – 25oC. Në pjesët e larta dhe në varësi të
relievit temperaturat minimale janë akoma më të ulëta. (Norconsult, 2010).
Njohja e temperaturave minimale mujore dhe maksimale mujore të zonës së studimit kanë
shumë rëndësi në studimet biologjke pasi vlerat e tyre shpesh janë faktorë ekologjikë
kufizues për shumicën e organizmave bimore dhe shtazore.

Figura 1-3: Luhatjet e temperaturave minimale dhe maksimale në zonën e studimit për periudhën 2008-2010
(Norconsult, 2010).
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1.2.2 Reshjet
Pozita gjeografike, distanca nga deti dhe kompleksiteti i relievit bëjnë që sasia e reshjeve në
zonën e studimit të jetë jo e njëtrajtshme. Vlera mesatare vjetore e reshjeve luhatet rreth 1300
mm, pak më të ulta se sasia mesatare e reshjeve vjetore të të gjithë territorit të Shqipërisë
(1400 mm). Ato shpesh janë intensive dhe shoqerohen me stuhi. Numri i ditëve me shi
luhatet midis 110-120 ditëve në vit. Sasia më e madhe e reshjeve bie gjatë periudhës së ftohtë
të vitit dhe muajt më të lagësht janë muajt nëntor-dhjetor (135 mm/muaj). Muaji më i thatë
është Korriku me 43 mm reshje. Bora e parë shfaqet që në fillim të dhjetorit dhe vazhdon
deri në ditët e para të prillit. Çdo vit vrojtohen rreth 50-60 ditë ku territori i këtij rajoni është
i mbuluar me borë.

Figura 1-4: Reshjet mesatare vjetore (në mm) të matura në stacionin meteorologjik të Gramshit dhe fshatit
Kukur, 2008-2010 (Norconsult, 2010).

1.3 Hidrologjia
Pellgu ujëmbledhës i rrjedhës së mesme të lumit Devoll karakterizohet nga një rrjet i pasur
hidrologjik ku tributarët më të mëdhenj janë lumi i Holtës, Vërçës, Tomorricës, Grabovës,
lumi i Malësisë dhe lumi i Selcës (Fig. 1-1; Fig. 1-5). Devolli karakterizohet nga vlera të
ulëta të koeficientit të rrjedhjes (0.55-0.77 m/s) që i detyrohet reshjeve të pakta vjetore në
pellgun ushqyes e mbi të gjitha shpërndarjen vjetore më të rregullt të tyre pasi mjaft reshje
bien në verë kur humbjet për shkak të avullimit janë më të mëdha.
Lumi Devoll është dega kryesore e Semanit. Ai buron nga shpatet jug-lindore të maleve të
Moravës dhe është 196 km i gjatë. Sipërfaqja e ujëmbledhësit është 3,139 km2 dhe lartësia
mesatare 960 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare e Devollit është 49.5 m3/s, dhe ushqehet
kryesisht nga ujërat sipërfaqësore. Mineralizimi ujit është 390 mg/l. Devolli bashkohet me
lumin Osum afër fshatit Kozarë (Berat); së bashku formojnë lumin Seman, i cili pasi
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përshkruan fushën e Myzeqesë, shkarkon ujërat e tij në detin Adriatik, në jug të Lagunës së
Karavastasë.

Figura 1-5: Rrjeti hidrologjik i lumit Devoll (Norconsult, 2010).

Lumi Devoll në zonën e studimit, segmenti Banjë-Kokël, kalon nëpër një luginë relativisht
të gjerë të rrethuar nga kodra të ulëta e të rrafshta, shumë të përshtatshme për vendbanime
dhe zhvillimin e aktiviteteve bujqësore. Më tej në lindje Lugina e Devollit ngushtohet në
formën e gërmës V. Peizazhi përreth ka karakter alpin me pak toka të kultivuara dhe me
kullota alpine që dominojnë lartësitë mbi 2000 m. Rreth 9 km në lindje të Gramshit deri afër
fshatit Moglicë, lugina shëndrohet në një kanion të ngushtë me shpate shumë të thepisura
serpentinore. Shtrati i lumit mbizotërohet nga zhavorri, i cili bëhet gjithnjë e më i imët,
ndërsa rrjedha largohet nga zona malore.
Në malin e Valamarës dhe Gurit të Topit gjenden edhe 15 liqene akullnajore. Ata takohen
mbi latësinë 1500 m; janë me përmasa relativisht të vogla, të formuar nga cirqet glaciale.
Regjimi, si rrjedhim i lartësisë së madhe në të cilën janë vendosur, është i natyrës alpine;
d.m.th., ata kanë nivele me të larta të ujërave në pranverë dhe të ulta në dimër. Ujërat e tyre
janë shumë të kthjellëta e të ftohta dhe popullohen nga pak makrofite dhe pak alga të
gjelbërta, kryesisht të gjinisë Chara sp. (Kabo, 1990-91).
1.4 Gjeologjia e zonës së studimit
Gjeologjia e pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll përbëhet kryesisht
nga shkëmbinj sedimentarë të ndryshëm që kanë moshë që nga Kretaku i hershëm deri në
Oligocen (140-30 milion vjet më parë), dhe disa shkëmbinj më të vjetër magmatikë të
periudhës së Jurasikut (170 milionë vjet më parë) (Kabo, 1990-91; Norconsult, 2010).
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Vargmalet Shqipëtare janë pjesa më jugore e Dinarideve. Për sa i përket klasifikimit
gjeologjik territori i Shqipërisë klasifikohet në nëntë zona të ndryshme tektonike, katër prej
të cilave kanë formuar territorin e zonës së studimit (Fig. 1-6). Shtresat tektonike të zonës së
studimit ashtu si në të gjithë territorin ë Shqipërisë janë palosur disa herë gjatë lëvizjet e
shumta, duke lënë një gjeologji komplekse që përshkruhet më së miri në kontekstin e
origjinës së tyre tektonike.

Figura 1-6: Harta gjeologjike e Shqipërisë ku tregohet edhe zona e studimit
(Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, 2002).
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Pjesa lindore e zonës së studimit përbëhet nga shkëmbinj serpentinorë-silicorë që i përkasin
zonës tektonike të Mirditës. Krahasuar me masivet e tjera shkëmbore të zonës së studimit ky
substrat gjendet në një territor më të kufizuar. Masivi më i madh që i përket kësaj zone
tektonike është vargu malor Guri i Topit-Valamarë-Lenie. Shkëmbinjtë serpentinorë
(ofiolitet) dhe silicorë të këtij masivi karakterizohen nga nivele të ulëta të Ca dhe
përqëndrime të larta të Al, Fe, Mg, Ni, Co e Cr. Tokat e formuara mbi këto shkëmbinj
përmbajnë sasi të pakta ushqyesish për bimët, nivele të ulëta të raportit Ca/Mg, mungesë e
ushqyesëve thelbësorë, si N, Na e P, përqëndrime të larta të metaleve të rënda si Cr, Co e Ni
(Müntener, 2010). Të gjitha këto kushte të veçanta edafike bëjnë që këto mjedise të
popullohen nga një florë e veçantë, toleruese ndaj këtyre kushteve ekstreme të tokës. Ndër
to, me rëndësi janë speciet tolerante ndaj pranisë së Ni në tokë (Ni–toleruese dhe
Ni–hiperakumulatorët).
Në kufirin jugor, masivet serpentinore janë të mbivendosura me masat shkëmbore të zonës
tektonike fqinje të Krastës e cila është e përberë nga shkëmbinj gëlqerorë dhe flishore. Në
perëndim zona serpentinore kufizon me zonën tektonike të Krujës e cila brenda zonës së
studimit përbëhet vetëm nga flishe; këto ndërtojnë territore të mëdha në basenin e Devollit.
Krahina e Sulovës, e cila përfaqëson pjesën perëndimore të basenit ujëmbledhës të Devollit
dhe Tomorricës (Fig. 1-1), është e përberë kryesisht nga depozitime molasike dhe
shkëmbinjë ranorë që përfshihen në zonën tektonike Jonike. Nga ana tektonike Sulova
përbëhet nga struktura dytësore të antiklinalit të Sulovës dhe antiklinalit të Tunjës të cilat
formojnë reliev me kontraste dhe struktura asimetrike me orientim VP-JL. Morfologjikisht
kjo zonë përqësohet nga reliev kodrinor me organizim të çrregullt.
1.5 Tokat
Toka është një nga komponentët më të rëndësishëm të natyrës, sidomos për botën bimore.
Larmia e tipeve të ndryshme së tokave të Shqipërisë është shumë e lartë si nga cilësitë
morfologjike ashtu ato kimike, fizike dhe mineralogjike. Shkëmbi amnor ose si njihet
ndryshe ‘formacioni mëmë’ është një faktor mjaft i rëndësishëm i tokëformimit. Kështu, për
shkak të ndryshimit të kushteve pedogjenetike, në zonën e studimit dallohen disa lloje tokash
(Kabo, 1990-91):
Tokat aluvionale, janë toka subargjilore dhe argjilore të formuara përgjatë shtrateve lumore
nga depozitimet aluvionale të rrjedhjave. Ato i gjejmë kryesisht në lartësi 150–500 m mbi
nivelin e detit por në lumin Devoll që karakterizohet kryesisht nga shtrat zallishtor, depoziat
e imëta aluvionale i gjejmë vetëm në segmentin Çekin – Banjë ku ai merr trajtë fushore.
Tokat aluvionale janë toka të thella shumë të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë. Ato
karakterizohen nga një reaksion bazik, përmbajtje të humusit rreth 2% dhe sasie shumë të
vogla të lëndëve organike.
Tokat e hirta kafe. Shtrihen kryesisht në pjesën perëndimore fushore e koodrinore të vendit
tonë që karakterizohet nga klimë tipike mesdhetare dhe zënë rreth 18 % të sipërfaqes së
territorit. Në zonën e studimit këto toka janë dominuese në të gjithë territoret e ulëta, deri në
600 m lartësi mbi nivelin e detit. Ato gjenden kryesisht mbi formacione sedimentare
gëlqerore, ranore, argjilore, e konglomerate. Bimësia natyrore dominohet nga shkurretat
mesdhetare, por pjesa më e madhe e këtyre tokave janë kthyer në toka bujqësore. Tokat e
hirta kafe karakterizohen nga një profil i diferencuar mirë i cili fillon me horizontin e parë
me thellësi rreth 15 cm, strukturë kokrizore, përbërje mekanike subargjilore të mesme e me
ngjyrë të hinjtë-kafe të celët. Horizonti dytë paraqitet në ngjyrë të hinjtë-kafe në të verdhë,
me thellësi 25 cm, me strukturë granulare-kokrrizore me përbërje mekanike argjilore.
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Horizonti tretë ka ngjyrë të hinjtë në të verdhë përbërje mekanike subargjilore-ranore dhe
thellësi reth 50cm, ndërsa horizonti katërt ka një thellësi reth 60cm dhe të njëjtën ngjyrë me
horizontin e dytë por përmban mjaft pika të bardha të formuara nga karbonati i kalciumit,
përqindja e të cilit në horizontet e sipërme shkon nga 0.1-0.16%. Reaksioni i këtyre tokave
është neutral, ndërsa rezervat e azotit janë mesatare me vlera që shkojnë nga 0.09-0.17%.
Sasia e humusit është e vogël (2-4%) dhe kanë reaksion lehtësisht acid.
Tokat e kafenjta. Në zonën tonë të studimit këto toka shtrihen kryesisht në të dyja anët e
luginës së Devollit, Tomorricës si dhe tributarve të tjerë, në lartësitë 600–1000 m mbi nivelin
e detit. Ato janë toka të rënda, të ngjeshura, lehtësisht acide dhe me përmbajtje humusi 4–
9%. Përsa i përket kushteve të formimit dhe konkretisht klimës mund të themi se këto toka
janë formuar dhe zhvillohen nën ndikimin e klimës malore ku sasia e rreshjeve arrin 9001200 mm, ndërsa temperaturat mesatare gjatë vitit kanë një luhatje mjaft të ndjeshme.
Bimësia e këtyre tokave është tipike e pyjeve termofile gjetherënëse (të dushqeve), ku më të
përhapur janë: Quercus frainetto, Q. cerris, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Ostrya
carpinifolia, Castanea sativa etj.
Tokat e murrme pyjore i gjejmë në lartesitë 1000–1800 m mbi nivelin e detit. Ato formohen
mbi shkëmbinjtë sedimentarë, magmatikë dhe metamorfikë, në rajonet ku temperatura
mesatare vjetore luhatet nga 9–13°C. Përmbajtja e humusit është 12–15% dhe kanë reaksion
acid të shprehur mirë, me përjashtim të rasteve kur zhvillohen mbi substrate gëlqerorë, si
është e zona nga mali i Vinës në Poroçan. Ato zënë sipërfaqe të konsiderueshme në zonën e
studimit dhe janë toka pjellore të përhapura në pyjet me ah dhe pishë të zezë. Ndër speciet
tipike të këtyre tokave mund të përmendim: Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Acer
monspessulanum, Ilex aquifolium, Atropa bella-donna, Dentaria bulbifera, Galium
odoratum, Fragaria vesca, Anemone nemorosa, Rubus idaeus, Lathyrus venetus etj.
Tokat livadhore malore, në zonën e studimit gjenden në lartësitë mbi 1700 m mbi nivelin e
detit dhe formohen mbi shkëmbinjtë sedimentarë, por ndeshen dhe në ata metamorfikë apo
magmatikë. Këto toka kanë ngjyrë kafe të errët deri në të murrme të zverdhur, përmbajtje
humusi 16–24%, përbërje mekanike subargjilore të mesme, reaksion të theksuar acid, me
përjashtim të rasteve kur zhvillohen mbi gëlqerorë. Ato janë toka shumë pjellore më një
bimësi barishtore shumë-vjeçare të dominuara kryesisht nga graminoret që shfytëzohen si
kullota. Në zonës e studimit këto toka i gjejmë kudo në brezin e kullotave alpine por përhapje
më masive kanë në vargun malor Guri i Topit–Valamarë–Lenie, Mali i Komjanit, Mali i
Vinës, Mali i Lisecit etj.
1.6 Të dhëna të përgjithshme demografike dhe ekonomike e zonës
Zona e studimit përbëhet nga tre rrethe administrative: rrethi i Gramshit, Elbasanit, Korçës
dhe Skraparit (Fig. 1-7). Rrethi i Gramshit përbën gati 70% të zonës së studimit. Nga
1017 km2 që është e gjithë zona, 739.2 km2 janë nën administrimin e bashkisë Gramsh. Ky
rreth kufizon me Korçën pranë vendit të njohur si Molla e Grabovës, kurse me Skraparin
midis Kërpicës dhe Zhepës. Kreshta e vargëmalit Valamarë-Guri i Topit e ndan nga rrethi i
Pogradecit (Fig. 1-7).
Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e Gramshit numëron 24,231 banorë me dendësi 32.78
banorë për km², ndërsa sipas Regjistrit Civil ajo numëron 36.305 banorë, me densi 49.11
banorë për km². Kjo bashki përbëhet nga 10 njësi administrative: Gramsh, Pishaj, Kodovjat,
Kukur, Kushovë, Lenie, Poroçan, Skënderbegas, Sult dhe Tunjë. Sipas ndarjes së re
aministrative bashkia ka nën administrimin e saj një qytet dhe 94 fshatra që shtrihen në një
territor kryesiht malor të Shqipërinë qendrore, ku toka bujqësore është e paktë (rreth 14 % e
sipërfaqes), ndërsa pjesa tjetër e territorit është zonë pyjore ose kullotë. Në teritoret që i
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përkasin rrethit të Korçës dhe Skraparit përmendim si fshatra me numër të madh banorësh:
Moglicë, Strelcë, Zhepë, Dushar dhe Kërpicë etj.
Burimet ekonomike në këtë zonë janë të pakta. Gramshi mbahet mend për dy ndërmarrje të
mëdha ushtarake; industria e prodhimit të armatimeve ku dikur punonin 1100 punëtorë e
mbyllur përfundimisht në vitin 2006. Ndërkohë uzina e prodhimit të baterive ka patur të
punësuar 440 punëtorë. Kjo e fundit u privatizua në vitin 2003 dhe mendohet se ka lënë pas
rrezatim dhe ndotje në gjithë zonën. Po kështu në Gramsh ka patur edhe një ndërmarrje të
grumbullim-përpunimit me 880 punëtorë.

Figura 1-7: Hartë e zonës së studimit ku tregohen katër rrethet administrative që janë pjesë e kësaj zone dhe
fshatrat kryesorë.

Në të gjithë zonën kanë ndodhur lëvizje të mëdha të njerëzve nga fshatrat drejt Gramshit e
më pas drejt qyteteve të tjera. Në vitin 1991 rrethi i Gramshit ka patur një popullsi prej 55
mijë banorësh, ku vetëm 8,600 jetonin në qytet dhe pjesa tjetër në fshat, ndërkohë që në vitin
2015 ka patur rreth 24 mijë banorë, nga të cilët 8,400 jetojnë në qytet. Më shumë se gjysma
e popullsisë rezulton të jetë larguar në drejtim të qyteteve të mëdha apo në emigrim.
Burimi kryesor i të ardhurave në fshat janë blegtoria, bimët mjekësore, bletaria dhe bujqësia.
Shitja e lendës drusore ka qënë një nga burimet më të mëdha i të ardhurave sidomos në vitet
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1992-2000, por prerjet pa kriter të pyjeve kanë bërë që shumë fshatra të kenë probleme të
rënda nga rrëshqitjet e tokës. Sot, ky aktivitet konsiderohet si i paligjshëm, por ndalimi i tij
si dhe rigjenerimi i zonave pyjore përbëjnë një sfidë për njësitë andministrative të zonës.
Hartimi dhe zbatimi i strategjive reklamuese të Gramshit për zhillimin e turizmit malor mund
të ndihmojë në përfitimin e të ardhurave në zonë. Kjo duhet nxitur me ndërhyrjet në
infrastrukturë dhe mbështetjen e banorëve në ngritjen e shërbimeve për turistët. Ndërtimi i
infrastrukturave shoqëruese të hidrocentraleve Banjë dhe Moglicë pritet të zgjidhë pjesërisht
problemin e rrugëve të këqija në territor, duke krijuar mundësi për zhvillimin e turizmit
malor (http://zgjedhje2015.reporter.al/profili-i-bashkise-gramsh/).
1.7 Studimet botanike të realizuara në zonë
Pellgu ujëmbledhës i rrjedhës së mesme të lumit Devoll karakterizohet nga larmi formash relievi,
lloje shkëmbinjsh e toke, larmi mikrolimash etj., që janë pasqyruar në larmi të madhe flore dhe
bimësie. Kjo larmi floristike ka tërhequr vëmendjen e botanistëve të huaj dhe vendas, që në ngjysmën
e parë të shekullit të kaluar. Ekspeditat botanike që janë zhvilluar kanë patur objekt kryesor njohjen
e florës dhe/ose bimësisë në zona të caktuara të këtij territori të Shqipërisë apo përshkrimi i
formacioneve të ndryshme bimore, si ahishteve, pishnajave, rrobullishteve, kullota, shkorreta alpine
etj. Sudime botanike gjithëpërfshirëse për inventarizimin e florës apo përshkrimin e bimësisë dhe
habitateve natyrore në zonë nuk ka patur deri më sot.
Botanisti i mirënjohur Markgraf (1927; 1931) ka publikuar të dhënat e para floristike nga kjo zonë.
Ai ka vizituar këtë territorë të Shqipërisë rreth viteve 1920 kur ka kaluar nga mali i Tomorrit dhe
nëpërmjet luginës së Tomorricës dhe Vërçës ka arritur në malin e Gurit të Topit për të kaluar pastaj
në zonën e Mokrës, Pogradec. Gati 30 viteve më vonë Demiri (1959) ishte batanisti i parë shqiptar i
cili botoj mbi florën e kullotave natyrore të Gurit të Topit. Interesi për njohjen e florës së kësaj zone
ka qënë gjithmonë i madh. Botanist të huaj dhe vendas, sidomos këto 25 vitet e fundit kanë publikuar
të dhëna të rëndësishme për këtë zonë, përfshirë edhe disa raportime për specie të reja për Shqipërinë
(Paparisto & Qosja, 1976; Gölz & Reinhard, 1984; Vangjeli et al., 2000; Barina & Pifkó, 2008; 2011;
Shuka & Tan, 2009; Mullaj & Tan, 2010; Meyer, 2011; Mersinllari, 2008; 2014).
Studimet për njohjen dhe përshkrimin e bimësisë së zonës janë bërë kryesisht në kuadër të
doktoraturave të ndryshme. Kështu, Buzo (1981) ka bërë përshkrimin e një pjese të livadheve dhe
kullotave të thata malore të Valamarës; Vangjeli (1983) ka botuar të dhënat e para mbi rrobullishtet
e Valamarës dhe Gurit të Topit; Mersinllari (1988) ka përshkruar shoqerimet bimore të ahishteve në
malin e Vinës, Kukurit, Rovjes etj.; Hoda (1988) ka botur të dhëna rreth formacioneve natyrore me
pishë të zezë, ku vlen të theksohet raportimi për herë të parë e pyjeve më pishë të zezë të cilat shtrihen
pranë fshatit Skëndërbegas, në lartësi aspak tipike për këtë formacion, rreth 350 m mbi nivelin e detit.
Bazuar në të dhënat e mara nga Herbari Kombëtar, Tiranë, studjues dhe kolektor të tjerë që kanë
kryer ekspedita studimore në zone janë: Mitrushi, Tartari, Palikuqi, Zgjani, Hoxha, etj.
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KAPITULLI II: METODIKA E STUDIMIT
2.1. Materiale dhe metoda e studimit
Të dhënat e paraqitura në këtë studim janë produkt i një punë të realizuar gjatë periudhës
Prill 2015 - Shtator 2018, e cila u organizua në tri etapa:
Faza përgatitore
Mbledhja e të dhënave në terren
Përpunimi dhe analiza e të dhënave
2.1.1 Faza përgatitore
Si në të gjitha studimet floristike faza përgatitore ka një rëndësi të veçantë për përgatitjen
teorike dhe grumbullimin e të gjithë literaturës dhe paisjeve të nevojshme për realizimin e
punës. Kjo fazë ka filluar që me regjistrimin në shkollën e doktoraturës, në Prill 2015.
Puna e realizuar gjatë kësaj faze përgatitore ka filluar me studimin e literaturës përkatëse
vendase dhe të huaj më qëllim: 1) Njohjen e karakteristikave të përgjithshme të zonës së
studimit, si ato fiziko–gjeografike, gjeologjike, hidrologjike dhe klimatike duke u bazuar
kryesisht në Gjeografinë Fizike të Shqipërisë (Kabo, 1990-1991); 2) Njohjen me studimet e
deritanishme të realizuara në fushën e florës, bimësisë dhe habitateve natyrore në Shqipëri
dhe sidomos në zonën tonë të studimit (Markgraf, 1927; 1931; Demiri, 1959; Paparisto
et al., 1976; Vangjeli, 1983; 2000; Gölz et al., 1984; Buzo, 1990; Mersinllari, 2008; 2014;
Barina et al., 2008; 2011; Shuka et al., 2009; Mullaj el al.,2010; Meyer, 2011; etj.).
Pjesa më e rëndësishme e të gjitha studimeve floristike është mbledhja e të dhënave në terren.
Pasi u njohëm me karakteristikat e përgjithshme fiziko-gjeografike të zonës së studimit,
rëndësi të veçantë u kushtua planifikimit të punës në terren, përcaktimit mirë intenerareve
që do të ndiqnim në mënyrë që ata të ishin sa më përfaqësues të zonës, kohën e kryerjes së
ekspeditave shoqëruar me qëllimet dhe objektivat e qartë për çdo ekspedit etj. Gjatë fazës
përgatitore janë zhvilluar edhe disa ekspedita me karakter njohës dhe familjarizues me florën
dhe bimësinë e zonës së studimit (Tab. 2-1).
Përpara fillimit të ekspeditave në terren u bë grumbullimi i të gjithave materjaleve bazë, si:
harta e habitateve kryesore të Shqipërisë (Fig. 2-1), harta e mbulesës bimore të Evropës e
vitit 2007 (Devillers et al., 1991) (Fig. 2-9), GPS, aparat fotografik, lente zmadhuese, fletë
herbari, karton me kanale ajrues, presë herbari, mushama, ventilator elektrik me ajër të
ngrohtë apo ajërngrohëse, qese polietileni, lopatëza, gërshërë (mjete të mprehta), skeda
rilevuese, florë ekskursioniste praktike dhe flora e ilustruar e Shqipërië për përcaktim në
terren (Vangjeli, 2015; Pils, 2016) etj. Përdorimi i presës elektrike për tharjen e materjalit
bimor të mbledhur në terren është një risi e përdorur për here të parë në studimet floristike
të vendit tonë.
Rëndësi të veçantë i është kushtuar edhe konsultimit me regjistrat e Herbarit Kombëtar
(Muzeu i Shkencave të Natyrës, UT) dhe krijimit të listave floristike për zonën tonë të
studimit nga kjo bazë të dhënash. Gjatë kësaj faze por edhe më vonë, për përcaktimin e
materjalit bimor të mbledhur në terren, konsultimet me Herbarin Kombëtar kanë qënë të
vazhdueshme.
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Figura 2-1: Harta e habitateve kryesore të Shqipërisë ku është treguar e zmadhuar zona e studimit dhe
habitatet më përfaqësuese të saj (Grup autorësh, 2003).

2.1.2 Mbledhja e të dhënave në terren dhe përcaktimi i materialit
Studimi i florës, bimësisë, habitateve natyrore dhe gjysëm natyrore të pellgut ujëmbledhës
të rrjedhës së mesme të lumit Devoll, janë realizuar në një periudhë tre vjeçare (2015-2018).
Në kuadër të këtij studimi janë ndërmarrë 17 ekspedita studimore ose rreth 50 ditë pune në
terren (Tab. 2-1), të realizuara kryesisht gjatë periudhës pranverë–vjeshtë, me qëllim
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vëzhgimin e fazave të ndryshme fenologjike të specieve bimore dhe mbledhjen e materjalit
bimor me lule dhe fruta, elementë këto shumë të rëndësishëm për punën përcaktuese.

Nr.
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

Tabela 2-1: Ekspeditat e realizuara në zonën e studimit në periudhën 2015-2018.
Data
Intenerari
Aktiviteti
(numri i intenerarit në fig. 2-2)
16-17.08.2015
Gramsh-Molla e Grabovës-Lenie
Njohje dhe familjarizim me zonen e
(1, 4)
studimit.
04.10.2015
Holtë-Kabash (10)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
dhënash.
15.10.2015
Gramsh- Lozhan (1)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
dhënash.
17-20.03.2016
Gramsh- Lenie (4)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
Gramsh- Liqeni Dushkut (4)
dhënash.
Gramsh- M. Grabovës (4)
Gramsh- Skëndërbegas (7)
Gramsh- Trashovic (9)
17.04.2016
Gramsh-Sotirë (2)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
dhënash.
3-6.05.2016
Kutërman- Cingari poshtëm (10)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
Taragjin-Liqeni Bratilës-qafa e
dhënash dhe realizimi i disa rilevimeve
Dushkut (4)
fitosociologjike.
Molla e Grabovës-Lenie (1, 4)
Gramsh-Skëndërbegas (7)
23.5.2016
Liqeni Dushkut (4)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
dhënash.
20.06.2016
Gramsh-Lozhan (1)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
dhënash dhe realizimi i disa rilevimeve
fitosociologjike.
16-17.07.2016
Gramsh-Lozhan (1)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
Gramsh- L. Dushkut-Lenie (1, 4)
dhënash dhe realizimi i disa rilevimeve.
24-25.08.2016
Holte-Kabash (10)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
dhënash.
26-27.08.2016
Gramsh- M. Grabovës (1)
Grumbullim materiali bimor, mbledhje të
dhënash.
1-2.09.2016
Gramsh- M. Grabovës- Moglicë (1) Grumbullim materiali bimor, marrje të
dhënash.

13
12, 23-29.05.2017

Gramsh-Mali Lisecit (3)
Gramsh-Liqeni Zi, Lenie (4)
Gramsh- L. Dushkut (4)
Gramsh- M. Grabovës-Moglicë (1)
Gramsh- Skëndërbegas-Bletas (7)
Gramsh- Trashovic-Banjë (9)
Gramsh-Mali I Komjanit (4)

Grumbullim materiali bimor, markim me
GPS dhe realizimi i disa rilevimeve.

14

23-26.06.2017

Gjerbës-Moglicë (Qafe Gjarprit)
Trelcë-Lenie- Vlamrë- Guri TopitRoves (5, 6)

Grumbullim materiali bimor, markim me
GPS dhe realizimi i disa rilevimeve.

15

16-17.06.2017

Gramsh-Sotirë (2)
Gramsh- Gjerbës (2)

Grumbullim materiali bimor, markim me
GPS dhe realizimi i disa rilevimeve.

16

15.10.2017

Gramsh- Molla e Grabovës (1)

17

22-28.06.2018

Gramsh-Lozhan (1)
Gramsh- L. Dushkut-Lenie (4)

Monitorimi i popullates së Hypericum
haplophylloides në Mollën e Grabovës
dhe mbledhje materiali bimor për analiza
gjenetike.
Kontroll dhe saktësim i hartës së
habitateve

Të gjitha ekspeditat tona janë kryer në 10 itinerare kryesore të cilat mbulojnë pothuajse
pjesën më të madhe dhe më me interes studimor për zonën. Itinerarët e përshkruar janë
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paraqitur skematikisht në hartën e figurës 2-2. Këto itinerare janë regjistruar në GPS gjatë
ekspeditave, dhe janë bashkuar në GIS me hartën. Nëpërmjet këtyre 10 itinerareve jemi
munduar që të mbledhim të dhëna sa më përfaqësuese për florën, grupimet bimore kryesore
dhe të krijonim një ide sa më të qartë rreth habitateve natyrore dhe gjysëm natyrore të zonës
së studimit. Duhet të përmendim se shpesh herë terreni shumë i ashpër na ka krijuar kufizime
dhe për këtë arsye disa zona nuk janë arritur të kapen. Përmendim këtu zonën serpentinore
përball ‘Mollës së Grabovës’, malin ndërmjet Lenies dhe ‘Mollës së Grabovës’ si dhe disa
zona shumë të thepisura përgjatë Kanionit të Holtës.

Figura 2-2: Itineraret e përshkruara në zonën e studimit.
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Mbledhja dhe përpunimi në mënyrën e duhur e materialit bimor është një proces shumë i
rëndësishëm në studimet botanike. Ndaj, gjatë ekspeditave floristike dhe fitosociologjike
kemi treguar kujdes në mbledhjen e ekzemplarёve bimorë sa më të plotë, të shëndetshëm,
me lule, fruta, pjesët vegjetative si dhe ato nёntokёsore për bimët barishtore. Ekzemplarët
janë mbledhur në habitatet e tyre natyrore dhe jo jashtë tyre, pasi shpesh ndryshimi i kushteve
mjedisore çon në ndyshime morfologjike, të cilat mund të shkaktojnë paqartësi gjatë
përcaktimit.
Bimët barishtore janë mbledhur të plota, kurse nga bimët drunore dhe shkurrore janë
mbledhur degë me gjethe, lule dhe fruta. Për sigurimin e ekzemplarëve sa më të mirë dhe
për të minimizuar dëmtimin e drurёve dhe shkurreve është përdorur njё thikё e mprehtё apo
gёrshёrё krasitëse për mbledhjen e tyre. Për ruajtjen sa më të mirë të ekzemplarëve bimorë
të koleksionuar janë përdorur qeska plastike, të cilat pasi mbusheshin me material bimor
mbylleshin hermetikisht në mënyrë që bimët të ruanin lagështinë e nevojshme dhe të mos
vyshkeshin gjatë kohës që ishim në terren. Në pёrfundim tё çdo ekspedite, materiali bimor i
koleksionuar është vendosur menjёherё për tharje në presë elektrike.
Presa elektrike është e ndërtuar nga alternimi i gazetave/letrave thithëse me kartona me
përmasa sa të gazetave dhe që kanë kanale ajrues paralel me gjerësinë e faqes së gazetës/
letrës thithëse duke formuar një ‘dosje’ të mbushur me material bimor (Fig. 2-3). Kjo ‘dosje’
vendoset midis dy dërrasave të holla me përmasat e gazetave/kartonave dhe pasi presohet sa
më fortë të jetë e mundur, vendoset nën rrymën e ajrit të ngrohtë të një ventilatori elektrik.
Rryma e ajrit, me anë të një ‘tubi plastik’ i përbëre nga një materjal mushamaje dhe që
bashkon ventilatorin me presën, detyrohet të kaloj përmes kanaleve ajrues të kartonave të
presës duke tharë lagështinë e gazetave/letrave thithëse dhe bashke me to edhe materialin
bimor. Mbas 12 orësh ekzemplarët bimorë janë plotësisht të tharë duke ruajtur shumë mirë
ngjyrën dhe të gjitha tiparet e tyre morfologjike. Kjo metodë përveç se siguron ekzemplarë
shumë cilësorë, kursen edhe kohë duke bëre që materiali bimor të jetë gati për përcaktim në
një kohë shumë të shkurtër.

Figura 2-3: Presë elektrike e mbushur me materjal bimor, në proçes tharje djathtas.

Në çdo qese plastike të mbushur me ekzemplarë bimorë në terren është vendosur një etiketë
provizore me shënime rreth vendit ku është koleksionuar materiali bimor, habitatit, lartësisë
mbi nivelin e detit, numrin e koleksionit etj. Në ato raste kur materiali bimor i mbledhur i
përkiste një rilevimi, përveç informacioneve të mësipërme në etiketën provizore shtohej edhe
numri i rilevimit. Këto shënime janë jo vetëm në ndihmë të identifikimit të specieve, por më
vonë janë përdorur për të plotёsuar etiketën e herbarit. Asnjёherё informacioni i marrё nё
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terren nuk duhet t’i besohet kujtesёs, pasi shpesh nga koha e grumbullimit deri nё kohёn e
pёrpunimit tё tyre mund tё kalojnё disa muaj.
Pasi speciet bimore u përcaktuan, ato janë vendosur në fleta herbari dhe janë paisur me
etiketa standart të Herbarit Kombëtarë që përmbajnë informacionin e mëposhtëm:
1. Numri i koleksionit: Ky është një numër serial i caktuar për çdo botanist dhe përmban të
dhëna si: emri i kolektorit, vendi ku është koleksionuar ekzemplari, vitin dhe numrin rendor
të atj ekzemplari. Për shembull numri MM/Gr/2016/00219 tregon se ky ekzemplar është
koleksionuar nga Marjol Meço në Gramsh, në vitin 2016 dhe numri serial i tij është 219.
2. Lokaliteti: Në shënimet mbi lokalitetin pёrfshihet emri i qytetit, rrugёs, liqenit dhe kёshtu
me radhё, fshati, rrethi etj. Gjatёsia dhe gjerësia gjeografike apo koordinatat tё llogaritura
nёpёrmjet GPS janё gjithashtu njё element shumё i rёndёsishёm.
3. Pёrshkrimi: Duhet tё pёrfshijё çdo gjё rreth bimёs qё nuk shihet nё ekzemplarin e
herbarizuar. Karakteristika tё rёndёsishme mund tё jenё lartёsia e bimёs apo drurit, tipi i
lёvores, tipi i kёrcellit (i ngritur apo i shtrirё, i vetёm apo tufor etj); prania apo jo e kёrcejve
nёntokёsore, stoloneve etj. Ngjyra e luleve dhe e frutave duhet tё shёnohet gjithashtu, sepse
kёto shpesh ndryshojnë kur bima thahet.
4. Habitati: Pёfshin karakteristikat e pёrgjithshme, si dhe ato të veçanta tё mikrohabitatit. E
rёndёsishme ёshtё tё shёnohet edhe tipi i tokёs apo substrateve tё tjerё (ranishte, argjila,
shkёmb gёlqeror, dru i rёnё apo rrёzuar, tipi i bimësisë, llojet shoqёruese, lagёshtinё dhe
aspektin (plotёsisht e ekspozuar ndaj diellit apo nё hije).
5. Data e grumbullimit.
6. Emri i kolektorit.
7. Shёnime: njё hapёsirё e veçantё i lihet emrin të personit qё ka bёrё pёrcaktimin
pёrfundimtar tё ekzemplarit, datёs kur ёshtё bёrё dhe vendin ku ky lloj ruhet.
Në vitin e parë të doktoratës (2015-2016) puna u përqëndrua në njohjen e florës së zonës së
studimit pasi ajo përfaqëson edhe aspektin kyç të punës për identifikimin e grupimeve
bimore dhe habitateve natyrore. Më tej, në dy vitet e tjera të punës studimore përveç florës
janë studiuar dhe aspekte të tjera të bimësisë, si kompleksiteti i kompozimit dhe strukturimit
të tyre, dinamizmit dhe vlerave të tyre të veçanta etj.
Kërkesat e ngjashme ndaj kushteve të mjedisit bëjnë që speciet bimore të organizohen në
grupime të ndryshme. Për përshkrimin e këtyre grupimeve bimore dhe identifikimin më të
mirë të habitatit, janë kryer një numër i relativisht i madh rilevimesh fitosociologjike në çdo
tip habitati apo tip bimësie, në mënyrë të tillë që ato të përfaqësojnë sa më mirë
karakteristikat e grupimit bimor, p.sh., shkorretë me makie, dushkaja, shkozishte, ahishte,
pishnaja, bimësi shkëmbore, buzë ujore etj. Rilevimet u bënë bazuar në metodat floristike,
dhe kryesisht në metodën e përdorur nga shkolla Zyrich-Montpellier (Braun Blanquet,
1928). Kjo metodë bazohet në: 1) kryerjen e rilevimeve 2) hartimin e listës së specieve, dhe
3) përcaktimin e sasi-mbulesës të cilat janë detajuar më poshtë.
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Figura 2-4: Çaste nga puna në terren.
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1) Kryerja e rilevimeve
Rilevimi është një sipërfaqe bimore që përfaqëson bimësinë e marrë në studim. Kjo sipërfaqe
është marrë sa më homogjene dhe uniforme; do të thotë që ky bashkim i veçantë speciesh
për shoqërimin, duhet të përsëritet edhe në vende të tjera të afërta pa ndryshime të mëdha.
Sipërfaqa rilevuese nuk është marrë në kufirin fizionomik të dy shoqërimeve (ekoton).
Dy janë çastet shumë të rëndësishme në realizimin e rilevimeve:
a. Zgjedhja e pozicionit të sipërfaqes rilevuese
Rilevimet janë kryer sipas metodës së “Marshrutit” ose statistikore, e cila mbështetet në
parimin se “për fitosociologun është njëlloj e rëndësishme për t’u marrë në konsideratë si një
specie që zhduket, ashtu dhe një specie që shfaqet” (Bartoli, 1974), pra dinamika e
popullatave bimore.
Shumë i rëndësishëm për realizimin e rilevimeve fitosociologjike është zgjedhja e pozicionit
të sipërfaqes rilevuese. Kjo siperfaqje nuk duhet të jetë në kufirin fizionomik të dy
shoqërimeve, duke shmangur kështu ndryshimet mikro-mjedisore, qofshin këto natyrore apo
me prejardhje antropogjene. Në figurën 2-5 tregohet në mënyrë skematike pozicionet e
përshtatshme për realizimin e rilevimeve.

Figura 2-5: Zgjedhja e vendit të rilevimit në funksion të homogjenitetit të bimësisë (Mahmutaj, 2015).

b. Përcaktimi i madhësisë së sipërfaqes rilevuese
Përcaktimi i madhësisë së sipërfaqes rilevuese është realizuar bazuar në “arealin minimal”.
Për përcaktimin e këtij ‘areali minimal’ kemi zgjedhur një sipërfaqe me përmasa shumë të
vogla (1x1m), me shumë pak specie bimore. Në një hap të dytë, kjo sipërfaqe dyfishohet,
dhe me të rritet dhe numri i specieve. Sipërfaqia rilevuese rritet deri sa numri i specieve nuk
rritet më shumë por mbetet konstant, pra speciet nuk ndryshojnë më
(Fig. 26). Kjo sipërfaqe përfaqëson atë që në studimiet gjeobotanike quhet ‘areali minimal’ (Buzo,
2005).

28

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Figura 2-6: Metoda e llogaritjes së “Arealit Minimal”.

Përgjithësisht, bazuar në përvojën e disertacioneve të deritashme (Vangjeli, 1983;
Mersinllari, 1988; Hoda, 1989; Mullaj, 1989; etj.) dhe nga matjet e bëra në terren ka rezultuar
se për grupime të ndryshme bimore përmasat e arealit minimal luhaten si në tabelën 2-2.

Tabela 2-2: Përmasat e arealit minimal në forma të ndryshme jetësore.
Format jetësore

Përmasat e sipërfaqes së rilevimit

Bimësi barishtore e ulët
2x2m
Torfishtë e përbërë nga shkurre xhuxhe
Bimësi barishtore e lartë
4x4m
Bimësi e hapur
Shkorretë e dendur

5 – 10 x 5 – 10 m

Bimësi barishtore e rrallë
10 – 50 x 10 – 50 m

Pyll i lartë
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Figura 2-7: Skeda rilevimi e përdorur për marrjen e të dhënave në terren për studimin e bimësisë.
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Sipas metodikës së studimit, numri i rilevimeve për shoqërim/habitat duhet të jetë afërsisht
10, por në zonën tonë të studimit për shkak të ndërhyrieve të ndryshme nga aktiviteti
njerëzor, si prerja dhe djegia e pyjeve, mbikullotja apo dhe transformimi i gjithë habitatit
fizik ka bëre që jo gjithmonë ky numër të përkojë me këtë mesatare.
Të dhënat e grumbulluara në terren gjatë një rilevimi janë pasqyruar në të ashtuquajturat
“skeda rilevimi”. Skedat e rilevimit janë përgatitur gjatë fazës përgatitore dhe kanë në
përbërje dy pjesë kryesore 1) koka e skedës së rilevimit me të dhëna kryesisht për stacionin
dhe 2) trupi i skedës, i cili përmban listën e bimëve të hasura në një shoqërim bimor. Në
figurën 2-7 jepet skeda që ne kemi përdorur me elementët kryesorë të përshkrimit të stacionit
në një skedë rilevimi, si më poshtë:
-

emri i rilevuesit;
tipi i bimësisë (pyll, livadh, shkorretë etj.) apo i shoqërimit të supozuar’
koordinatat gjeografike;
lartësia mbi nivelin e detit, kundrejtimi dhe pjerrësia e stacionit;
të dhëna të përgjithëshme të substratit, (gjeologjia, shkembi amnor, kushtet hidrike
etj.);
- struktura e bimësisë (shtresimi vertikal);
- shkalla e ndërhyrjes nga jashtë (kullotje, kositje, prerje, djegje etj.);
- përmasa e rilevimit dhe kodet përkatëse në TURBOVEG dhe ai i identifikimit;
- lokaliteti dhe data e rilevimit;
- prania dhe shënime të autorit për specie të veçanta.
Natyrisht, ndodh që elementë të ndryshëm të kokës së skedës floristike, të mos përdoren, kjo
në varësi të tipit të mjedisit apo/dhe sasisë së informacionit që duam të përftojmë. Një listë
e plotë e këtyre të dhënave (fushave) ofrohet lehtësisht nga banka e të dhënave Turboveg /
Turbowin 2.07 (Hennekens, 1995-2004).
2) Hartimi i listës së specieve
Gjatë hartimit të listës së specieve, në rilevime përfshihen të gjitha bimët enëzore (fierna dhe
fanerogame, por në disa raste edhe myshqe, të cilët shpesh kanë shumë rëndesi për të
përcaktuar tipin e shoqerimit bimor apo habitatit). Inventarizimi i bimëve në një sipërfaqe
rilevuese është kryer i plotë; për të lehtësuar punën në terren, speciet janë regjistruar/grupuar
sipas kateve bimore. Regjistrimi sa më i plotë i specieve të çdo rilevimi ndihmon gjithashtu
edhe në arritjen e një rezultati më të saktë gjatë përdorimit të metodave kompiuterike të
klasifikimit. Speciet që nuk kemi mundur t’i identifikojmë direkt në terren i kemi herbarizuar
dhe shënimin e tyre në skedën e rilevimit e kemi bërë duke përdorur të dhëna apo emra që
identifikojnë një karakteristikë fizionomike të bimës. Pas përcaktimit të tyre në një fazë të
mëvonshme është plotësuar edhe skeda përkatëse e rilevimit.
3) Përcaktimi i sasi-mbulesës
Përcaktimi i sasi-mbulesës realizohet me koeficientin e sasi-mbulesës, i cili është një
vlerësim relativ i mbulesës i të gjithë individëve të një specieje në një rilevim. Vlerësimi i
sasi-mbulesës u realizua sipas Braun- Blanquet, i cili jepet në % si më poshtë:
+ - individë të rrallë apo shumë të rrallë, mbulesa shumë e vogël;
1 - individë të shumtë, mbulesë e vogël;
2 - individë të shumtë ose që mbulojnë të paktën 3-5% të sipërfaqes prove;
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3 - numër i çfarëdoshëm individësh, mbulojnë 26-50% të sipërfaqes prove;
4 - numër i çfarëdoshëm individësh, mbulojnë 51-75% të sipërfaqes prove;
5 - numër i çfarëdoshëm individësh, mbulojnë 76-100% të sipërfaqes prove.
Në studimin tonë ky koeficient është përdorur, ashtu si përdoret vitet e fundit, pra: 2m: 35%, 2a: 5-10%, 2b: 10- 25% të sipërfaqes provë. Shkallëzimet e mësipërme janë relative dhe
nuk merren thjesht si numra që tregojnë diçka fikse nga ana sasiore, por si vlerësime që
nxjerrin në pah rëndësinë relative të specieve në një sipërfaqe të studiuar. Pra, ato nuk janë
gjë tjetër veçse një mënyrë e shkurtër për të kuptuar shprehjet: “e rrallë”, “e pranishme”, “e
pakët”, “me sasi të madhe”, “me sasi shumë të madhe”, “dominante”. Përkrah koeficientit të
Sasi-Mbulesës janë edhe disa koeficientë të tjerë që janë përdorur në studimin tone, të cilët
përshkruhen si më poshtë:
Prania. Tregon se sa e pranishme është një specie në rilevimet e kryera, pavarësisht
treguesve të sasi – mbulesës. Jepet me raportin në përqindje të numrit të rilevimeve ku specia
haset (n) ndaj numrit të përgjithëm të tyre (N), me formulën:
P

N
*100%
n

Prania është shprehur në sistemin e 5 shkallëve si më poshtë:
I - Specia është e pranishme në 1- 20 % të rilevimeve;
II - Specia është e pranishme në 21- 40 % të rilevimeve;
III - Specia është e pranishme në 41- 60 % të rilevimeve;
IV - Specia është e pranishme në 61- 80 % të rilevimeve;
V - Specia është e pranishme në 81-100 % të rilevimeve.
Gjithashtu, në ndonjë rast është përdorur edhe Sociabiliteti (shoqërizimi), Vitaliteti, dhe
Mozaiciteti.
Aspekt shumë i rëndësishëm i punës në terren ka qënë edhe markimi me GPS i vendeve të
ndryshme përgjatë transekteve të ndjekura, të shoqëruara me informacione rreth tipit të
bimësisë, specie bimore me rëndesi të veçantë, lartësia mbi nivelin e detit, shkëmbi amnor,
ekspozicioni dhe të dhëna të tjera ekologjike. Të gjitha këto informacione u shfrytëzuan për
hartëzimin e habitateve natyrore të zonës së studimit. Si mënyrë dokomentuese dhe shumë e
rëndësishme për identifikim e specieve bimore, por edhe për përshkrimin e habitateve dhe
grupimeve bimore, gjatë punës në terren janë bërë një numër shumë i madh fotografish, rreth
4000.
2.1.3 Përpunimi dhe analiza e të dhënave
Paralelisht me punën e zhvilluar në terren, është realizuar edhe përpunimi dhe analizimi i të
dhënave. Kjo është bërë më intensive vitin e fundit të studimit ku i gjithë materiali bimor i
grumbulluar gjatë ekspeditave i është nënshtruar një analize të detajuar në zyrë. Të dhënat e
përfituara kryesisht nga puna për përcaktimin e specieve bimore janë ruajtur në bazën e të
dhënave për florën dhe janë plotësuar skedat e rilevimit me ato specie që nuk i kemi njohur
në terren. Pas identifikimit të grupimeve bimore kemi përcaktuar tipin e habitatit që ato i
përkasin.
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Përcaktimi i specieve bimore është bërë mbi materialin e freskët, por edhe mbi materialin e
tharë. Çelësat analitikë e dikotomikë të përdorur për përcaktimin e specieve bimore janë ata
të florave bazë si: Flora e Evropës (Tutin et al., 1968-1980; 1993), Flora e Shqipërisë
(Paparisto et al., 1988; Qosja et al., 1992; 1996; Vangjeli et al., 2000), Flora ekskusioniste
e Shqipërisë (Vangjeli, 2015). Në ndihmë të përcaktimit u përdorën edhe instrumenta
zmadhues si lupë dhe mikroskop ose stereomikroskop. Për përditësimin e nomenklaturës u
konsultua
kryesisht
baza
e
të
dhënave
‘Euro
+
Med
Plantbase’
(http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/results.asp).
Statusi i ruajtjes së specieve bimore është realizuar duke u bazuar në të dhënat e Listës së
Kuqe të Shqipërisë për bimët vaskulare (VKM, 2013), Lista e Kuqe e Specieve të Kërcënuara
(IUCN, 2016), Konventa e Bernës (Council of Europe, 1979), Aneksi II, IV dhe V i
Direktivës se Habitatit (Council Directive 92/43/EEC) dhe Shtojca II e Konventës CITES
(2011). Për speciet endemike, të rralla, apo për speciet e raportuara për herë të parë për
Shqipërinë, statusi i ruajtjes u llogarit sipas GeoCAT, i cili është një program ‘on line’ që
llogarit automatikisht statusin e ruajtjes së një specie, bazuar vetëm në vlerën e sipërfaqes së
arealit të mundshëm të asaj specie (Extent of Occurrence) dhe vlerat e sipërfaqes së arealit
që zënë popullatat e një specie (Area of Occupancy) (Bachman et al., 2011).
Tabela 2-3: Kategoritë e rrezikimit sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013).
Kategoria Kodi
Përkufizimi
EX
I zhdukur
EW
I zhdukur si gjendje spontane ose të egër
CR
I rrezikuar në mënyrë kritike
CR
A1a
Rënie e shpejtë > 80% për 10 vjet. Vrojtimi i drejtpërdrejtë
Rënie e shpejtë > 80% për 10 vjet. Rënie/zvogëlim i përhapjes ose zonës së zënë
CR
A1b
nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit.
EN
I rrezikuar
EN
A1a
Rënie e shpejtë > 80% për 10 vjet. Vrojtimi i drejtpërdrejtë
Rënie e shpejtë > 80% për 10 vjet. Rënie/zvogëlim i përhapjes ose zonës së zënë
EN
A1b
nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit.
VU
I përkeqësuar
VU
A1a
Rënie e shpejtë > 50% për 20 vjet. Vrojtimi i drejtpërdrejtë
Rënie e shpejtë > 50% për 20 vjet. Rënie/zvogëlim i përhapjes ose zonës së zënë
VU
A1b
nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit.
LR
Rrezik i ulët
LRcd
Rrezik i ulët i varur nga masat konservuese
LRnt
Rrezik i ulët jo i varur nga masat konservuese
DD
Të dhëna të pamjaftueshme
NE
Jo e vlerësur

Të dhënat mbi korologjinë e specieve janë marrë nga Strid et al. (1997, 2002); Davis (19651988), Pignatti (1982) dhe Tutin et al. (1968-1980; 1993). Format jetësore të taksave janë
përcaktuar sipas sistemeve të Raunkiaer (1934), Ellenberg (1956) dhe Ellenberg et al.
(1967). Shkurtesat e përdorura për format biologjike janë: Ph = fanerofite, NPh = nanofanerofite, Ch = kamefite, H = hemikriptofite, G = geofite, T = terofite, Hyd = hidrofite, Lian
= liane. Të dhënat në lidhje me periudhën e lulëzimit ose periudhën e sporofikimit për fiernat
u morën nga Flora e Shqipërisë (Paparisto et al., 1988; Qosja et al., 1992; 1996; Vangjeli et
al., 2000) dhe Flora e maleve të Greqisë (Strid, 1986, Strid & Tan, 1991). Numri i specieve
për çdo muaj është llogaritur duke pasur parasysh se për shumicën e specieve periudha e
lulëzimit zgjat më shumë se një muaj; në këtë mënyrë secila specie është numëruar në të
gjitha muajt e lulëzuar.
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Shënim: Ky informacion do të përdoret vetëm për arsye studimore dhe nuk ka asnjë
qellim përfitimi monetar apo material!
Figura 2-8: Pyetësor plotësuar nga tre subjekte që mbledhin bimë mjeksore për eksport në zonën tonë të
studimit.

Rëndësi të veçantë në këtë studim i është kushtuar edhe bimëve mjekësore, pasi ato janë një
burim shumë i rëndësishëm ekonomik sidomos për zonat rurale malore. Për identifikimin e
këtyre specieve, që kanë përdorime mjekësore, jemi bazuar në botimet e shumta mbi florën
mjekësore, eterovajore dhe tanifere të florës së Shqipërisë në të cilën listohen mbi 300 specie
(Kokalari et al., 1980; Piperi & Kajno, 1990; Naqellari, 1999). Bazuar në inventarin e bimëve
mjekësore në Shqipëri (IKPK, 1988) dhe në rezultatet e një pyetësori që u bë për tre subjekte
që mbledhin bimë mjekësore për eksport në zonën tonë të studimit (Fig. 2-8), jemi munduar
të japim një vlërësim të përafërt ekonomik për të adhurat e fituara nga këto bimë.
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Hartëzimi apo kartografimi i habitateve natyrore në zonën e studimit i’u kushtua një
kohë e veçantë pune në zyrë. Analizimi i habitateve natyrore dhe njohja e shpërndarjes së
tyre në pellgun ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll, u realizua kryesisht sipas
Direktivës së Habitateve 92/43 / EEC ose siç njihet ndryshe ‘rrjeti ekologjik Natyra 2000’
dhe EUNIS (Davies et al., 2004), duke u mbështetur edhe në sistemet e tjerë të klasifikimit
të habitateve si rrjeti EMERALD (CE, 2011), CORINE Biotope (Devillers et al., 1991),
klasifikimi Palaearktik (Devillers & Devillers, 1996).

Figura 2-9: Harta e mbulesës bimore (Corine Land Cover Map, 2007) e pellgut ujëmbledhës të lumit Devoll
(Norconsult, 2010).

Hartat e habitateve natyrore paraqesin larminë e tipeve të bimësisë që rritet në një zonë të
caktuar dhe të kufizuar nga një kufi i bimësisë, që përcakton njësi të veçanta homogjene. Një
hartë e tillë, objekt i studimit tonë përfaqëson një hartë bazë, në të cilën vihen me simbole e
ngjyra të caktuara njësitë që përbëjnë bimësinë e zonës së marrë në studim. Klasifikimi i
habitateve natyrore është bërë bazuar në Aneksin I të Direktivës së Habitateve të Komunitetit
Evropian 92/43 apo Natyra 2000 të njohur në të gjithë Evropën (European Communities
1995–2007 Council Directive 92/43/EEC of (21 May 1992) on the Conservation of Natural
Habitats and of Wild Fauna and Flora).
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Kartografimi i Habitateve natyrore dhe përcaktimi hapësinor i tyre është realizuar me anë të
platformës GIS (akronim i Sistemi Informacionit Gjeografik) ArcMap 10.1, prodhuar nga
ESRI inc. I gjithë procesi implikon hartëzimin e zonave të populluara nga një ose më shumë
habitate të listuara në Direktivën e Habitateve, e cila përcakton që “habitatet me interet” janë
një mjedis me përhapje të përcaktuar. Hartëzimi i habitateve mund të kryhet në bazë të
bimësisë, duke përfshirë një hartë klasike fitosociologjike. Gjithësesi, ky proçes mund të
luhaten në bazë të njësive fitosociologjike (asociacionet, aleancat dhe rendet) ose sipas
formacioneve bimore dhe mjediseve ku gjenden tippet e vegjetacioneve (Pedrotti, 2013).
Një sistem GIS (Sistemi Informacionit Gjeografik) lejon përpunimin e informacionit sipas
një vendndodhje hapsinore të caktuar. Nëpërmjet tij është arritur të përfshihen të dhënat
hapsinore me tiparet përkatëse, informacioni i të cilave është marrë nga ekspeditat në terren.
Ky sistem përdoret në momentin kur informacioni i grumbulluar është shumë i vështirë për
t’u përpunuar me sisteme të thjeshta, si CAD (Computer Aided Design), DBMS (Data Base
Management System), etj.
Një pikë shumë e rëndësishme e punës në sistemin GIS është saktësia, cilësia dhe
kronologjia. Kjo do të thotë që çdo e dhënë të jetë saktësisht e pozicionuar gjeografikisht
dhe në kohë reale. Prandaj të gjitha të dhënat janë gjeoreferencuar sipas sistemit koordinativ
WGS_1984_34N.
Sistemi GIS është mjaft i përhapur në kartografimin gjeobotanik pikërisht, falë mundësisë
për të kryer analiza hapsinore nëpërmjet dy përqasjeve: vektoriale dhe raster. Çdo objekt në
hapsirë ka një pozicion të saktë, i cili është një pikë në arealin ku ndodhet, apo një vijë (e
tillë si, një rrugë, lumë, etj), të cilat paraqiten në formën e tyre vektoriale. Por këto të dhëna
janë të pamjaftueshme për të njohur pozicionin e saktë në kohë reale të një objekti. E gjithë
sipërfaqja që e rrethon, e cila konsiston në rezolucionin e imazhit raster që analizohet. 4

Figura 2-10: Pamje e analizës në GIS, të zonës së studimit.

Pasi u përcakua shkalla e studimit, në GIS u krijua një dataframe, e cila përmban shtresa të
ndryshme të të dhënash, të tilla si: ortofoto të formatit jpg, ortofoto 20 cm (2015)
(www.asig.gov.al), hartat topografike 1:25000, harta e mbulesës bimore Corine (Corine
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Land Cover Map e vitit 2007), harta gjeologjike dhe Hidrografike e Shqipërisë (asig.gov.al).
Më pas u krijuan disa shtresa të ndryshme, sipas të cilave kemi ndarë elemenët vektorialë
(shapefilit), në disa nivele të analizës (pikë, vije dhe poligon). Pikat janë përdorur për
pozicionin e specieve (shkurre, dru, bime endemike, bimë të listës së kuqe etj.), vijat janë
përdorur për ilustrimin e rrugëve, lumenjve etj., ndërsa poligonet janë përdorur për skicimin
e sipërfaqeve me karakter gjeobotanik apo grupimeve fitosociologjike. Dixhitalizimet mbi
ekran janë përdorur për të përcaktuar një habitat dhe për të formuar një kufi të ri habitati
(Philipson, 1996)
Secilës shtresë të ndërtuar, i janë bashkëngjitur të dhënat nga terreni. Të tilla informacione
janë të grupuara në një format të thjeshtë tabelar në Excel 2013. Kjo importohet në sistemin
ArcMap dhe nëpërmjet koordinatave të marra nëpërmjet GPS Garmin Dacota 10, tabela e
të dhënave kthehet në tabelën e atributeve (tipareve) të shtresës së krijuar. Në këtë mënyrë
mund të analizojmë parametra të ndryshëm, me gjeoreferencim të saktë në kohë. Të dhënat
me të cilat është ndërtuar tabela e atributeve janë: Komuniteti në studim, rilevimet
fitosociologjike, përcaktimi i habitatit sipas Direktivës së Habitateve, koordinatat gjerësi,
gjatësi gjeografike, sipas gradës decimale, përcaktimi i habitateve sipas sistemit EUNIS, etj.

Figura 2-11: Pamje e tabeles se atributeve (tipareve) të shapefile (shtresave): Habitate_N2000.

Një sistem GIS bën të mundur të përpunohet dhe analizohet në të njëjtën kohë, të dhënat
kartografike dhe karakteristikat e tyre. Nëpërmjet këtij sistemi kemi arritur të nxjerrim
përfundime të ndryshme statistikore rreth mbulesës së habitateve apo grupimeve të bimore.
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KREU III: REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Pasuritë floristike të zonës së studimit
Puna tre vjeçare (2015- 2018) për studimin e florës, bimësisë dhe habitateve natyrore në
zonën e studimit vuri në dukje një larmi të madhe floristike në këtë territor të Shqipërisë.
Gjithsej u listuan 1224 taksone (specie dhe subspecie) të bimëve vaskulare që u përkasin 118
familjeve dhe 558 gjinive. Nga këto taksone 1202 janë specie dhe 23 subspecie. Taraxacum
pindicum, Dichoropetalum stridii dhe Epilobium alsinifolium janë të dhëna të reja për
Shqipërinë. Rreth 973 taksone raportohen për herë të parë në zonën e studimit kurse 251
taksone të tjera të vëzhguara janë raportuar edhe më parë në zonën e studimit nga autorë të
ndryshëm dhe janë të rregjistruara në regjistrat të Herbarit Kombëtar dhe literatura
(Markgraf, 1927; 1931; Demiri, 1959; Paparisto et al., 1976; Vangjeli, 1983; Vangjeli et al.,
2000; Mersinllari. 2008; 2014; Barina et al., 2008; 2011; Shuka et al., 2009; Mullaj et al.,
2010, Meyer, 2011; etj.
Të analizuara sipas ndarjeve sistematike rezultoi se 97.7% (1197 taksone) e kësaj flore
përfaqësohet nga fanerogamet dhe 2.3% (28 taksone) pteridofitet (fierna). Kjo pasuri
floristike përbën rreth 34% të Florës së Shqipërisë, 58% të gjinive dhe 68 % të familjeve
(Meço & Mullaj, 2015).
Janë 29 familje që kanë dhjetë ose më shumë taksone për familje (Tab 3-1). Këto familje
përfaqësojnë rreth 79% të florës të zonës së studimit apo 960 taksone në gjithsej dhe 376
gjini ose rreth 68% e të gjithë gjinive të florës (Tab. 3-1). Familja me numrin më të madh të
taksoneve është Asteraceae e cila është edhe familja më e madhe e Florës së Shqipërisë
(Meço & Mullaj, 2015). Ajo përfshin 137 taksone ose ndryshe mund të themi se në këtë
familje përfshihet 11.2% e florës të zonës së studimit.
Poaceae është familja e dytë për nga numri i taksoneve dhe familja më e madhe e
monokotiledoneve. Janë identifikuar 103 taksone të kësaj familje që përbëjnë 8.4% të florës
në zonën e studimit. Në florën shqiptare, Poaceae është familja e tretë me numrin më të madh
të taksoneve. Në zonën tonë të studimit, taksonet e kësaj familje janë mbizotruese në livadhet
dhe kullotat alpine e subalpine apo edhe në kullotat natyrore dhe gjysmë natyrore të lartësive
të ulta deri mesatare (100 -1000 m), të cilat mbulojnë gjithsej rreth 4.1% (4196.6 ha) të zonës.
Familje të tjera me numër të madh taksoneve janë: Fabaceae (6.7%), Lamiaceae (5.1%),
Brassicaceae dhe Apiaceae (4.7%), Caryophyllaceae (4.3%), Rosaceae (3.8%), Cyperaceae
(2.9%), etj. (Tab 3-1).
Gjinitë me numrin më të madh të taksoneve (dhjetë ose më shumë) janë 10: Carex (18),
Trifolium (17), Campanula (15), Silene dhe Geranium (13), Euphorbia (12), Linum dhe
Centaurea (11), Galium dhe Achillea (10).
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Tabela 3-1: Familjet bimore me numrin më të madh të taksoneve (dhjetë ose më shumë) ku tregohet numri
i taksoneve dhe gjinive për çdo familje dhe përqindja që ato zënë në raport me numrin e përgjithshëm të
specieve/subspecie (taksone) dhe gjinive të florës rë zonës së studimit.
Taksone
Gjini për
Taksone
Gjini për
për
familje
familje
për
familje
familje
Nr. Familja
Nr. Familja
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr. %
1.

Asteraceae

137

11.2

58

10.4

16. Geraniaceae

15

1.2

2

0.4

2.

Poaceae

103

8.4

35

6.3

17. Rubiaceae

15

1.2

5

0.9

3.

Fabaceae

82

6.7

28

5.0

18. Euphorbiaceae

14

1.1

3

0.5

4.

Lamiacea

62

5.1

28

5.0

19. Juncaceae

14

1.1

2

0.4

5.

Apiaceae

57

4.7

35

6.3

20. Amaryllidaceae

12

1.0

3

0.5

6.

Brassicaceae

57

4.7

30

5.4

21. Caprifoliaceae

12

1.0

5

0.9

7.

Caryophyllaceae

52

4.3

18

3.2

22. Dipsacaceae

12

1.0

5

0.9

8.

Rosaceae

48

3.9

19

3.4

23. Aspleniaceae

11

0.9

3

0.5

9.

Cyperaceae

35

2.9

7

1.3

24. Iridaceae

11

0.9

5

0.9

10. Boraginaceae

33

2.7

15

2.7

25. Linaceae

11

0.9

1

0.2

11. Scrophulariaceae

32

2.6

13

2.3

26. Plantaginaceae

11

0.9

4

0.7

12. Ranunculaceae

30

2.5

16

2.9

27. Polygonaceae

11

0.9

3

0.5

13. Orchidaceae

26

2.1

15

2.7

28. Crassulaceae

10

0.8

2

0.4

14. Liliaceae

20

1.6

11

2.0

29. Salicaceae

10

0.8

2

0.4

15. Campanulaceae

18

1.5

5

0.9

960

79

378

68

Totali

3.1.1 Të dhëna të reja për florën e zonës së studimit dhe Shqipërinë
1) Taraxacum pindicum Kirschner & Štěpánek [Asteraceae]
T. pindicum u rregjistrua në kullota subalpine të
shpateve perëndimore të malit Guri i Topit, në
lartësinë 1862 m mbi nivelin e detit, 900 m nga
pika më e lartë e malit dhe rreth 5.9 km në veriverilindje të fshatit Grabovë. Koordinatat
gjeografike: 40.8425 N, 20.443889 E (Meço et al.,
2018).
T. pindicum i përket seksionit Taraxacum Piesis
(DC.) Kirschner & Štěpánek, i cili ka vetëm një
gjini dhe përfshin vetëm disa specie. Kjo specie
njihej vetëm në qafën Katara, në veri të Pindit,
Greqi (Kirschner & Štěpánek, 1998). Habitati
natyror i kësaj specie në vargmalin e Valamarës
janë në kullotat alpine në substrat serpentinor, në
lartesitë 1800-1900 m mbi nivelin e detit
Figura 3-1: Taraxacum pindicum, mali Guri i
(Fig. 3-4). Taraxacum është një gjini
Topit, rrethi Gramsh.
taksonomikisht e vështirë dhe për identifikimin e
kësaj specie kanë kontribut kryesor grupi i botanistëve hungarezë, i udhëhequr nga Dr. Z.
Barina, Muzeu i Shkencave të Natyrës, Budapest, Hungari.
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2) Dichoropetalum stridii (Hartvig) Pimenov &
Kljuykov [Apiaceae]
D. stridii u gjend në lartësin 2092m mbi nivelin e
detit, në kullotat alpine serpentinore të shpatit verior
të malit të Valamarës, rreth 2.4 km në jug të majës,
3.7 km në veriperëndim të fshatit Shalë, dhe rreth
5.8 km në lindje të fshatit Shënepremte (40.77285
N, 20.46428 E) (Fig. 3-4) (Meço et al., 2018).
Fillimisht kjo specie u njoh si Peucedanum
lavrentiadis subsp. multicaulis Strid & Papanicolau
(Strid & Papanicolau, 1980), por më vonë u
përshkrua si specie e veçantë që dallon në
karakteristika të shumta nga P. lavrentiadis
(Hartvig, 1986) dhe nga kërkesat e ndryshme që
kanë ndaj habitatit. Kjo specie ishte e njohur vetëm
në një zonë mjaft të vogël që shtrihet në veri të malit
të Pindit (Greqi), nga qafa e Katara-s deri në malin
Gramoz në kufirin shqiptar, në malet: Aftia, Avgo,
Figura 3-2: Dichoropetalum stridii,
Gramos, Mavrovouni, Milea dhe Smolikas
Valamarë, Gramsh.
(Hartvig, 1986). Gjetja jonë e re zgjeron më shumë
arealin e kësaj specie (Fig. 3-2), si dhe konfirmon se D. stridii është një specie e substrateve
serpentinore.
3) Epilobium alsinifolium Vill. [Onagraceae]
E. alsinifolium u rregjistrua afër brigjeve të një
liqeni të vogël malor të malit 'Guri i Topit', 1838m
mbi nivelin e detit, rreth 750 m në veriperëndim të
majës së malit dhe 6,0 km në verilindje të fshatit
Grabovë (Fig. 3-4) (40,842222 N, 20,447778 E)
(Meço et al., 2018).
Botanisti Z. Barina, bashkautor i Meço et al.
(2018), e ka hasur këtë specie edhe në disa
vendodhje të tjera jashtë zonës sonë të studimit:
a) Qarku i Librazhdit, Mali i Jablanices,
Librazhd; në çakëllishtet e shpatin perëndimor
të Mt. "Varri i Marisës", 1887 m mbi nivelin e
detit, rreth 6.7 km në jug-juglindje të fshatit
Stëblevë (41.27968 N, 20.50093 E).
b) Vermosh, mbi fshatin Lëpushë, mbi
shkëmbinj gëlqerorë, 1861 m mbi nivelin e
detit (42.50204 N, 19.74179 E).
E. alsinifolium nuk është shumë e rrallë në malet e
Figura 3-3: Epilobium alsinifolium, mali
Europës Qendrore; gjithashtu është në lartësi më
Guri i Topit, rrethi Gramsh.
të ulëta në veri, por shumë të shpërndara në
Gadishullin Ballkanik. Ajo është e rrallë në malet e Bullgarisë midis lartësive 1400-1800 m
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(Assyov & Petrova, 2006), dhe në Greqi (Pindi, Sterea Ellas) Greqinë Veriqëndrore
(Dimopoulos et al., 2013), por mungon në Malin e Zi (Pulević, 2005) dhe pa të dhëna të
konfirmuara nga Kroacia (Strgulc Krajšek et al., 2009).

Figura 3-4: Vendndodhja e specieve të reja të raportuara për herë të parë në territorin e Shqipërisë.
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3.1.2 Analiza korologjike e florës së zonës së studimit
Bazuar në të dhënat e tabelës floristike, është analizuar edhe korologjia e secilit takson të
njohur në zonën e studimit. Nga kjo analizë rezultoi se flora i përket 69 grupe korologjike,
të cilat janë treguar në tabelën 3-2. Të grupuara në dhjetë grupe të mëdha korologjke, u
vërejtë se numri më i madh i taksoneve kanë shtrirje nga Europa deri në Azi - Euraziatike
(21.5%, 263 taksone), pasuar nga ato Mesdhetare (15.1%, 186 taksone), Europiane (14.5%,
177 taksone), Ballkanike (13.7%, 167 taksone), Euro-mesdhetare (11.5%, 141 taksone),
Boreale (6.6%, 81 taksone), Zona e temperuar/moderuar (6.5%, 79 taksone), Kozmopolite /
Subkosmopolite (5.9%, 72), Endemike / Subendemike (1.9%, 3 taksone). Rreth 2.8% ose 34
taksone kanë origjinën nga shtatë qendra të tjera të origjinës. Numri i lartë i taksoneve me
përhapje jugore, si Europa jugore, Mesdheu, zona Euro-mesdhetare dhe speciet Ballkanike,
janë tipike për shumicën e florës së kullotave e thata dhe gjysmë të thata (Pedashenko &
Vassilev, 2014), të cilat janë mbizotëruese sidomos në vargmalin e Valamarës. Prania e një
numri relativisht të lartë e taksoneve boreale (6.6%), prej të cilave rreth 88.8% i përkasin
taksoneve cirkumboreale, 8.6% artiko-alpine dhe 2.4% alpine, është më i lartë krahasuar me
florën e gjithë Shqipërisë (4.2%). Vargmali i Valamarës, më i larti në zonën e studimit, dhe
i përfshihrë në biorajonin alpin, zbut ndikimin e klimës mesdhetare dhe forcon atë
kontinentale-alpine duke krijuar kushte të favorshme për rritjen dhe përhapjen e bimëve të
vendeve të ftohta.

1

2

Tabela 3-2: Numri dhe përqindja e taksoneve për çdo grup të 10 qëndërave të mëdha korologjik.
Taksone për çdo grup
Grupet Korologjike
korologjik!
Nr.
%
Euroaziatike
263
21.5
1. EuKaukaz (Euro-Kaukazi)
89
7.3
2.

EuJ-SiberJ (Europa jugore-Siberia jugore)

7

0.6

3.

EuJ-SubSiber (Europa jugore-SubSiberia)

1

0.1

4.

EuJ-KaukAz (Europa jugore-Kaukazi)

1

0.1

5.

Eu-Az (EuroAzia)

91

7.4

6.

EuJ-AzP (Europa jugore-Azia perëndimore)

2

0.2

7.

EuJL-SubSiber (Europa juglindore- SubSiberia)

3

0.2

8.

EuP-Az (Europa perëndimore-Azia)

1

0.1

9.

EuSiber (EuroSiberia)

50

4.1

10. Orof. EuKaukaz (Eurokaukazi orofil)

3

0.2

11. Pont (Pontike)

4

0.3

12. Pont-EntroEu (Entero-Europiane pontike)

6

0.5

13. SubPont. (Subpontike)

2

0.2

14. Orof. EuAz (EuroAzia orofile apo malore)
Europiane
1. Eu (Europiane)

3
178
28

0.2
14.5
2.2

2.

Eu-Atlant (Europiane Atlantike)

1

0.1

3.

Eu-Balk (Euro-Ballkanike)

1

0.1

4.

EuJ (Europa jugore)

47

3.8

5.

EuJL (Europa juglindore)

41

3.4

6.

EuJL-Pont. (Europa juglindore pontike)

1

0.1

7.

EuJP (Europa jug-perëndimore)

1

0.1
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Tabela 3-2: Numri dhe përqindja e taksoneve për çdo grup të 10 qëndërave të mëdha korologjik.
Taksone për çdo grup
Grupet Korologjike
korologjik!
Nr.
%
Europiane
8. EuJ-Pont. (Europa jugore pontike)
3
0.2
9.

3

4

5

6
7

1

0.1

10. EuQ (Europa qëndrore)

EuP (Europa perëndimore)

26

2.1

11. EuV (Europa veriore)

1

0.1

12. Orof. EuJ (Europa jugore orofile)

26

2.1

13. Orof. EuJL (Europa jug-lindore orofile)
Ballkanike
1. Balk (Ballkanike)

1
167
101

0.1
13.7
8.3

2.

BalkJ (Ballkanike jugore)

1

0.1

3.

Illir. (Anfiadriatike/Ilirike)

9

0.7

4.

StenoBalk (StenoBallkanike)

8

0.7

5. SubBalk
Mesdhetare
1. Med (Mesdhetare)

48
186
24

3.9
15.1
2.0

2.

Med-Atlant. (Mesdhetare-Atlantike)

10

0.8

3.

MedJ (Mesdhetare jugore)

4

0.3

4.

MedL (Mesdhetare lindore)

11

0.9

5.

Med-Mont. (Mesdhetare malore)

7

0.6

6.

MedP (Mesdhetare perëndimore)

6

0.5

7.

Med-Turan. (Mesdhetare Turan)

16

1.3

8.

MedVL (Mesdhetare verilindore)

17

1.4

9.

MedVL-Pont. (Mesdhetare verilindore pontike)

1

0.1

10. Orof. Med (Mesdhetare orofile)

14

1.1

11. Orof. MedP (Mesdhetare perëndimore orofile)

1

0.1

12. Orof. MedV (Mesdhetare veriore orofile)

2

0.2

13. Orof. MedVL (Mesdhetare verilindore orofile)

5

0.4

14. StenoMed (Stenomesdhetare)

54

4.4

15. StenoMedP (Stenomesdhetare perëndimore)

1

0.1

16. StenoMed-Turan. (Stenomesdhetare Turan)

3

0.2

17. StenoMedVL (Stenomesdhetare verilindore)

1

0.1

18. SubMed (Submesdhetare)
Boreale
1. Cirkumbor (Cirkumboreale)

9
81
72

0.7
6.6
5.9

2.

2

0.2

3. Artiko-Alp. (Artiko-Alpine)
Euro-mesdhetare (Eu)
Zona e Temperuar
1. PaleoTemp (Zona e temperuar paleoarktike)

Alp. (Alpine)

7
141
79
67

0.6
11.5
6.5
5.5

2.

Paleotemp-SubTrop. (Zona e temperuar paleoarktike-Subtropikale)

2

0.2

3.

Pan.Subtrop. (Pan-Subtropikale)

2

0.2

4.

PanTemp. (Pan-Temperale)

7

0.6

5.

Pantropic. (Pan-Tropike)

1

0.1
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Tabela 3-2: Numri dhe përqindja e taksoneve për çdo grup të 10 qëndërave të mëdha korologjik.
Taksone për çdo grup
Grupet Korologjike
korologjik!
Nr.
%
Kozmopolite/Sub-Kozmopolite
72
5.9
1. Kozmop (Kozmopolite)
26
2.1

9

2. SubKozmop (SubKozmopolite)
Endemike/Subendemike
1. Endem (Endemike)

46
19
3

3.8
1.5
0.2

10

2. SubEndem (SubEndemike)
Të tjera
1. Alien. (Aliene)

16
34
2

1.3
2.8
0.2

2.

Amerika (Am, AmJ, AmTrop, AmV)

9

0.7

3.

Azia (Az, AzL, AzP, AzQ)

14

1.1

4.
5.
6.

Neotropik. (Neotropiku)
PaleoSubTrop. (Paleo-SubTropikale)
SubTrop. (SubTropikale)

2
5
1

0.2
0.4
0.1

7.

Trop. (Tropikale)

1

0.1

3.1.2.1
Taksonet endemike të shqipërisë në zonën e studimit
Substratet serpentinore në pellgun ujëmbledhës të Devollit paraqesin interes të veçantë pasi
janë strehë e një numri të madh bimësh endemike, subendemike, të rralla apo relikte. Midis
taksoneve të listuara në zonën e studimit, me ineres të veçantë paraqet Festucopsis serpentini
dhe Hypericum haplophylloides subsp. devollense, të cilat janë endemike e Shqipërisë, si
dhe në Halacsya sendtneri subsp. devollensis, që të Devollit. Të tre këto taksone i gjejmë në
sperpentinat e Mollës së Grabovës, Gramsh; duke e bërë këtë habitat nga më të rendësishmit
në zonë për sa endemizmave.
A) Festucopsis serpentini (C.E.) Melderis. [Poaceae]
Ndër më të përhapurat në këto substrate është
Festucopsis
serpentini,
endemike
e
Shqipërisë. Kjo është një specie barishtore
shumëvjeçare, tufore dhe me kercej të lartë
deri në 40 cm (Fig. 3-5). Sëbashku me disa
specie të tjera, si Bornmuellera baldaccii,
Sedum
serpentini,
Silene
roemeri,
Dorycnium pentaphyllum, Acinos arvensis,
Koeleria splendens, Dianthus sylvestris,
Anthyllis vulneraria, Cardamine glauca,
Halacsya
sendtneri
etj.,
formojnë
formacione bimore shumë të veçanta, të cilat
sipas Fanelli et al. (2018) përshkruhen si të
reja për shkencën.
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Figura 3-5: Festucopsis serpentini, ura e Lozhanit,
rruga Gramsh-Korçë.
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B) Hypericum haplophylloides subsp.
devollense F. K. Meyer [Hypericaceae]
Lulebasani i Devollit u zbulua në
shkëmbinjtë serpentinorë, në vendin e
njohur si Molla e Grabovës, ku lumi me të
njëjtën emër bashkohet me lumin Devoll.
Kjo subspecie e raportuar për herë të parë
nga Meyer (1978), nuk përfshihet në Flora e
Shqipërisë (Paparisto et al., 1988) dhe në
Librin e Kuq. Dallim i kësaj subspecie nga
specia H. haplophylloides qendron në faktin
se kanë perhapje fitogjeografike të
ndryshme dhe se subspecia devollense rritet
në substrat serpentinor, ndryshe nga specia e
saj që është zbuluar kryesisht në Shqipërinë
Jugperëndimore, në substrat gëlqeror.
Popullata e lulebasanit të Devollit në
vendpërhapjen e saj tek Molla e Grabovës
përbehej nga një numër i vogël individësh të
shëndetshëm. Por vitet e fundit kjo popullatë
është dëmtuar shumë nga inertet që hidhen
në lumin e Grabovës nga kompania e cila
punon për ndërtimin e hidrocentralit të
Moglicës (Fig. 3-6).

Figua 3-6: Hypericum haplophylloides subsp.
devollense a) në lulëzim, b) në frutifikim, Molla e
Grabovës, Gramsh.

C) Halacsya sendtneri subsp. devollensis F. K. Meyer
Ky takson është përshkruar për herë të parë
nga Meyer (2011). Gjatë ekspeditave tona
floristike
Halacsya
sendtneri
subsp.
devollensis është gjendur mbi substrat
serpentinor të Mollës së Graboves, rreth 380
m mbi nivelin e detit, përgjatë rrugës që shkon
në fshatin Lenie, midis fshatit Valth dhe Qafës
së Dushkut. Popullata më e madhe e saj u
vërejt në malin e Komjanit, rreth 1800 m mbi
nivelin e detit. Subspecia devollensis është
pranuar tashmë nga shumë baza të dhënash
ndërkombëtare por nuk është përfshirë në
sendtneri subsp. devollensis,
Flora e Shqipërisë; gjithashtu nuk është në Figua 3-7: Halacsya
Valth, Gramsh.
Listën e Kuqe të Florës së Shqipërisë (VKM,
2013) ose në IUCN (2016) edhe pse areali i saj është shumë i kufizuar. Bazuar në rezultatin
e marrë nga GeoCAT ne propozojmë përfshirjen e kësaj subspecie në Listën e Kuqe të
Shqipërisë me status CR (rrezikuar në mënyrë kritike).
Prospero ionicum, Carduus quercifolius dhe janë dy specie të tjera endemike të Shqipërisë
të raportuara nga Meyer (2011), por që nuk kemi arritur t’i gjejmë në terren. Gjithashtu, Aira
caryophyllea, Alnus incana, Barbarea bracteosa, Carpinus betulus, Inula britanica,
Lysimachia punctate, Onobrychis montana, Onosma arenaria, Poa glauca, Sinapis arvensis,
Stachys tymphaea dhe Tagetes patula Urospermum picroides janë të regjistruara nga kjo
zonë në regjistrat e Herbarit Kombëtar, Tiranë por ne nuk i kemi gjetur.
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3.1.2.2 Speciet subendemike të Shqipërisë dhe të rralla
Rëndësi të veçantë për zonën e studimit paraqesin edhe 16 speciet subendemike (Tab. 4-3).
Këto specie i përkasin 10 familjeve nga të cilat familja Asteraceae ka numrin më të madh të
tyre (4 specie). Fakti që rreth 73% e specieve subendemike të zonës së studimit e ndajnë
arelain me Greqinë, rrit më shumë interesin për të studiuar edhe në të ardhmen këtë zonë
pasi edhe specie të tjera të raportuara deri tani si endemike të Greqisë mund të gjenden edhe
në territorin tonë. 8 prej specieve subendemike kanë një status ruajtje sipas Listës së Kuqe
të Shqipërisë (VKM, 2013).

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

Tabela 3-3: Speciet Subendemike të raportuara në zonën e studimit.
Emri i species
Familja
Areali i species Statusi (listës së kuqe)
Dichoropetalum stridii
Apiaceae
Al Gr
Galatella albanica
Al Sr
EN A1b
Centaurea macedonica
Al Gr
Asteraceae
Centaurea melanocephala
Al Sr
EN A1b
Taraxacum pindicum
Al Gr
Onosma pygmaeum
Boraginaceae
Al Gr
CR C1
Bornmuellera baldaccii
Brassicaceae
Al Gr
EN A1b
Campanula hawkinsiana
Campanulaceae
Al Gr
LR cd
Cerastium smolikanum
Al Gr
Silene damboldtiana
Caryophyllaceae
Al Gr
Silene caesia
Al Gr
DD
Cistus albanicus
Cistaceae
Al Gr
EN B2c
Thymus teucrioides
Al Gr
Liliaceae
Lilium chalcedonicum
Al Gr
Melampyrum heracleoticum
Orobanchaceae
Al Sr
Viola dukadjinica
Violaceae
Al Gr Mk
LR

Më poshtë po analizojmë disa nga speciet
subendemike dhe/ose të rralla, të raportuar për
here të parë në zonën e studimit, për të cilat
është vlerësuar statusi i ruajtjes sipas GeoCAT
(Meço et al., 2017).
1. Bubon albanicum (Alston & Sandwith)
Hand [Apiaceae]
Përgjatë brigjeve të përroit të fshatit
Skënderbegas, 310 m, në substrate të eroduara
flishi (40°47'47''N, 20°14'04''E), mbledhur më
20/03/2016/, (MM/Gr/2016/00058).
Bubon albanicum e ndan arealin e saj midis
Shqipërisë dhe Greqisë (Strid, 1986). Në
Shqipëri është raportuar nga Malo & Shuka
(2008) në fshatin Zhej, Gryka e Selckës, rrethi
Gjirokastër si edhe nga Mahmutaj et al. (2015)
në malin Çajupit, Gjirokastër. Në Herbarin
Kombëtar nuk ka egzemplarë të depozituar për
këtë specie, por ajo është e përfshirë në Florën
e Shqipërisë (Qosja et al., 1992) në Florën e
Europës (Tutin et al., 1968) me emrin
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Figua 3-8: Bubon albanicum, përroi i
Skëndërbegasit, Gramsh.
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Athamanta macedonica subsp. albanica (Alston & Sandwith) Tutin. Të gjithë autorët e
këtyre punimeve e kanë raportuar Athamanta macedonica subsp. albanica si endemike të
Shqipërisë, me përhapjenë Shqipërinë Jugore. Strid (1986) publikoi Athamanta albanica
Alston & Sandwith në J. Bot., e cila shtrihej në Greqinë Veriperëndimore. Athamanta
macedonica subsp. albanica ai e konsideroi si sinonim të Athamanta albanica. Siaps
EuroMed database (Greuter et al., 2010), këto taksone janë sinonime të njëra-tjetrës dhe emri
i pranuar tashmë është Bubon albanicum (Hand, 2011), specie subendemike e Shqipërisë
dhe Greqisë.
Kjo specie edhe pse e konfirmuar tashmë dhe me një areal shumë të kufizuar në Shqipëri
nuk është futur në Listen e Kuqe të Shqipërisë, por është futur Athamanta macedonica me
statusin e rrezikuar (EN A1b). Bazuar në të dhënat e marra nga GeoCAT, me një AOO
16 km2 dhe EOO 357.8 km2, propozojmë që kjo specie të përfshihet në Listën e Kuqe të
Shqipërisë me statusin e rrezikuar (EN).
2. Bornmuellera baldaccii (Degen) Heywood subsp. baldaccii [Brassicaceae]
Moçalet e Grabovës, në livadhe mbi shkëmbinj serpentinorë dhe me shumë lagështi, rreth
1150 m mbi nivelin e detit (40°48´06´´N, 20°25´30´´E); mbledhur më 18/07/2016
(MM/Gr/00347).
Zona e përhapjes së këtij taksoni është Greqia
Veriperëndimore dhe Shqipëria (Strid, 1986).
Subspecia baldaccii ndryshon nga subsp.
rechingeri sepse qimet të tipit yjore të
gjetheve janë të përbëra nga 3-6 fije rrezore
shumë të shkurtëra, kurse qimet e përbëra
vetëm nga dy fije rrezore janë shumë të rralla
(Strid, 1986). Subspecia baldaccii nuk është
e përfshirë në volumin e Florës së Europës
(Tutin et al., 1972), si dhe as në volumet
përkatëse të Florës së Shqipërisë (Paparisto et
al., 1988). Sipas bazës të dhënave të Herbarit
Kombëtar, Tiranë, B. baldaccii është
raportuar për herë të parë në Shqipëri nga
Markgraf (1924), në malin e Shebenikut dhe
më vonë në 1928 në Lurë (Markgraf, 1924).
Më vonë kjo specie është raportuar nga
botanistët shqiptarë: Vangjeli dhe M. Xhulaj
në 1975 në Lurë, Vangjeli në 1976 në
Valamarë dhe Vinjoll (rrethi Mat). Të gjithë
këta botanistë kanë përdorur si çelës
përcaktues Florën e Europës dhe Florën e
Shqipërisë dhe nuk i janë referuar Strid
(1986), i cili e ndan këtë specie në B.
baldaccii subsp. baldaccii and B. baldaccii
subsp. rechingeri. Nga vëzhgimet e të gjitha
Figura 3-9: A) Bornmuellera baldaccii subsp.
egzemplarëve të Herbarit Kombëtar, Tiranë,
rechingeri,
Lurë; B) Bornmuellera baldaccii subsp.
rezultoi se një koleksion i Vangjelit në vitin
baldaccii, moçalet e Grabovës, Valamarë.
1975, nga Lura, ishte B. baldaccii subsp.
rechingeri i cili deri në këto kohë ka qënë
konsideruar si takson endemik i Greqisë (Strid, 1986). Kjo subspecie është qartësisht ndryshe
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nga tjerat sepse qimet yjore të gjetheve i ka të përbëra nga një ose dy fije rrezore (Fig. 3-9).
Të gjithë egzemplarët e tjerë të mbledhur në Valamarë dhe përreth saj janë Bornmuellera
baldaccii subsp. baldaccii (TIR 03924, 03925, 03926, 03927, 03929, 03930, 03931, 03933,
03934). Sipas Listës së Kuqe të Shqipërise (VKM, 2013) statusi i ruajtjes së Bornmuellera
baldaccii është i rrezikuar (EN A1b). Ky status u konfirmua edhe nga vlerësimi i bërë nga
GeoCAT.
3. Campanella hawkinsiana Hausskn. & Heldr. [Campanulaceae]
Lugina e Devollit, në çakëllishte sepentinore,
pranë Urës së Lozhanit, rreth 652 m mbi
nivelin e detit (40°42'02''N, 20°30'55''E),
mbledhur
më
20/10/2015,
(MM/Gr/2015/00052).
C. hawkinsiana është një specie subendemike
me përhapje në Greqi dhe Shqipëri (Tutin et
al., 1976). Në Greqi ajo është raportuar në
malet e Pindit (Smolik), kurse në Shqipëri për
herë të parë është raportuar në malin e
Tomorrit nga Markgraf (1928). Kjo
vendndodhje
është
rikonfirmuar
nga
Mahmutaj et al. (2014), është raportuar edhe
nga Shuka & Jahollari (2007) në Poliçan
(Gjirokastër), Gjergjevicë (Korçë) dhe
Shebenik (Librazhd). C. hawkinsiana është
regjistruar në korrik 2015 nga Mahmuaj dhe Figura 3-10: Campanella hawkinsiana, afër urës së
Meço afër fshatit Panarit (Korçë), në substrat
Lozhanit, Korçë.
serpentinorë.
Sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013) statusi i ruajtjes së kësaj specie është i
rrezikuar (EN), por sipas IUCN, kjo specie nuk është vlerësuar ende. Duke përfshirë
vendndhjet e kësaj specie në Greqi, sipas GeoCAT, me një AOO 24 km 2 dhe EOO 1970
km2, rekomandojmë që kjo specie të përfshihet edhe në Listën e Kuqe të Shqipërisë me
statusin e rrezikuar (EN).
4. Cistus albanicus Heywood [Cistaceae]
Afër fshatit Kokël, rreth 350 m mbi nivelin e detit, në substrat serpentinor (40°47'06''N,
20°17'34''E) dhe në ‘Mollën e Grabovës’, në lartësinë 490 m mbi nivelin e detit, mbi substrat
serpentinor (40°44'59''N, 20°20'11''E), mbledhur më 04/05/2016 (MM/Gr/2016/00219).
Në volumin e Florës së Shqipërisë (Paparisto et al., 1988) dhe të Florës së Europës (Tutin et
al., 1964) kjo specie njihet me emrin Cistus albanicus dhe konsiderohet si endemike e
Shqipërisë, por Authier (1987) e raporton këtë specie edhe në veri të Greqisë (Vladimirov &
Tan, 2014). Greuter (1996) sugjeron përdorimin Cistus albanicus, ndërsa Brummitt (1999)
në Komisionin për Spermatofitet, rekomandon përdorimin e emrit C. sintenisii. Në Shqipëri
kjo specie është e regjistruar nga 700 m mbi nivelin e detit. në Lumbardh (Pukë), nga Proko
dhe Vangjeli në vitin 1999, deri në 1512 m Martanesh (Tiranë), në vitin 1924 nga Markgraf
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dhe në vitin 1999 nga Ruci. Kjo specie është
regjistruar përsëri në vitin 1928 nga
Markgraf në Bjeshkët e Kushnenit (Mirditë).
Ajo gjithashtu është grumbulluar nga
Vangjeli në Ballabanovë dhe Shelegurë
(Korçë) në vitin 1999 (Herbari Kobëtar,
Tiranë). Vendndodhja e regjistruar në zonën
tonë të studimit përfaqëson kufijtë më të ulët
të njohur për përhapjen e kësaj specie në
Shqipëri (Fig. 3-14).
Në Listën e Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013)
kjo specie ka status e rrezikuar (EN B2c).
Edhe sipas GeoCAT, me një AOO 36 km2
dhe EOO 2510 km2, rikonfirmohet statusi i
ruajtjes për këtë specie. Duke përfshirë në
llogaritje edhe vendpërhapjet në Greqi, të
Figura 3-11: Cistus albanicus, mbi Mollën e
raportuar nga Authier në Vladimirov & Tan
Grabovës, Gramsh.
(2014), me AOO 40 km2 dhe EOO 2870 km2,
propozojmë që me të njëjtin status kjo specie të përfshihet edhe në Listen e Kuqe të IUCN.
5. Echium russicum J. F. Gmelin [Boraginaceae]
Mbi fshatin Bulçar, rreth 900 m mbi nivelin
e detit, në substrat serpentinor (40°48'15''N,
20°17'45''E), mbledhur më 20/05/2016 nga
Meço dhe Pavlova (MM/Gr/2016/00243; SO
107718).
Areali i E. russicum është Europa LindoreQendrore dhe Juglindore (Gibbs, 1972). Në
Florën e Shqipërisë kjo specie raportohet
kryesisht në zonat me klimë mesdhetare
(Qosja et al., 1996). Sipas bazës të dhënave
të Herbarit Kombëtar, Tiranë, kjo specie
është regjistruar shumë vjet më parë në malin
e Dajtit nga Luis më 1924, dhe në Bajram
Curri nga Demiri dhe Palikuqi më 1960.
Përhapja e kësaj specie në zonën tonë të
studimit përfaqëson kufirin më jugor të
përhapjes së saj në Shqipëri (Fig. 3-13). E.
russicum është e përfshirë në Aneksin II dhe
IV të Direktivës së Habitateve dhe në Listën
Figura 3-12: Echium russicum, mbi fshatin
e Kuqe të IUCN me statusin ‘shqetësim i
Bulçar, Gramsh.
ulët’ (LC). Në Shqipëri, edhe pse e rrallë kjo
specie nuk ka status ruajtje. Bazuar në përhapjet e regjistruara deri sot, nga llogaritjet e bëra
në GeoCAT (AOO 12 km2 dhe EOO 1835km2) ne propozojmë që E. russicum të përfshihet
në Listën e Kuqe të Shqipërisë me statusin e rrezikuar (EN).
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Figura 3-13: Disa specie të tjera të rralla në zonën e studimit: 1. Polygonum albanicum (Valamarë), 2.
Cerastium smolikanum (Valamarë), 3. Orobanche rechingeri (liqeni Dushkut, Gramsh), 4. Galatella albanica
(Kokël, Gramsh).

Figura 3-14: Përhapja e taksoneve subendemike në zonën e studimit dhe Shqipëri.
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3.1.3 Format biologjike bimore
Në zonën e studimit gjenden të gjitha format biologjike të bimëve. Hemikriptofitet
përfaqësojnë 46% të të gjitha taksoneve në zonën e studimit, pasuar nga terofitet (21.4%),
geofitet (13.2%), fanerofitet (9.4%), kamefitet (8.4%), lianat (0.4%) dhe hidrofitet (1.1%).
Në përgjithësi, bimët barishtore dominojnë (81.8%) krahasuar me drurët dhe shkurret
(18.2%) (Fig. 3-15).
Përqindja dhe numri i lartë i hemikriptofiteve përcaktohet nga fakti se flora e Ballkanit është
e dominuar nga kjo formë biologjike (Stojanov, 1924; 1950; Stojanoff, 1941; Goranova et
al., 2013); qendra e origjinës së tyre është Europa Qendrore. Pozicioni gjeografik i zonës së
studimit, relievi kodrinor – malor me lartësi mbi nivelin e detit relativisht të lartë dhe ndikimi
i rrymave kontinentale që vijnë nga lugina e rrjedhës së sipërme të Devollit, krijonë kushte
klimatike që ndihmojnë këto forma jetësore (Cain, 1950; Begon et al., 2006; Forseth, 2012).
Ndikimi i lartë i klimës mesdhetare përgjatë luginës së Devollit dhe prania e sipërfaqeve të
mëdha të eroduara e me toka të cekëta, kanë krijuar kushte të përshtatshme edhe për numër
të madh të terofiteve (Stojanoff, 1941; Stojanov, 1950). Prania e lartë e geofiteve lidhet me
sipërfaqet e mëdha pyjore, sidomos me pyjet e dushkut dhe ahut (mbulojnë rreth 18% të
zonës së studimit), të cilat njihen si habitate të favorshme për shumë geofite. Sipas Tomović
et al. (2005) prania e lartë e geofiteve është e lidhur edhe me ndikimin e aktivitetit njerëzor,
sidomos mbikullotjen.

Ch (8.4%)
T (21.4%)
G (13.2%)

Ph (9.4%)
Liane (0.5%)
Hidro (1.1%)
H (46%)

Figura 3-15: Përqindja e taksoneve për çdo formë biologjike.

3.1.4 Analiza e periudhës së lulëzimit
Për pjesën më të madhe të bimëve lulja është organi më i rëndësishëm për njohjen e tyre,
prandaj njohja e periudhës së lulëzimit është e dhënë shumë e rendësishme, e cila duhet të
merret parasysh kur planifikohen ekspeditat studimore në terren.
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Figura 3-16: Numri taksoneve të lulëzura për çdo muaj, sipas formave biologjike.

Në figurën 3-16 tregohet numri taksoneve të lulëzuara për çdo muaj, sipas formave
biologjike. Qershori është muaji me numrin më të madh të taksoneve bimore në lulëzim (998
taksone), ndërsa muaji me numrin më të vogël të taksoneve në lulëzim është dhjetori me
vetëm 11. Të gjitha format biologjike e arrijnë kulmin e numrit më të madh të specieve në
lulëzim në qershor, përveç fanerofiteve që kanë Maj. Për shkak edhe të numrit më të madh
të specieve, gjatë gjithë vitit në mund të gjejmë bimë të lulëzuara që i përkasin grupit të
terofiteve, hemikriptofiteve dhe fanerofiteve. Periudhë më të shkurtër të lulëzimit kanë lianet
dhe hidrofitet që lulëzojnë nga prilli në tetor.
3.1.5 Speciet me status ruajtje kombëtar dhe ndërkombëtar
Në zonën tonë të studimit 261 specie ose 21.3% e florës ka një status rrezikimi, apo e thënë
ndryshe përfshihen në Listën e Kuqe të Florës së Shqipërisë (VKM, 2013) dhe /ose IUCN
(2016). Nga këto, 45 specie përfshihen vetëm në Listën e Kuqe të Florës së Shqipërisë, 237
specie përfshihen vetëm në Listën e Kuqe të Florës sipas IUCN dhe vetëm 20 specie
përfshihen edhe në Listën e Kuqe të Florës sipas IUCN edhe në në Listën e Kuqe të Florës
së Shqipërisë. Në figurën 3-17 tregohet përqindja e specieve dhe statusi i rrezikimit sipas
Listës së Kuqe të Florës së Shqipërisë dhe IUCN. Rreth 90% e specieve që kanë një status
ruajtjeje sipas IUCN i përkasin kategorisë më të ulët të ruajtjes dhe konkretisht ‘rrezik i ulët’
(LC). Euphrasia minima dhe Stipa pulcherrima janë dy specie që sipas IUCN konsiderohen
shumë të rrezikuara dhe për këtë arsye statusi i ruajtjes së tyre është shumë i lartë,
përkatësisht ‘e zhdukur’ (EX) dhe ‘e përkeqësuar’ (VU). Edhe sipas Listës së Kuqe të Florës
së Shqipërisë (VKM, 2013), një përqindje e madhe e specieve kanë status të fortë ruajtje si
‘të rrezikuara për zhdukje’ (EN) dhe ‘të përkeqësuara’ (VU).
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Figura 3-17: Përqindja e specieve për status çdo rrezikimi sipas: a) Listës së Kuqe të Shqipërisë
(VKM, 2013), b) IUCN (2016).

Galanthus nivalis, Gentiana lutea, Gladiolus palustris, Ramonda serbica, Ruscus aculeatus
dhe Sambucus nigra janë edhe specie të përfshira në anekset II, III, IV dhe V së Direktivës
së Habitateve. R. serbica dhe S. nigra janë të përfshira, gjithashtu, edhe në Aneksin I të
Konventës së Bernës.
Të gjitha këto vlerësime të shkallës së rrezikimit dhe statusit të ruajtjes për një numër të
madh speciesh të florës së zonës tonë të studimit duhet të merren parasysh në çdo plan të
mundshëm ruajtje dhe menaxhimi. Megjithatë, veçojmë se disa specie si: Origanum vulgare,
Hypericum perforatum, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus, Ostrya carpinifolia, Satureja
montana etj., të cilat ndonëse janë të rrezikuara në shkallë vendi, në zonën tonë janë në sasi
të mëdha, të ruajtura relativisht mirë dhe pa ndonjë rrisk të mundshëm në një kohë të afërt.
Njëkohësisht, theksojmë se është shumë urgjente përfshirja të paktën në Listën e Kuqe të
Florës të Shqipërisë e taksoneve endemike (steno- apo e një areali shumë të ngushtë) të
PURMD si Hypericum haplophylloides subsp. devollense dhe Halacsya sendtneri subsp.
devollensis, por edhe e specieve të raportuara për herë të parë për Shqipërinë, si Taraxacum
pindicum, Dichoropetalum stridii dhe Epilobium alsinifolium. Disa nga këto specie gjenden
pranë zonave urbane ku veprimtaria e njeriut është shumë e madhe. Veçojmë këtu
Hypericum haplophylloides subsp. devollense, e cila përfaqesohet nga një popullatë shumë
e vogël te Molla e Grabovës, ku punimet për ndërtimin e një hidrocentrali e kanë përgjysmuar
numrin e individëve të kësaj popullate në më pak se tre vite.
Tabela 3-4: Lisa e specieve që kanë një status ruajtje sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013)
dhe/ose IUCN (2016).
Lista e
Lista e
Emri i taksoneve bimore
IUCN Emri i taksoneve bimore
IUCN
kuqe
kuqe
Abies borisii-regis
VU A2b
Juniperus foetidissima
EN A1b
LC
Abies alba
LC
Juniperus communis
VU A1b
LC
Achillea frasii
CR B3c
Juniperus oxycedrus
VU A1b
LC
Aconitum lamarckii
CR B1
Lathyrus latifolius
LC
Adiantum capillus-veneris
VU A1b LC
Lathyrus cicera
LC
Aegilops geniculata
LC
Laurus nobilis
EN A1b
Aegilops triuncialis
LC
Lavandula angustifolia
LC
Agrimonia eupatoria
LR cd
LR
Lemna minor
LC
Agrostis canina
LC
Lepidium latifolium
LC
Agrostis stolonifera
LC
Lepidium ruderale
LC
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Tabela 3-4: Lisa e specieve që kanë një status ruajtje sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013)
dhe/ose IUCN (2016).
Lista e
Lista e
Emri i taksoneve bimore
IUCN Emri i taksoneve bimore
IUCN
kuqe
kuqe
Alchemilla xanthochlora
LC
Lilium albanicum
EN A1b
Alisma lanceolatum
LC
Limodorum abortivum
LC
Alisma plantago-aquatica
LC
Luzula forsteri
DD
Alkanna scardica
LR
Lycopus europaeus
LC
Allium schoenoprasum
LC
Lysimachia numularia
LC
Allium moschatum
LC
Lythrum salicaria
LC
Allium cupani
DD
Lythrum portula
LC
Allium flavum
LC
Malus sylvestris
DD
Allium meteoricum
DD
Malus florentina
DD
Allium guttatum subsp.
LC
Medicago lupulina
LC
sardoum
Allium ursinum
LC
Medicago sativa
LC
Allium roseum
LC
Medicago arabica
LC
Alnus incana
LC
Medicago minima
LC
Alopecurus pratensis
LC
Melilotus officinalis
LC
Alyssoides utriculata
LR cd
Melilotus alba
LC
Alyssum bertolonii
LR cd
Mentha aquatica
LC
Alyssum markgrafii
EN A1b
Mentha pulegium
LC
Anacamptis pyramidalis
LC
Mentha spicata
LC
Apium graveolens
LC
Mentha longifolia
LC
Aquilegia vulgaris
DD
Myosotis sylvatica
LC
Arabis bryoides
CR A1b
Myriophyllum spicatum
LC
Arrhenatherum elatius
LC
Myriophyllum verticillatum
LC
Arundo donax
LC
Narthecium scardicum
VU A1b
Arundo plinii
LC
Nasturtium officinale
LC
Asparagus acutifolius
LC
Neottia nidus-avis
LC
Asphodelus aestivus
LC
Nymphaea alba
VU A1b
LC
Aster albanicus
EN A1b
Oenanthe aquatica
LC
Athamanta macedonica
EN A1b
Onosma pygmaeum
CR C1
Athamanta turbith
EN A1b
Ophrys scolopax
LC
Atropa bella-donna
CR B2c
Ophrys sphegodes
LC
Avena fatua
LC
Orchis mascula
LC
Avena sterilis
LC
Origanium vulgare
EN A1b
Berula erecta
LC
Ostrya carpinifolia
LC
Betula pendula
CR
LC
Parnassia palustris
LC
Bidens cernua
LC
Phalaris arundinacea
LC
Bidens tripartita
LC
Phleum alpinum
LC
Blysmus compressus
CR
LC
Phleum montanum
LC
Bornmuellera baldaccii
EN A1b
Phragmites australis
LC
Botrychium lunaria
EN A1b
Phyllitis scolopendrium
VU A1b
Brachypodium retusum
LC
Pinus nigra
LC
Calamagrostis
LC
Pinus heldreichii
LC
pseudophragmites
Callitriche cophocarpa
LC
Pinus mugo
LC
Caltha palustris
VU A1b LC
Platanthera chlorantha
LC
Campanula hawkinsiana
LR cd
Platanus orientalis
LC
Campanula tymphaea
LR cd
Poa pratensis
LC
Carex nigra
LC
Poa alpina
LC
Carex pseudocyperus
LC
Polygonum amphibium
LC
Carex vulpina
LC
Polygonum lapathifolium
LC
Carex flava
LC
Polygonum hydropiper
LC
Carex digitata
LC
Populus nigra
LC
Carex distans
LC
Potamogeton crispus
LC
Carex remota
LC
Potamogeton nodosus
LC
Carex riparia
LC
Potamogeton perfoliatus
LC
Carex paniculata
LC
Potamogeton natans
LC
Carpinus orientalis
LC
Potamogeton pusillus
LC
Catabrosa aquatica
LC
Prunus avium
VU A1b
LC
Centaurea melanocephala
EN A1b
Prunus cerasifera
DD
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Tabela 3-4: Lisa e specieve që kanë një status ruajtje sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013)
dhe/ose IUCN (2016).
Lista e
Lista e
Emri i taksoneve bimore
IUCN Emri i taksoneve bimore
IUCN
kuqe
kuqe
Centaurea pindicola
EN A1b
Prunus spinosa
LC
Centaurium erythraea
LC
Pulmonaria officinalis
LC
Centaurium pulchellum
LC
Quercus ilex
EN A1b
Centranthus longiflorus
DD
Quercus coccifera
LR
Cephalanthera damasonium
LC
Ramonda serbica
VU A1b
LC
Cephalanthera longifolia
LC
Ranunculus trichophyllus
LC
Cephalanthera rubra
LC
Ranunculus repens
LC
Ceratophyllum submersus
LC
Rorippa sylvestris
LC
Chamaecytisus tommasinii
EN B2c
Rorippa amphibia
LC
Chamaespartium sagittale
LC
Ruscus aculaetus
LC
Cichorium intybus
LC
Saccharum ravennae
LC
Cistus albanicus
EN B2c
Sagittaria sagittifolia
LC
Colchicum autumnale
EN A1b LC
Salix fragilis
VU A1b
Corylus avellana
LC
Salix alba
LC
Crepis geracioides
VU A2b
Salix amplexicaulis
LC
Cyperus longus
LC
Salvia officinalis
VU A1b
LC
Cyperus flavescens
LC
Sambucus nigra
VU A1b
Cyperus fuscus
LC
Sanguisorba officinalis
LC
Cyperus difformis
LC
Scirpus holoschoenus
LC
Cyperus glaber
LC
Scirpus lacustris
LC
Cyperus glomeratus
LC
Scirpus setaceus
LC
Dactylorhiza cordigera
LC
Sedum serpentini
LR nt
Dactylorhiza saccifera
LC
Serapias vomeracea
LC
Daucus carota
DD
Sesleria coerulans
LC
Daucus guttatus
DD
Sideritis raeseri
EN A1c
NT
Dictamnus albus
VU A1b
Silene tommassini
EN A1b
Digitalis lanata
LR
Silene caesia
DD
Dryopteris filix-mas
LR cd
Silene vulgaris
LC
Eleocharis acicularis
LC
Sinapis alba
LC
Eleocharis palustris
LC
Sorbus aucuparia
VU
Eleocharis quinqueflora
LC
Sparganium erectum
LC
Ephedra foeminea
LC
Spirodela polyrhiza
LC
Epilobium parviflorum
LC
Sternbergia lutea
LC
Epilobium angustifolium
LC
Stipa pulcherrima
VU
Epipactis palustris
LC
Symphytum officinale
VU A1b
LC
Equisetum telmateia
Tamarix parviflora
LC
Equisetum palustre
LC
Tanacetum cinerariifolium
VU A1a
LC
Equisetum arvense
LC
Tanacetum cinerariifolium
VU A1a
LC
Eriophorum angustifolium
LC
Taxus baccata
VU A1b
Euphrasia minima
EX
Teucrium scordium
LC
Festuca heterophylla
LC
Trifolium pilczii
LR nt
Festuca rubra
LC
Trifolium angustifolium
LC
Festucopsis serpentini
NE
Trifolium hybridum
LC
Fragaria vesca
LC
Trifolium repens
LC
Fragaria viridis
LC
Trifolium patens
LC
Galanthus nivalis
NT
Trifolium arvense
LC
Gentiana lutea
EN A1b LC
Trifolium nigrescens
LC
Gladiolus palustris
LR nt
DD
Trollius europaeus
VU A1b
Glyceria fluitans
LC
Typha minima
CR C1
LC
Glyceria maxima
LC
Typha latifolia
LC
Glyceria fluitans
LC
Typha angustifolia
LC
Herniaria parnassica
EN A1b
Urtica dioica
LC
Hippocrepis comosa
LC
Vaccinium myrtillus
VU A2b
Holcus lanatus
LC
Veronica anagallis-aquatica
LC
Hordeum bulbosum
LC
Veronica beccabunga
LC
Hypericum perforatum
EN A1b
Veronica serpyllifolia
LC
Iris pseudacorus
LC
Viburnum tinus
VU A1c
Isatis tinctoria
LC
Vicia lutea
LC
Juglans regia
EN A1b NT
Vicia bithynica
LC
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Tabela 3-4: Lisa e specieve që kanë një status ruajtje sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë (VKM, 2013)
dhe/ose IUCN (2016).
Lista e
Lista e
Emri i taksoneve bimore
IUCN Emri i taksoneve bimore
IUCN
kuqe
kuqe
Juncus effusus
LC
Vicia sativa
LC
Juncus conglomeratus
LC
Viola dukadjinica
LR cd
Juncus bulbosus
LC
Viscum album
VU A1c
Juncus articulatus
LC
Vitis vinifera
LC
Juncus bufonius
LC

3.1.6. Bimët me vlera ekonomike në zonën e studimit
Bimët me vlera ekonomike përfaqësojnë një grup bimor, të cilin njerëzimi e ka njohur dhe e
ka shfrytëzuar që në kohët e lashta pasi ato janë burim i drejtpërdrejtë ushqimi për popullatën
njërëzore, bagëtinë, bletarinë etj. Disa specie bimore janë kultivuar që në lashtësi dhe mandej
me zhvillimin e shkencave agronomike dhe gjenetike nga ato janë përfituar kultivarë të
ndryshëm të kulturave bujqësore. Edhe bimët helmuese janë një grup shumë i rëndesishëm
ekonomik. Esencat e tyre helmuese janë përdorur si një mjet asgjesimi kundër insekteve apo
dëmtuesve të kulturave bujqësore. Me zhvillimin e industrisë, shumë nga këto esenca
përdoren në farmaceutikë si përbërës të medikamenteve të ndryshme. Përveç përdorimeve të
tyre për qëllime të dobishme, njohja e bimëve helmuese është e nevojshmë edhe për të
shmangur çdo përdorim të mundshëm sidomos nga fëmijët.
Objekt i veçantë i studimit tonë ka qënë edhe njohja dhe vlerësimi bimëve me vlera të
drejtpërdrejta ekonomike siç janë bimët mjekësore, mjaltëse, ushqimore, foragjere,
vitaminoze apo edhe ato helmuese. Në zonën tonë të studimit ky grup bimor përbëhet nga
306 specie të cilat përfaqësojnë rreth 25% të florës së PURMD (Tab. 3-5). Ato i përkasin 81
familjeve dhe 228 gjinive. Numrin më të madh të specieve e përbëjnë bimët me përdorime
mjekësore, pasuar nga bimët mjaltëse, helmuese, foragjere, ushqimore dhe vitaminoze (Fig.
3-18).
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Figura 3-18: Numri i specieve bimore me vlera ekonimoke për çdo grup.

Prania e një numëri të madh të bimëve me vlera ekonomike është një aset i çmuar për zonën.
Bimët aromatike-mjekësore janë një burim i drejtpërdrejtë i të ardhurave; bimët mjaltëse
krijojnë mundësinë për zhvillimin e bletarisë sidomos në ato zona malore ku zhvillimi i
aktiviteteve bujqësore është i vështirë për shkak të mungesës së tokave pjellore. Familja
Lamiaceae dhe Fabaceae të cilat njihen për vetitë e tyre mjaltse kanë edhe numrin më të
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madh të specieve në zonën e studimit, përkatësisht 29 dhe 27 specie. Pra mund të themi se
rreth 34% e bimëve mjaltëse të zonës së studimit japin mjalt të cilësisë së lartë dhe shumë
aromatik.
Fakti që rreth 37 specie të florës së zonës janë bimë foragjere, apo paraardhës të kulturave
të ndryshme bimore, tregon për vlerat e larta ushqimore që kanë për bagetinë kullotat e kësaj
zone, pasi shpesh ato kanë sasi mbulesë relativisht të madhe. Të gjitha bimët foragjere njihen
për vlerat e larta ushqyese, por sidomos speciet e familjeve Poaceae dhe Fabaceae që kanë
numrin më të madh të bimëve foragjere në zonën e studimit, përkatësisht 14 specie (38% të
foragjereve ) dhe 13 species (35% të foragjereve).

Figura 3-19: Përqindja e specieve me vlera ekonomike që kanë një status rrezikimi sipas: a) Listës së Kuqe
të Shqipërisë (VKM, 2013), b) IUCN (2016).

Shfrytëzimi i drejtpërdrejtë i grupeve bimore të mësipërme dhe shpesh në mënyrë jo të
rregullt apo pa kujdes ka, bërë që një numër i madh speciesh të këtij grupimi të përfshihen
në Listën e Kuqe (VKM 2013) të Florës së Shqipërisë dhe/ose IUCN (2016) (Fig. 3-19).
Gjithsej, 85 specie kanë status ruajtje nga të cilat 22 përfshihen në Listën e Kuqe të Florës
së Shqipërisë dhe 63 në Listën e Kuqe të IUCN. Këto përfaqësojnë rreth 32% të specieve
me status rrezikimi në zonën e studimit, përfshirë edhe ato që kanë status rrezikimi por nuk
janë pjesë e grupit të specieve me vlera ekonomike.
3.1.6.1. Bimët aromatike-mjekësore (BAM)
Gjatë këtij studimi një vëmëndje e veçantë i është kushtuar bimëve mjekësore, të cilat janë
një burim i rëndësishëm sidomos për zonat e thella malore të zonës së studimit.
Nga ky studim u njohën 177 specie të bimëve aromatike-mjekësore (BAM). Prej tyre 98.2%
(175 specie) janë spermatofite dhe 1.8% (2 specie) pteridofite. Këto specie i përkasin 143
gjinive dhe 65 familjeve. Familjet me numrin më të madh të BAM-ve (dhjetë ose më shumë
specie) janë: Lamiaceae (21 specie), pasuar nga Rosaceae dhe Asteraceae (17 specie) dhe
Fabaceae (13 specie). BAM-të e njohura në zonën e studimit përbëjnë rreth 15% të florës së
saj, dhe rreth 58% të BAM-ve të Shqipërisë. Duke pasur parasysh se zona e studimit ka
sipërfaqe 1010 km2 ose rreth 3.6% të territorit të Shqipërisë, mund të themi se ky territor
është shumë i pasur me BMA. Theksojmë se disa specie si: Ceterach officinarum, Cichorium
intybus, Cistus incanus, Juniperus communis, J. oxycedrus, Malva sylvestris, Matricaria
chamomilla, Melissa officinalis, Origanum vulgare, Robina pseudacacia, Rosa canina,
Rubus ulmifolius, Urtica dioica etj., kanë përhapje dhe sasi mbulesë relativisht të mëdha.
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Figura 3-20: 1) Salvia officinalis, 2) Primula veris, 3) Sideritis raeseri, 4) Lavandula angustifolia, 5) Cistus
incanus, 6) Juniperus communis, 7) Crataegus monogyna., nga zona e studimit.

Përsa i përket formave biologjike, hemikriptofitet përbejnë grupin më të madh të BAM-ve
me 65 specie (36%), pasuar nga fanerofitet dhe nanofanerofitet (5%) + (28%), terofite
(12%), geofitet (11%), kamaefite (7%), dhe liane (1%). Në përgjithësi, speciet barishtore
janë më shumë (67%) krahasuar me drurët dhe shkurret (43%). Fakti që 89% e këtyre bimëve
janë shumëvjeçare, i bën ata një burim të sigurtë të të ardhurave zonën, nëse periudha dhe
metodat e vjeljes së tyre respektohen.
Bimët mjekësore dhe aromatike të zonës së studimit i përkasin 39 grupeve korologjike.
Numri më i madh i specieve e ka origjinën nga Eurazia (24%, 38 specie), rajon i cili ka një
traditë të vjetër në përdorimin e BMA-ve. Asnjë bimë endemike apo subendemike nuk
rezulton të ketë përdorim mjekësor ose aromatik në zonën e studimit.
Periudha e lulëzimit është një fazë shumë e rëndësishme për bimët aromatike-mjekësore dhe
sidomos për ato mjaltore. Për shumicën e BAM-ve, lulet janë organi kryesor i bimëve që
kanë përqendrimin më të lartë të vajrave esenciale. Njohja e periudhës së lulëzimit është
shumë e rëndësishme për vjeljen e tyre në mënyrë që të merret një produkt me cilësi të lartë.
Kështu, përsa i përket periudhës së lulëzimit, qershori është muaji me numrin më të madh të
BAM-ve të lulëzuar (110 specie), pasuar nga maji (107 specie) dhe korriku (89 specie).
Muajt nga nëntori deri në shkurt kanë numrin më të vogël të specieve të lulëzuara (më pak
se 10).
Nga intervistimi i kompanive që bëjnë mbledhjen e bimëve në këtë zonë, rezultoi se
grumbullohen vetëm 38 specie që përfaqësojnë rreth 24% të BAM-ve të identifikuar deri
tani në zonë. Interesi i lartë i tregut të huaj për bimë aromatike-mjekësore ka rritur interesin
edhe për kultivimin e disa bimëve mjekësore në këtë zonë. Lavanda është një nga bimët më
të zakonshme të kultivuara gjerësisht në toka bujqësore të varfëra në lëndët ushqyese dhe jo
aq të përshtatshme për kultivimin e bimëve të tjera bujqësore.
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Tetë specie kultivohen në zonë, si Lavandula angustifolia, Salvia officinalis, Sambucus
nigra, Malus domestica, Zea mays, Juglans regia, Rosmarinus officinalis dhe Cyanus
segetum. Nga shitja e tyre përfitohen rreth 124 mijë US$ ose 23% të vlerës të përgjithshme
që përfitohet nga shitja e BAM-ve të zonës. Shumica e të ardhurave nga bimët e kultivuara
vjen nga Lavandula. Çdo vit eksportohen rreth 75 tonë Lavandulë, nga e cila përfitohen rreth
76 mijë US$ (të dhëna të përfituara nga intervistimi i mbledhësve BAM-ve).
Bimët që mblidhen më shumë në gjendje të egër janë: Ceterach officinarum, Cichorium
intybus, Cistus incanus, Sambucus nigra, Malus domestica, Fraxinus excelsior, Gentiana
lutea, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Malus pumila, Malva sylvestris, Zea mays,
Matricaria chamomilla, Melissa officinalis, Origanum vulgare, Primula veris, Robina
pseudacacia, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Rubus idaeus, Sideritis raeseri Boiss,
Taraxacum officinale, Thymus longicaulis, Trifolium pratense, Tussilago farfara, Cyanus
segetum, Urtica dioica, Veratrum album, Verbascum densiflorum dhe Vitis vinifera. Nga
eksporti i tyre përfitohen afërsisht 429 mijë US$ ose 77% të shumës totale të vlerës që vjen
nga eksportimi i BMA-ve të kësaj zone. BAM-të e egra që eksportohen në sasi më të mëdha
janë Cistus incanus (gjethe), Juniperus communis (frutat), Juniperus oxycedrus (frutat) dhe
Satureja montana (egjithë bimë), gjithsej rreth 141 tonë në vit (të dhëna të përfituara nga
intervistimi i mbledhësve të BAM-ve).
Për shkak se jo të gjitha BAM-të kanë të njëjtin interes në treg, vetëm disa BAM mblidhen
në zonën e studimit. Para viteve 90-të në këtë zonë janë mbledhur rreth 52 specie të BAMve. Nga eksporti i tyre BAM janë fituar afërsisht 18 mije US$ (IKPK, 1988). Kërkesat e
tregut kanë bërë që rreth 18 BAM që nuk janë mbledhur në të kaluarën, të mbledhen këto 25
vitet e fundit (Tab. 3-5).

Figura 3-21: Sasia e të ardhurave e shprehur në përqindje të shumës së përgjithshme të të ardhurave që
përfitohet nga secila BAM e zonës (të dhëna të përfituara nga intervistimi i mbledhësve të BAM-ve).

Potenciali i përfitimeve ekonomike nga tregtimi i BAM-ve të zonës ë studimit është shumë
më i lartë pasi rreth 111 specie ose 63% e BAM-ve të identifikuara deri më tani në këtë zonën
e studimit nuk mblidhen. Nga pikëpamja ruajtjes së natyrës kjo mund të konsiderohet si një
dukuri pozitive, por nga ana tjetër grumbullimi i vetëm disa specieve i bën ato seriozisht të
kërcënuara. Megjithëse kompanitë që bëjnë mbledhjen e bimëve në këtë zonë konfirmojnë
se metoda e vjeljes dhe periudha e mbledhjes së bimëve respektohet me rreth 85%, fakti që
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55 specie të BAM-ve të zonës kanë një status ruajtje, bëjnë të domosdoshme të respektohen
rreptësisht metodat e mbledhjes së bimëve.

Vlerat përdoruese

Acanthus spinosus
Viburnum tinus
Cotinus coggygria
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Rhus coriaria
Apium graveolens
Bupleurum falcatum
Daucus carota
Eryngium campestre
Foeniculum vulgare
Sanicula europaea
Vinca major
Ilex aquifolium
Arum italicum
Hedera helix
Asplenium trichomanes
Asplenium ceterach
Achillea millefolium
Anthemis arvensis
Arctium lappa
Artemisia vulgaris
Bellis perennis
Bidens tripartitus
Carduus acanthoides
Carduus thoermeri
Carlina acanthifolia
Centaurea alba
Centaurea melanocephala
Centaurea pannonica
Chamomilla recutita
Chondrilla juncea
Cichorium intybus
Cirsium appendiculatum
Cyanus segetum
Dittrichia viscosa
Doronicum austriacum
Echinops ritro
Hieracium pillosella
Matricaria chamomilla
Scolymus hispanicus
Silybum marianum

helmuese
mjaltëse
mjekësore, foragjere
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjekësore
helmuese
mjekësore, ushqimore, vitaminoze
mjekësore, mjaltëse, ushqimore, helmuese
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
helmuese
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjaltëse
mjekësore, foragjere
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, foragjere
ushqimore
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjaltëse
mjekësore
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Tabela 3-5: Lista e bimëve me vlera ekonomike në zonë, përdorimet e tyre, statuset e ruatjes së tyre dhe
shfrytëzimi i bimëve mjëkësore (intervistimi i mbledhësve të BAM-ve; IKPK, 1988).

VU A1c
+
nc
nc
nc
nc

LC

nc
nc
nc
nc
nc
nc

DD

+, *
nc
+, *
+
+
nc
+
nc

LC

nc
EN A1b
nc
*
nc
*
nc

nc
*
nc

LC
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Vlerat përdoruese

Staehelina uniflosculosa
Taraxacum officinale
Tussilago farfara
Alnus glutinosa
Betula pendula
Anchusa azurea
Buglossoides
purpurocaerulea
Cynoglossum creticum
Echium italicum
Echium plantagineum
Echium vulgare
Pulmonaria officinalis
Symphytum tuberosum
Capsella bursa-pastoris
Nasturtium officinale
Rapistrum rugosum
Sinapis arvensis
Sisymbrium officinale
Buxus sempervirens
Asyneuma limonifolium
Campanula glomerata
Humulus lupulus
Valeriana officinalis
Lychnis coronaria
Saponaria officinalis
Stellaria media
Cistus incanus
Cistus salvifolius
Helianthemum nummularium
Colchicum autumnale
Convolvulus arvensis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Carpinus orientalis
Corylus avellana
Ostrya carpinifolia
Sedum acre
Sedum hispanicum
Sedum ochroleucum
Ecballium elaterium
Cupressus sempervirens
Juniperus communis
Juniperus oxycedrus
Knautia drymeia
Scabiosa culumbaria
Dryopteris filix-mas
Equisetum arvense

mjaltëse
mjekësore, foragjere, ushqimore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjaltëse

nc
*
+, *
nc
nc

CR

IUCN (2016)

Emri i species

Lista e Kuqe e
Shqipërisë ( 2013)

Mbledhur: para 1990
(+), 25 vitet e fundit (*),
nuk mbledhen (nc)
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LC

mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore
mjaltëse
mjekësore, vitaminoze
mjekësore
helmuese
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjaltëse
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjaltëse, foragjere
mjekësore
mjaltëse, foragjere helmuese
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore
helmuese
mjekësore, mjaltëse, ushqimore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, foragjere
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse, foragjere
mjekësore, helmuese
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore
mjekësore
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Vlerat përdoruese

Equisetum palustre
Arbutus unedo
Erica arborea
Vaccinium myrtillus
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cyparisias
Euphorbia helioscopia
Euphorbia myrsinites
Mercurialis perennis
Anthyllis vulneraria
Astragalus glycyphylloides
Cercis siliquastrum
Colutea arborescens
Coronilla emerus
Dorycnium hirsutum
Dorycnium pentaphyllum
Fagus sylvatica
Galega officinalis
Genista radiata
Genista tinctoria
Laburnum alpinum
Lathyrus niger
Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Medicago minima
Medicago sativa
Melilotus officinalis
Ononis spinosa
Robinia pseudoacacia
Spartium junceum
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium nigrescens
Trifolium patens
Trifolium pignanti
Trifolium pratens
Trifolium repens
Trigonella corniculata
Vicia cracca
Vicia grandiflora
Vicia lutea
Quercus cerris
Quercus frainetto
Quercus pubescens
Centaurium erythraea
Centaurium pulchellum

helmuese
mjaltëse, ushqimore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
helmuese
helmuese
mjaltëse, helmuese
helmuese
mjekësore
mjekësore, mjaltëse, foragjere
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse, foragjere, helmuese
mjaltëse, helmuese
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjaltëse
mjekësore
mjaltëse, helmuese
mjaltëse
mjaltëse, foragjere
mjekësore, mjaltëse, foragjere
foragjere
mjaltëse
mjaltëse, foragjere, vitaminoze
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
foragjere
foragjere
mjekësore
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse, foragjere, vitaminoze
mjaltëse, foragjere
foragjere
mjaltëse, foragjere
mjaltëse
mjaltëse, foragjere
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjekësore
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LC
LC
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LC
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LC

LC
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Vlerat përdoruese

Gentiana lutea
Erodium cicutarium
Geranium macrorrhizum
Geranium molle
Geranium robertianum.
Geranium sanguineum
Globularia cordifolia
Hypericum barbatum
Hypericum perforatum.
Pteridium aquilinum
Iris pallida

mjekësore, mjaltëse, helmuese
vitaminoze
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjaltëse
helmuese
helmuese
mjekësore, mjaltëse, helmuese
helmuese
mjekësore
mjekësore, mjaltëse, ushqimore,
vitaminoze
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjekësore, vitaminoze
mjekësore, mjaltëse, ushqimore
mjekësore, mjaltëse, helmuese
mjekësore
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse, ushqimore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse

Juglans regia
Acinos alpinus
Ballota nigra
Ballota rupestris
Calamintha grandiflora
Calamintha sylvatica
Clinopodium vulgare
Micromeria graeca
Phlomis fruticosa
Prunella laciniata
Stachys germanica
Stachys officinalis
Stachys recta
Teucrium montanum
Ajuga chamaepitys
Ajuga reptans
Lavandula angustifolia
Marrubium vulgare
Melissa officinalis
Melittis melissophyllum
Mentha aquatica
Mentha longifolia
Mentha pulegium
Mentha x piperita
Origanum vulgare
Prunella vulgaris
Rosmarinus officinalis
Salvia glutinosa
Salvia officinalis
Salvia sclarea
Satureja montana
Sideritis montana
Sideritis raeseri
Teucrium chamaedrys
Teucrium polium
Thymus longicaulis
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Vlerat përdoruese

Laurus nobilis
Asparagus acutifoius.
Asphodelus albus
Muscari neglectum
Ruscus aculeatus
Viscum album
Lythrum salicaria
Althaea officinalis
Malva sylvestris
Veratrum album
Veratrum nigrum
Ficus carica
Morus alba
Morus nigra
Myrtus communis
Fraxinus ornus
Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Olea europaea
Phillyrea latifolia
Epilobium angustifolium
Orchis coriophora
Orchis mascula
Orchis morio
Oxalis acetosella
Papaver rhoeas
Abies alba
Pinus halepensis
Pinus heldreichii
Pinus nigra
Digitalis ferruginea
Digitalis grandiflora
Digitalis lanata
Plantago lanceolata
Plantago major
Veronica anagalis-aquatica
Veronica beccabunga
Veronica officinalis
Platanus orientalis
Arrhenatherum elatius
Arundo donax
Avena fatua
Bromus erectus
Cynodon dactylon
Dactilis glomerata
Festuca rubra
Holcus lanatus
Koeleria splendens

mjekësore, mjaltëse
mjaltëse, ushqimore
helmuese
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
helmuese
mjekësore, vitaminoze
mjekësore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse, foragjere
mjekësore
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse, vitaminoze
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjekësore
helmuese
mjekësore
mjekësore, helmuese
mjekësore, mjaltëse, foragjere, vitaminoze
mjekësore
mjaltëse
ushqimore
mjekësore
mjekësore
foragjere
mjekësore, vitaminoze
foragjere
foragjere
mjekësore
vitaminoze
foragjere
foragjere
foragjere
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Vlerat përdoruese

Lolium perenne
Phleum alpinum
Phleum pratense
Poa pratensis
Sesleria coerulans
Sorghum halepense
Zea mays
Persicaria hydropiper
Polygonum aviculare
Polypodium vulgare
Rumex acetosella
Anagallis arvensis
Primula veris
Adiantum capillus-veneris
Anemone apennina
Anemone nemorosa
Aquilegia vulgaris
Clematis vitalba
Clematis viticella
Helleborus odorus
Ranunculus sardous
Thalictrum minus
Frangula alnus
Paliurus spina-christi
Agrimonia eupatoria
Amelanchier ovalis
Crataegus heldreichii
Crataegus monogyna
Fragaria vesca
Geum urbanum
Malus domestica
Malus pumila
Malus sylvestris
Potentilla reptans
Prunus spinosa
Pyracantha coccinea
Pyrus amygdaliformis
Rosa canina
Rubus idaeus
Rubus ulmifolius
Sanguisorba officinalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Cruciata laevipes
Galium odoratum
Galium verum
Putoria calabrica
Dictamnus albus

foragjere
foragjere
foragjere, vitaminoze
foragjere
mjaltëse, foragjere
foragjere
mjekësore, foragjere
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjekësore
helmuese
mjekësore, mjaltëse, helmuese
mjekësore
helmuese
mjekësore
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, helmuese
helmuese
helmuese
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjaltëse, foragjere
mjekësore
, mjaltëse, ushqimore
mjekësore, ushqimore, vitaminoze
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse, ushqimore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse, ushqimore
mjekësore, mjaltëse, ushqimore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse, vitaminoze
mjekësore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore, helmuese
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse
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Vlerat përdoruese

Populus nigra
Populus tremula
Salix alba
Salix eleagnos
Salix purpurea
Acer campestre
Linaria peloponnesiaca
Rhinanthus minor
Verbascum densiflorum
Verbascum longifolium
Datura stramonium
Taxus baccata
Daphne mezereum
Daphne oleoides
Tilia cordata
Ulmus minor
Parietaria officinalis
Urtica dioica
Verbena officinalis
Vitex agnus-castus
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Viola odorata
Viola reichenbachiana
Viola tricolor
Vitis vinifera

mjekësore
mjekësore
mjekësore, mjaltëse
mjekësore
mjekësore
mjaltëse
mjaltëse
mjaltëse
mjekësore
helmuese
mjekësore
mjekësore, helmuese
mjekësore, mjaltëse, helmuese
mjaltëse, helmuese
mjaltëse
mjekësore
mjekësore
mjekësore, ushqimore, vitaminoze
mjekësore, mjaltëse
mjaltëse
mjekësore, mjaltëse, helmuese
mjekësore
mjekësore
mjaltëse
mjekësore
mjekësore
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3.1.7 Bimët aline dhe invasive (pushtuese)
Bimët aliene (të huaja) i referohet specieve bimore të futura në një territor, i cili nuk është
pjesë e përhapjes së tyre natyrore (arealit natyror). Këto specie aliene mund të kthehen në
invazive (pushtuese) kur përhapen me shpejtësi duke kërcënuar larminë biologjike vendase.
Speciet invazive pёrbёjnё rreth 10% të florës së Shqipërisë (Mullaj & Paparisto, 2007), dhe
pas fragmentimit të habitatit vlerёsohen si shkaku i dytë, më i rëndësishëm i humbjes së
biodiversitetit.
Në zonën tonë të studimit janë regjistruar vetëm 8 specie bimore aliene (Tab. 3-6) nga rreth
320 të tilla që njihen për Shqipërinë. Cupressus sempervirens dhe Pinus halepensis janë dy
specie të natyralizuara tashmë. Ato janë futur në Shqipëri dhe në Mesdhe që në antikitet dhe
ndikimi i tyre në ekosistemet autoktone dhe larminë biologjike vendase nuk ndjehet.
Introduktimet e specieve aliene mund të jenë të qëllimshme ose të paqellimshme, rastësore
apo aksidentale, nga mjetet transportuese, farat bujqësore etj. Të paqëllimshme është rasti i
tre specieve barishtore Aster squamatus, Dittrichia viscosa dhe Conyza canadensis, të cilat
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janë të përhapura pothuajse kudo në zonat e ulëta të basenit të Devollit, kryesisht në toka
bujqësore të braktisura, por edhe përgjatë rrugëve automobilistike, shtratit lumor, ligatinave,
vendeve shkëmbore etj. Të treja këto specie i përkasin familjes Asteraceae, që si të gjitha
speciet e kësaj familje prodhojnë një numër shumë të madh frutash të tipit aken, të paisur me
qime që shpërbejnë për përhapje me anë të erës. Në këto kushte, ndalimi i përhapjes së tyre
është i pamundur. Duke patur parasysh natyrën e tyre pushtuese këto specie mund të
konsiderohen një rrezik potencial për një të ardhme të afërt, fatmirësisht ato nuk njihen si
bimë helmuese, alergjike apo të kenë ndonjë efekt tjetër të drejtpërdrejt për njerzit (Mullaj
& Paparisto, 2007).
Rritja e shpejtë e Ailanthus altissima dhe Populus x canadensis, shtuar edhe vetitë e mira
mjaltore që ka Robinia pseudacacia, ka bërë që këto tre specie aliene të kthehen në invazive
dhe po përhapen me shpejtësi të madhe. Këto specie fillimisht janë mbjellë anash parcelave
apo rrugëve pasi kanë dru i cili rritet shpejt, por në pak vite ato përhapen me shpejtësi të
madhe duke konkuruar shpesh edhe bimësinë vendase. Më pak agresive ndër këto specie
është P. canadensis, i cili preferon toka ranore të lehta, të mesme (lymore) dhe të rënda
(argjilore), si dhe toka acide, neutrale apo bazike me drenazhim shumë të mirë (Mullaj &
Paparisto, 2007).

Figura 3-22: Bimët invasive me përhapje të madhe në zonë: 1) Conyza Canadensis, 2) Aster squamatus, 3)
Dittrichia viscosa, 4) Robinia pseudacacia, 5) Ailanthus altissima.

Edhe pse ka një përhapje jo shumë të madhe në zonën tonë të studimit A. altissima është një
specie ndaj të cilës duhet kushtuar shumë kujdes. Ajo është dru gjetherënës, me rritje të
shpejtë dhe që gjendet më shumë në zonën urbane të Gramshit. Drurët e rritur mund të arrijnë
lartësinë deri 25 m. Në Shqipëri është e përhapur thuajse kudo, por më shumë gjendet në
zonat e ulëta të vendit, përgjatë rrugëve automobilistike. Arra e Hindit është një dru me
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riprodhim të shpejtë nga fara duke u bërë shpeshherë faktor shqetësues për bimësin vendase.
Pas stabilizimit, kjo specie zevendëson bimësin egzistuese duke krijuar masë bimore shumë
të dendura që nuk lejojnë vendosjen e specieve të tjera. Druri i Arrës së Hindit prodhon
toksina që pengojnë instalimin e specieve të tjera. Sistemi rrënjor është shumë agresiv dhe
shpeshherë dëmton themelet e ndërtesave apo murret mbrojtëse. Pushtimi i kësaj specie në
Shqipëri është rezultat edhe i praktikave të gabuara në pyllëzimet realizuar kohë më parë.
Mungesa e ndërgjegjësimit ndaj specieve invasive ka bërë që R. pseudacacia të kultivohet
në masë edhe në zonën tonë të studimit. Madje vitet e fundit ajo është kthyer edhe në një dru
shumë të preferuar për ripyllëzim. Kjo gjë ka ndodhur në fshatin Sotirë ku për të ripyllëzuar
një ‘koridor’ të hapur nga ndërtimi i një hidrocentrali, mespërmes një pylli natyror të
dominuar nga shkoza (Carpinus orientalis) është mbjellë R. pseudacacia e cila preferohet
shumë edhe për aftësitë e saj azotofiksuese, pasurimin e tokave të varfëra me azot, si burim
nektari për bletarinë etj.
Ndërgjegjësimi i popullatës duket problem, pasi më shpesh interesi fokusohet kryesisht në
efektet e drejtëpërdrejta në shëndetin e njeriut dhe nuk janë të ndjeshme ndaj degradimit të
vlerave natyrore të zonave të caktuara si rezultat i specieve aliene dhe invazive. Gjendja e
tanishme fatkeqësisht e dëshmon këtë.
Tabela 3-6: Bimët aliene (të huaja) dhe invasive (pushtuese) në zonën e studimit.
Familja

Specia

Emri popullor

Korologji

Forma
biologjike

Periudha
lulëzimit

Asteraceae

Aster squamatus

Aster luspor

Neotropik.

H

VIII-XI

Asteraceae

Dittrichia viscosa

Ditrike veshtullore

EuMed

Ch

V-VIII

Asteraceae

Conyza canadensis

Konizë e Kanadasë

AmV

T

I-XII

Cupressaceae

Cupressus sempervirens

Selvi

AzL

Ph

II-IV

Fabaceae

Robinia pseudacacia

Akacie

AmV

Ph

V-IX

Pinaceae

Pinus halepensis

Pishë e egër

StenoMed

Ph

IV-V

Salicaceae

Populus x canadensis

Plep kanadez

AmV

Ph

IV-V

Simaroubaceae

Ailanthus altissima

Arre Hindi

AzL

Ph

III-XII

3.1.8 Bimët hiperakumulatore
Rëndësia e bimëve hiperakumuluese për pastrimin e metaleve të rëndë nga tokat e ndotura,
por edhe për fitmin e këtyre metaleve (phytomining) është gjithmonë e më e madhe. Rëndësi
të veçantë paraqesin bimët hiperakumuluese të nikelit, të cilat përdoren gjerësisht sot si
metoda shumë efektive për nxjerrjen e këtij metali me vlerë të mëdha ekonomike duke bërë
njëkohësisht edhe pastrimin e tokës nga ky metal toksik. Speciet hiperakumuluese të nikelit
janë përshtatur për të toleruar përqendrimet e larta të metaleve e rënda në tokë, sidomos Ni
(Bani et al., 2013). Në kushte natyrore përqendrimi i lartë i nikelit kanë tokat serpentinorë,
por ai është i pranishëm edhe në tokat e ndotura nga aktivitete të ndryshme industriale. Duke
u bazuar në këto fakte, një nga objektivat e punës sonë ka qënë identifikimi i bimëve Ni–
hiperakumulatore në zonën e studimit, si dhe njohja e përhapjes së tyre në Shqipëri, me qëllim
identifikimin e habitateve, të cilat potencialisht mund të kenë një përqendrim të lartë nikelit.
Si rezultat i studimit tonë në u njohën katër specie Ni-akumuluese: Alyssum murale,
Bornmuellera baldaccii, Alyssum markgrafii dhe Alyssum bertolonii. Këto specie i përkasin
familjes Brassicaceae dhe përfaqësojnë 66.7% ose katër nga gjashtë bimët Ni-akumuluese të
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njohura në Shqipëri. Në figurën 3-22 tregohet përhapja e këtyre specieve në zonën e studimit
dhe Shqipëri. Në këtë hartë është paraqitur edhe përhapja e Alyssum saxatile dhe Thlaspi
ochroleucum, dy specie të tjera Ni–hiperakumulatore, të njohura së fundmi në vendin tonë,
por jo në zonën e studimit (Meço et al., 2017).

Figura 3-23: Përhapja e specieve Ni–hiperakumulatore në zonën e studimit dhe Shqipëri.

Bazuar në përhapjen e bimëve hiperakumulatore të nikelit në zonën e studimit dhe në të
gjithë territorin e vendit mund të pohojmë se ekzistojnë lidhje të ngushta midis këtyre bimëve
dhe substratit serpentinor. Në masivet serpentinore të juglindjes të Shqipërisë, gjenden të
gjitha taksonet Ni-akumuluese që njihen deri më sot në vendin tonë. A. murale është specia
Ni–hiperakumulatore më e përhapur, e cila në tokat serpentinore formon livadhe të dendura
që mund të jenë një burim të ardhurash nëse shfrytëzohen për të nxjerr nikelin nga toka
(phytomeaning) (Bani et al., 2015).
Nga figura 3-23 vërehet se bimët Ni–hiperakumulatore gjenden edhe në substrate jo
serpentine, por që mund të kenë përqendrime të lartë të metaleve të rënda nga aktiviteteve të
ndyshme industriale ose ushtarake. Për këtë sugjerojmë që në të ardhmen në këto mjedise të
bëhen disa analiza kimike dhe për të analizuar përqendrimin dhe origjinën e nikelit në to.
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3.2 Bimësia dhe habitatet e zonës së studimit
Pozicioni fiziko-gjeografik, amplituda dhe larmia e madhe e formave të relievit, substratit
shkëmbor, llojit të tokës dhe kushteve klimatike e hidrologjike, janë pasqyruar në një florë
shumë të pasur, ku speciet përbërëse të së cilës në varësi të kërkesave të ngjashme ndaj
kushteve të mjedisit bashkëjetojnë duke formuar larmi shoqërimesh bimore. Në zonën tonë
të studimit këto shoqërime organizohen duke formuar të katër zonat/brezat fitoklimatike të
vendit tonë: 1) Brezi i pyjeve dhe shkorretave mesdhetare 2) Brezi i dushkajave 3) Brezi i
ahishteve dhe 4) Brezi i kullotave alpine, por edhe në disa grupime bimësie azonale me
karakteristika të ndryshme.
Këto grupime të mëdha bimore janë identifikuar në bazë të përbërjes së tyre floristike dhe
karakteristikave ekologjike që ato paraqesin, por edhe duke u bazuar në rezultatet e arritura
nga përpunimet tabelare të rilevimeve të realizuara në formacione të ndryshme bimore
(Shtojca II). Edhe pse metoda e rilevimeve fitosociologjike është një metodë e përdorur
gjerësisht për klasifikimet fitosociologjike dhe studimin e dinamikave të bimësisë, duke mos
qënë objektiv kryesor i punës sonë studimore, ne i jemi referuar kësaj metodike për
identifikimin më të qartë të brezave fitoklimatikë apo formacioneve të mëdha të bimësisë
azonale. Ndihmë e madhe ka qënë edhe shfrytëzimi i të dhënat nga punime të mëparshme
për bimësinë e zonës, si Mersinllari, 2008; Vangjeli, 1983; Buzo, 1990 ; Vangjeli et al., 2000
dhe Mersinllari, 2008; 2014.
Biodiversiteti i lartë i zonës së studimit pasqyrohet edhe në një gamë të gjerë të habitateve
natyrore që mbulojnë rreth 60.6% ose 61,829 ha të zonës së studimit. Në këtë zonë u
identifikuan 29 habitate të klasifikuara apo emërtuara sipas Shtojcës I të Direktivës së
Habitateve (EC, EUR 28) (Fig. 3-74). Prania e faktorit antropogjen në zonë ka bërë që
sipërfaqe të mëdha të këtij territori të transformohen në habitate gjysmë-natyrore dhe
artificiale, të tilla si pyje të prerë për dru zjarri apo lëndë drusore, livadhe të mbikullotura,
plantacione pishash në shpatet e eroduara dhe apo toka bujqësore. Klasifikimi dhe hartëzimi
i këtyre habitateve është bërë sipas sistemit të klasifikimit EUNIS (Fig. 3-75)
Rezultatet e punës të studimit tonë për identifikimin, përshkrimin dhe klasifikimin e
habitateve natyrore, gjysmë-natyrore dhe artificiale janë trajtuar sipas brezave fitoklimatikë
të PURMD dhe grupimeve të mëdha për bimësinë azonale, si më poshtë:
3.2.1 Brezi i pyjeve dhe shkorretave mesdhetare
Në Shqipëri ky brez fitoklimatik shtrihet nga niveli i detit deri në rreth 600 m lartësi,
kryesisht në të majtë të boshtit imagjinar Shkodër–Leskovik, por depërton nëpërmjet
luginave të lumenjve deri pranë kufijve tanë lindore. Grupimet dominuese që i japin
fizionominë kësaj bimësie janë: pyjet me pishë të egër (Pinus halepensis, P. pinea, P.
pinaster), pyjet me ilqe (Quercus ilex), me valanidh (Quercus ithaburensis subsp.
macrolepis), shkurret gjethembajtëse të tipit të makjes, si dhe ato të shibliakut e friganave.
Pjesën më të madhe të pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare në vendin tonë e gjejmë të
transformuar në formën e makjes që përfaqëson një shkorretë të dendur, përherëblertë, deri
3.5 m e lartë dhe gjerësisht e përhapur në të gjithë pellgun e Mesdheut. Makja besohet se
përfaqëson një formacion klimaks lokal, por më shpesh është rezultat i degradimit të pyjeve
përherëblertë të dominuara nga ilqja (Quercus ilex) (Paparisto et al., 1988).
Në zonën e studimit ky formacion është i përhapur nga lartësitë më të ulëta (100m mbi
nivelin e detit) deri në lartësinë 400–500 m mbi nivelin e detit, kryesisht në toka acide mbi
substrate flishore dhe argjilore. Ajo është dominuese në të dyja anët e luginës të lumit Devoll
përgjatë segmentit Banjë- Shëmrizë. Më tej ky formacion vazhdon drejt luginës së lumit
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Vërçë, ku dominon sidomos në shpatet e luginës me ekspozicion jugor- jugperëndimor, duke
shkuar deri në fshatin Kukur dhe Gribë (Fig. 3-24).

Figura 3-24: Shtrirja e pyjeve dhe shkorretave mesdhetarenë zonën e studimit.

Edhe kodrat nga fshati Shemrizë deri në Kushovë mbulohen kryesisht nga makje. Kjo lloj
bimësie është e pranishme në formë njollash të vogla edhe përgjatë luginës së Tomorricës
dhe nga Moglica deri në tre urat e Lozhanit, aty ku lugina e Devollit është më e hapur e me
kodra të ulëta, që zbusin klimën e ashpër të kanionit të Devollit (nga fshati Kokël deri afër
Moglocës) ku kjo lloj bimësie mungon. Si pasojë e depërtimit të rrymave të ngrohta
mesdhetare të ajrit që vijnë nga lugina, edhe ne rrjedhat e mesme e të sipërme të lumenjve e
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përrenjëve tributarë apo degë të lumit Devoll mund të vëzhgohen sipërfaqe apo njolla të
vogla të mbuluara nga makja.
Speciet bimore më të rëndësishme që i japin fizionominë makjes në zonën tonë të studimit,
janë shkurret përherëblerta ku me përhapje më të gjerë apo me vlera më të larta të sasi mbulesës është mareja (Arbutus unedo), shqopa (Erica arborea), mretet (Phillyrea
angustifolia, P. latifolia), xina (Pistacia lentiscus), dhe dëllinja e kuqe (Juniperus
oxycedrus). Në këtë formacion takohet edhe ilqja (Quercus ilex) si dhe shkurre e shkurrëza
gjetherënëse si frashëri i bardhë (Fraxinus ornus), lofata (Cercis siliquastrum), cërmëdelli
(Cotinus coggygria) dhe gjineshtra (Spartium junceum). Në formacionet e dendura të makjes
zhvillimi i katit barishtor është shumë i varfër (Shtojca II).
Në zonat ku ndikimi antropogjen është shumë i lartë, kryesisht përmes djegieve nga zjarret
dhe prerja e A. unedo për dru zjarri, makja dominohet nga Phillyrea angustifolia dhe J.
oxycedrus. Shpatet e eroduara, kryesisht mbi substrate argjilore janë një dukuri e zakonshme
dhe karakteristike për këtë brez në zonën tonë të studimit. Një pjesë e mirë e këtyre
sipërfaqeve, dikur të populluara nga makia, janë mbjellë rreth viteve 1965 me Pinus
halepensis dhe P. maritima. Të tilla janë kodrat afër fshatit Çekin, Pishaj, Mashan dhe Bratilë
etj.
Në këtë brez fitoklimatik vëzhgohen edhe formacione shkurresh përherëblerta të dominuara
nga bushi (Buxus sempervirens) ose siç njihen ndryshe pseudo-makje dhe që shoqërohet
pothuajse gjithmonë nga nga Juniperus oxycedrus, Pyrus amygdaliformis, Quercus
pubescens dhe Fraxinus ornus. Kjo tip bimësie ështe dominuese në shpatet malore të luginës
së Devollit, midis Urës së fshatit Kokël dhe fshatit Lozhan.
3.2.1.1 Habitatet natyrore të brezit të pyjeve dhe shkorretave mesdhetare
Bazuar në speciet diagnostikuese dhe në shoqërimet bimore të evidentuara brenda brezit të
pyjeve dhe shkorretave mesdhetare në zonën e studimit, u identifikuan katër tipe habitatesh
të klasifikuara sipas Natyra 2000 dhe/ose EUNIS:
1) 9340 Pyje me Quercus ilex dhe Quercus rotundifolia (sipas Natyra 2000)
F 5.213 Makje e lartë e Mesdheut Lindor (sipas EUNIS)
Ky tip habitati shtrihet në territoret më të ulëta të zonës së studimit, zona veriperëndimore e
PURMD, deri në lartësitë rreth 400-500 m mbi nivelin e detit, territore këto të cilat
karakterizohen nga një klimë tipike mesdhetare, me verë të nxehtë dhe të thatë dhe dimër të
butë e të lagësht. Bimësia e këtij habitati dominohet nga makja, e cila përfaqëson fazën e
parë të degradimit të pyjeve përherëblertë me ilqe (Quercus ilex), që përfaqësojnë dhe stadin
klimaks të kësaj bimësie. Ky habitat shtrihet nga diga e hidrocentralit të Banjës, përgjatë
luginës së Lumit Devoll e deri në fshatin Shëmrizë, si dhe përgjatë luginës së lumit Vërçë
sidomos në shpatet e luginës me ekspozicion jugor- jugperëndimor, duke shkuar deri në
fshatin Kukur dhe Gribë (Fig. 3-29). Edhe kodrat nga fshati Shemrizë deri në Kushovë,
përgjatë lumit të Tomorricës mbulohen kryesisht nga ky tip habitati. Sipërfaqja e këtij tip
habitati është rreth 9,435 ha, që përbëjnë 9.3 % të zonës së studimit. Për shkak të prerjeve të
vazhdueshme, ilqja në zonën tonë të studimit haset vetëm në formën e individëve të rrallë.
Speciet më të rëndësishme që i japin fizionominë bimësisë së këtij habitati janë shkurret
përherëblerta të tilla si Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Quercus ilex, Erica arborea,
Juniperus oxycedrus, Spartium junceum, Pistacia lentiscus dhe Myrtus communis,
shpeshherë në shoqërim me dru e shkurre gjetherënëse të tilla si Cercis siliquastrum,
Paliurus spina-christi, Pyrus amygdaliformis, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria etj.
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Figura 3-25: Habitati 9340 i përfaqësuar nga makje e dominuar nga Arbutus unedo e përzierë më individ të
Quercus ilex, afër fshatit Trashovicë, Gramsh.

Në formacionet e dendura të makjes me A. unedo, flora e katit barishtor është e varfër dhe
përgjithsisht pjesa më e madhe e bimëve barishtore thahen gjatë periudhës së verës. Midis
bimëve barishtore takohen: Euphorbia characias, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius,
Teucrium polium, Cistus incanus, Cistus salviafolius, Bellis perennis, Smilax aspera,
Dactylis glomerata, Arum italicum, Anemone hortensis, Cynodon dactylon, Anthoxanthum
odoratum, Briza maxima, Chrysopogon gryllus, Poa bulbosa, Micromeria juliana,
Cynosurus echinatus, Teucrium chamaedrys, Stachys officinalis, Rubia peregrina,
Asplenium adianthum-nigrum, Symphytum tuberosum, Dorycnium hirsutum, Cerinthe major
etj (Shtojca II).
Ky tip habitati mbulon kodrat e ulëta e me pjerrësi të vogël, ku aktiviteti antropogjen është
shumë i pranishëm. Në afërsi të fshatrave, ndikimi antropogjen në këtë tip habitati është
akoma më i madh sidomos në drejtim të prerjeve, kullotjes intensive dhe shpyllëzimeve në
disa raste me qëllim të përfitimit të tokës së punueshme për kultivimin e bimëve bujqësore.
Përveç dëmeve të mësipërme, një faktor tjetër me ndikim shumë të madh për këto zona është
shkaktuar nga erozioni i tokës. Në disa zona, toka është gërryer aq shumë sa që shkëmbi
amnor është pothuajse i dukshëm apo ka dalë në sipërfaqe. Në total, rreth 1704 ha që përbën
18% të sipërfaqes së këtij habitati, janë nën ndikimin e lartë të aktivitetit njerëzor ose janë
të degraduar për shkak të erozionit të lartë të tokës.
Në Shqipëri, ky habitat ka një shtrirje të gjerë. Por në edhe në rang vendi bimësia e tij, duke
qenë se shtrihet në zona të ulëta dhe pranë qendrave të banuara paraqitet shpesherë shumë e
degraduar. Vlera e këtij habitati është përgjithësisht e mesme, për shkak të pranisë së
specieve që konsiderohen të rralla ose të kërcënuara në një kontekst kombëtar dhe
ndërkombëtar, si Quercus ilex, Laurus nobilis, Ruscus aquleatus, Colchicum autumnale etj.
Sqarojmë se, krahasuar me interpretimin që i është bërë këtij habitati në manualin e
Direktivës ka dallime, por për sa kohë që vendi ynë nuk ka dalë me propozime për një habitat
të ri që të përfaqësojë makjen tonë, kemi zgjedhur këtë tip habitati si më të përngjashnim.
Për të arritur në përshkrimin e një habitati të ri duhet të kemi një numër të madh rilevimesh
fitosociologjike në të gjithë territorin e vendit.
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2) 5210 Shkurretë me Juniperus spp. (sipas Natyra 2000)
F5.1311 Shkorretë me Juniperus spp. (sipas EUNIS)
Ky habitat përhapet kryesisht rreth vendbanimeve ku ndikimi i faktorit antropogjen është
shumë i lartë (Fig. 3-29). Bimësia e këtyre habitateve karakterizohet nga dominimi i dëllinjës
së kuqe (Juniperus oxycedrus). Shpesh formacionet me dëllinjë të kuqe janë rezultat i
degradimit të elementeve të tjera të makjes si pasojë e kullotjeve (prania e gjetheve në trajtën
e halave, përshtatje për mbrojtjen nga barngrenësit), erozionit apo zjarreve. Specie të tjera të
pranishme në këtë habitat janë Spartium junceum, Phillyrea angustifolia, Cotinus coggygria,
Cercis siliquastrum, Paliurus spina-christi, Pyrus amygdaliformis, Fraxinus ornus etj.
Shpesh të pranishme, si rezultat i mbulesës së hapur të këtij tipi habitati, vihen re edhe specie
invazive të tilla si Dittrichia viscosa apo antropotolerante si Rubus ulmifolius, Pteridium
aqualinum, Asphodelus aestivus, Andropogon ischaemum etj., tregues të shkallës së
degradimit dhe të ndërhyrjes së faktorit antropogjen. Bazuar në klasifikimin EUNIS F5.1311 Shkorretë me Juniperus spp. Ky tip habitati përfshin formacione të dominuara nga
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus. Sipërfaqia e përgjithshme e këtij habitati është rreth
4456.7 ha, që përbëjnë rreth 4.3% të të gjithë zonës së studimit të PURMD. Rreth 3152.5 ha
ose 66% e këtij habitati kanë një stad të lartë degradimi.

Figura 3-26: Habitati 5210 i përfaqësuar nga shkorreta me Juniperus oxycedrus, afër fshatit Gjergjovinë
(Gramsh).

Në Shqipëri, ky lloj habitati ka një shtrirje shumë të madhe, por gjithandej prezenca e faktorit
antropogjen është shumë i lartë sidomos nga praktikat e kaluara të menaxhimit të përdorimit
të tokës. Vlerat floristike janë përgjithësisht të ulëta, për shkak të larmisë së ulët të specieve
bimore dhe mungesës së specieve që konsiderohen të rralla në një kontekst lokal ose
kombëtar.
Në rang ndërkombëtar ky tip habitati shtrihet kryesisht në vendet Mesdhetare, dhe kryesisht
në shpate të pjerrët dhe shkëmbore të gadishullit Balearik në Spanjë, në zonënbregdetare
jugore të Francës dhe Korsikës, në Itali në formën e ishujve në pjesën qendrore dhe jugore,
në Greqinë Veriore dhe Jugore duke përfshirë ishujt e Egjeut, si dhe në Qipro. Gjithashtu
haset në Portugali në lugina të thella të disa lumenjve (Calaciura et al., 2008).
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3) 5110 Formacione të qendrueshme kserotermofile me bush (Buxus sempervirens) në
shpate shkëmbore (Berberidion p.p.)( sipas Natyra 2000)
F3.12 Breza me Buxus sempervirens (sipas EUNIS)
Ky habitat shtrihet i fragmentuar nga fshati Bratilë deri afër Moglicës, në të dyja anët e
luginës së Devollit, kryesisht në substrat ultrabazik, në lartësitë nga 350 m deri në rreth
700 m mbi nivelin e detit (Fig. 3-29). Bimësia e këtij habitati dominohet nga Buxus
sempervirens dhe Juniperus oxycedrus. Specie të tjera me prani të lartë janë: Pyrus
amygdaliformis, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria, Carpinus
orientalis, Rosa canina, Sesleria caerulans, Orlaya grandiflora, Lotus corniculatus,
Origanum vulgare, Dianthus carthusianorum, Clinopodium vulgare, Aegilops geniculata etj
(Shtojca II). Formacionet shkurrore të këtij tipi habitati pranë zonave të banuara
karakterizohen nga një stad më i lartë degradimi dhe rrjedhimisht me larmi floristike më të
ulët në krahasim me zonat e tjera të shtrirjes së këtij habitati. Sipërfaqja e këtij habitati është
rreth 2782.1 ha apo rreth 2.7% të të gjithë zonës së studimit.

Figura 3-27: Habitati 5110 i përfaqësuar nga formacione kserotermofile me bush (Buxus sempervirens),
Molla e Grabovës, Gramsh.

Shkorretat me bush kanë një shtrirje të gjerë në Shqipëri, por ato konsiderohen si një nga
formacionet më të degraduara, edhe brenda zonën e studimit. Në zona me shqetësim të lartë
antropogjen, shkorretat me Buxus sempervirens dhe Juniperus oxycedrus janë më të ulëta se
1 m. Përgjithësisht larmia floristike e këtij habitati është e ulët, por përmendim se në këto
shkorreta në zonës e Bratilës dhe Mollës së Grabovës kanë përhapjen e tyre Galatella
albanica dhe Cistus albanicus, dy specie subendemike të Shqipërisë.
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4) 9540 Pyje me pishë mesdhetare të karakterizuar nga Pishat endemike Mesogeane
G3.749 Pyje Ilirike me Pinus halepensis (EUNIS)
Ky tip habitati ka një përhapje të fragmentuar në kodrat argjilore të populluara nga makja
dhe që kanë qënë vlerësuar si të rrezikuara rëndë nga erozioni. Për t’i shpëtuar kësaj dukurie
natyrore, rreth viteve 1965 nëpër makje janë mbjellë Pinus halepensis dhe Pinus maritima.
Sot, pas rreth 60 viteve, këto pyje të mbjellë kanë krijuar fizionominë e tyre dhe përbëjnë një
elementë të rëndësishëm të pejsazhit në rajonin tonë të studimit, veçanërisht në zonat e ulëta
përgjatë luginës së lumit Devoll. Të përbërë nga tre kate të bimësisë: kati drunor, kati
shkurror dhe ai barishtor,tashmë për to mund të thuhet se janë të natyralizuar plotësisht.
Ndonëse ndryshojnë shumë në fizionominë e tyre, veçanërisht kati drunor, por nga pikpamja
floristike apo flora shoqëruese ka mjaft ngjashmëri me florën e habitatit 9340 Pyje me
Quercus ilex (Direktiva e Habitateve (EC, EUR 28). Përhapje më të madhe të këtij habitati
vihen re në afërsi të fshatrave Çekin, Pishaj, Mashan dhe Bratilë, me sipërfaqe të
përgjithshme 1089.3 ha (Fig. 3-29).
Përgjithësisht ky tip habitati apo këto formacione pyjore janë të ruajtura mirë. Ato
përfaqësohen nga pyje me Pinus halepensis dhe Pinus maritima me drurë të të njëjtës moshë
dhe me lartësi mbi 15 m tё lartё. Kurordendësia e këtyre pyjeve është e madhe, si pasojё e
hijëzimit tё lartё, kati shkurror dhe barishtor është shumë i varfër. Në mjediset më të hapura
kati shkurror është i formuar pothuajse totalisht nga elementë të makjes si Arbutus unedo,
Phillyrea angustifolia, Juniperus oxycedrus etj.

Figura 3-28: Habitati 9540 i përfaqësuar nga a) nëntipi 42.848 (afër Trashovicës, Gramsh) dhe b) nëntipi
42.825 (mbi fshatin Bratilë, Gramsh).

Ky tip habitati mund të klasifikohet në dy nëntipe:
a) 42.848 - Pyje të Greqisë me pishë të Halepit (Greek Aleppo pine forests), i cili është
nëntipi me sipërfaqe më të madhe në zonën tonë të studimit, por edhe në Shqipëri.
b) 42.825- Pyje me pishën e detit (Maritime pine forests). Shtrirja e këtij nëntipi habitati
është relativisht larg Shqipërisë, por përshkrimi në Manualin e Interpretimit EUR 28 të
Direktivës së Habitateve përputhet plotësisht me situatën e këtij habitati në zonën tonë
të studimit. Në PURMD ai gjendet në sipërfaqe të kufizuar, në formën e një formacioni
pyjor rreth 54.3 ha, ndërmjet fshatit Bratilë dhe Mollës së Grabovës. Ky nëntip, i
dominuar në katin drunor nga Pinus maritima dhe atë shkurror nga elementë të ndryshëm
të makjes të tillë si Arbutus unedo, Erica arborea, Phillyrea angustifolia, Quercus ilex
etj., përbën rreth 5% të habitatit 9540.
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Figura 3-29: Habitatet Nayra 2000 që gjenden në pyjet dhe shkorretat mesdhetare të zonës së studimit.

3.2.2 Brezi i dushkajave
Formacionet e dushkajave hasen më së shumti në rajonet me klimë subkontinentale;
temperaturat luhaten nga të ngrohta të temperuara deri në submeridionale dhe pjesërisht
mesdhetare, me dimër dhe vjeshtë të lagësht dhe verë të thatë (Bohn et al., 2004). Në Shqipëri
brezi i dushkajave shtrihet në lartësitë 400–1200 m mbi nivelin e detit. Kjo zonë përfshin
kryesisht formacione bimore të dominuara nga dushqe gjetherënës, si shparthi
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(Quercus frainetto), bungëbuta (Quercus pubescens), qarri (Quercus cerris), bunga
(Quercus petraea), bulgri (Quercus trojana) etj; si dhe specie të tjera drunore gjethegjërë.
Përgjithësisht formacionet e dushkajave dominohen nga një specie e vetme dushku, shpesh
në shoqërim me një nga speciet drunore të tilla si shkoza e bardhë (Carpinus orientalis),
mëlleza (Ostrya carpinifolia), frashëri (Fraxinus ornus), panja (Acer sp.) etj. Në Shqipërinë
e Jugut mbizotërojnë dushkajat me valanidh dhe prrall, ndërsa në Shqipërinë e Mesme,
Veriore dhe Verilindore mbizotërojnë dushkajat me shparth dhe bungë
(Paparisto et al., 1988).

Figura 3-30: Shtrirja e dushkajave në pellgun ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll.
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Në zonën e studimit brezi i dushkajave fillon që në lartësitë 300 m mbi nivelin e detit, lartësi
kjo tipike për brezin e makjes, por ndikimi i rrymave të ftohta kontinentale që vijnë nga
lugina e Devollit të sipërm kanë krijuar kushte të përshtatshme për vendosjen e dushkajave
edhe në këto lartësi (Fig. 3-30). Dushkajat mbulojnë një sipërfaqe 2,2202.1 ha ose 21.8% të
zonës së studimit. Ato fillojnë nga kodrat e Sulovës dhe zonës kodrinore veriperëndimore
të PURMD, në lartësitë 300-350 m, deri në Qafën e Dushkut rreth 1000 m mbi nivelin e
detit. Speciet më dominante të këtyre dushkajave janë Quercus pubescens dhe Q. cerris, por
edhe specie të tjera si Q. frainetto dhe Q. trojana. Shpesh herë dushkajat janë të
transformuara në formacione shkurrore të dominuara nga shkoza (Carpinus orientalis) që
përfaqëson një fazë të degradimit të dushkajave (Shtojca II). Këto të fundit janë formacione
dominuese në fshatrat Kaçivel, Sotirë dhe zonat përreth tyre. Shumica e dushkajave në zonë
përfaqësojnë pyje të degraduara të trajtuara si cungishte dhe që përdoren nga banorët për
dru zjarri dhe për kullotje. Disa dushkaja me Q. frainetto në kodrat e Sulovës dhe dushkajat
me përzierje të Quercus cerris, Q. pubescens, dhe Q. frainetto të brezit që fillon nga lugina
e Vërçes e vazhdon përmes Bratilës dhe fshatit Valth/Taragjin për të përfunduar në Qafën e
Dushkut, janë dushkaja të reja që po rigjenerohen mirë. Ky formacion përbëhet nga drurë
shumë të dendur, me moshë rreth 15-20 vjeçare. Për shkak të dendësisë së madhe, kati
shkurror dhe barishtor është shumë i varfër nga pikpamja floristike dhe shpesh e shoqëruar
nga një shtresë e dendur myshqesh mbi sipërfaqe. Ndërhyrja për rrallimin e këtyre
dushkajave do ishte një praktikë e mirë dhe do të ndihmonte për t’i dhënë mundësi zhvillimit
më të shpejtë të këtyre pyjeve, por edhe një zgjidhje e mirë e problemit për sigurimin e
lendës drunore dhe ushqim për bagëtitë për periudhën e dimritn për fshatrat përreth.
Formacionet me Q. trojana janë dominuese në lartësi të ulëta të këtij brezi fitoklimatik,
kryesisht në toka argjilore të thata dhe ku ndikimi i rrymave klimatike mesdhetare është më
i madh. Shpesh këto formacione janë shumë të degraduara, pasi edhe prania e njeriut është
shumë e lartë.
3.2.2.1 Habitatet natyrore dhe gjysmë natyrore të brezit të dushkajave
Bazuar në speciet diagnostikuese dhe në shoqërimet bimore të përhapura brenda brezit të
dushkajave në PURMD, u identifikuan katër tipe habitatesh të klasifikuara sipas Natyra 2000
dhe/ose EUNIS:
1) 91M0 Pyje panonikë me dushqe (sipas Natyra 2000)
G1.769 Pyjet Gentike Sub-kontinentale termofile me dushqe (sipas EUNIS)
Ky tip habitati përfaqëson dushkajën të përzierë me Quercus cerris, Q. pubescens dhe
rrallëherë me pak Q. frainetto. Në zonë këto formacione shtrihen në toka të kafenjta dhe
lehtësisht acide, mbi substrate argjilore, gëlqerorë por edhe mbi serpentina. Mbulon
7,878.2 ha apo rreth 7.7 % të sipërfaqes së zonës së studimit dhe 35.5 % të të gjithë
dushkajave që takohen në të. Krahasuar me tipet e tjera të habitateve brenda brezit
fitoklimatik të dushkajave të zonës së studimit, habitati 91M0 përfaqësohet nga një bimësi
më pak termofile dhe me shtrirje kryesisht në pjesën e sipërme të brezit të dushkajave, në
lartësitë nga 600 m deri në 1000 m mbi nivelin e detit (Fig. 3-35) dhe ku shpesh fillojnë të
përziehen edhe me pishën e zezë (Pinus nigra) dhe ahun (Fagus sylvatica). Jo pak herë këtë
tip habitati e kemi hasur edhe në zonat kodrinore me lartësi rreth 450 m mbi nivelin e detit,
si zona kodrinore veriore e PURMD në afërsi të masivit të Bukanikut dhe në sipërfaqe më të
kufizuar në kodrat e Sulovës, në ekspozicione të tilla ku rrymat e ngrohta mesdhetare kanë
pak ndikim.
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Rreth viteve 90’, mbi këtë tip habitati ka patur një presion të madh të njeriut, kryesisht
nëpërmjet prerjeve dhe zjarreve. Por fatmirësisht nga ajo kohë deri në ditët e sotme ky
presion ka rënë dukshëm dhe këto pyje po rigjenerohen gradualisht. Kjo ka bërë që pothuajse
të gjitha dushkajat e këtij kabitati të kenë një moshë gati të njëjtë, jo më shumë se 20-25
vite, diametër rreth 15 cm dhe lartësi 12 m. Shumica e individëve të rinj janë lastarë të
cungishteve, shpesh shumë të dendura, me kat shkurror e barishtor shumë të varfër dhe
shpesh e shoqëruar me njështresë të dendur myshqesh mbi sipërfaqen e tokës.

Figura 3-31: Habitati 91M0 i përfaqësuar nga dushkaja të dominuara nga Quercus cerris përzierë me
Q. frainetto dhe Q. pubescens, mbi rezervuarin e Brailës, Gramsh.

Q. cerris është më dominues në dushkajat e këtij habitati. Krahasuar me Q. frainetto dhe Q.
pubescens kjo specie karakterizohet nga kufij tolerance më të gjerë. Por prania e madhe e
kësaj specie lidhet edhe me faktin se ky është një dru më pak i preferuar për lëndë drusore
krahasuar me speciet e tjera të dushqeve dhe për pasoj është prerë edhe më pak. Përveç
dushqeve në katin drunor takohen shpesh edhe Acer obtusatum, A. pseudoplatanus, Fraxinus
ornus, Sorbus domestica etj. Në territoret me shkallë të lartë degradimi formacionet e këtyre
dushkajave të përziera zëvendësohen nga shkorretet e dominuara nga shkoza (Carpinus
orientalis) e shoqëruar shpesh nga filizëri të Quercus pubescens.
Në katin shkurror shpesh janë të pranishëm filizëri apo individë të rinj të këtyre specieve, në
bashkëshoqërim me Juniperus oxycedrus, Cornus mas, C. sanguinea dhe Crataegus
monogyna. Në lartësitë më të ulta të këtij habitati shpesh takohen edhe elementë të makjes
si Cercis siliquastrum, Cotinus coggygria, Pistacia terebinthus etj. Në katin barishtor janë
të pranishme disa specie dignostikuese si: Festuca heterophylla, Potentilla micrantha,
Campanula persicifolia, Lathyrus niger, Helleborus odorus, Luzula forsteri, Melittis
melisophyllum, Geum urbanum dhe Buglossoides purpurocaerulea. Specie të tjera që
përbëjnë katin barishtor dhe shkurror të ulët janë: Rosa canina, Fragaria vesca, Teucrium
chamaedrys, Veronica chamaedrys, Aremonia agrimonioides, Viola odorata, V. canina etj.
Pyjet e përzierë të dushqeve në një shkallë të konsiderueshme i përkasin aleancës Quercion
frainetto Horvat 1959 dhe asociacionit Quercetum frainetto-cerris Rudski (1940; 1949).
Kërkesat për drurin cilësor të dushkut ka bërë që këto pyje historikisht t’i nënshtroheshin
ndikimit të fortë antropogjen. Në shumë territore të Shqipërisë, por edhe në zonën tonë të
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studimit, ato janë transformuar si rezultat i veprimtarisë njerëzore plotësisht në formacione
shkurrore (në një sipërfaqe të konsiderueshme) të dominuara nga shkoza (Carpinus
orientalis).
2) 9250 Pyje me Quercus trojana (sipas Natyra 2000)
G1.78 Pyje me Quercus trojana (sipas EUNIS)
Ky habitat përfshin pyje supra-Mesdhetare dhe shpesh mezo-Mesdhetare, të dominuara nga
Quercus trojana dhe elementë të tjerë të asociacionit Quercetum trojanae Në zonë
formacionet me Quercus trojana shtrihen në lartësi të ulëta të brezit të dushqeve, nga 300 m
deri 600 m mbi nivelin e detit (Fig. 3-35). Ato përhapen kryesisht mbi toka argjilore të thata
dhe ku ndikimi i rrymave të ngrohta mesdhetare është më i madh. Në pjesën e sipërme të
shtrirjes ky habitat kufizon me pyjet e përziera gjetherënëse më Q. pubescens, Q. cerris,
Carpinus orientalis, Fraxinus ornus etj., ndërsa kufiri i poshtëm ndan atë nga formacionet
me Quercus frainetto dhe makje. Sipërfaqja e përgjithshme që mbulon ky tip habitati është
3,615.1 ha, që përbën rreth 3.3 % të të gjithë zonës së studimit dhe 16.3 % të sipërfaqes të
mbuluar nga dushkajat.
Shpesh dushkajat me Q. trojana trajtohen si fazë degradimi i pyjeve të dominuara nga Q.
pubescens dhe Q. cerris, kjo edhe për shkak të pranisë së tyre në katin drunor. Në katin
shkurror speciet më të pranishme janë: Juniperus oxycedrus, Paliurus spina-christi, Quercus
pubescens, Quercus cerris, Clematis vitalba, Cornus mas, Fraxinus ornus, Prunus spinosa,
Phillyrea angustifolia, Crataegus monogyna, Carpinus orientalis. Kati barishtor
përfaqësohet nga: Dactylis glomerata, Brachypodium pinnatum, Alyssum murale, Teucrium
polium, Medicago minima, Sanguisorba minor, Acinos arvensis, Brachypodium sylvaticum,
Myosotis arvensis, Thymus longicaulis, Poa bulbosa, Cerastium brachypetalum, Geranium
robertianum, Veronica chamaedrys, Crupina vulgaris, Eryngium campestre, Teucrium
chamaedrys etj.

Figura 3-32: Habitati 9250 i përfaqësuar nga dushkaja të reja, në formë shkorretash, të dominuara nga
Quercus trojana, afër fshatit Moglicë, Korçë.
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Shumica e sipërfaqeve të mbuluara nga ky tip habitati janë shumë të degraduara, pasi prania
njeriut është shumë e lartë. Shpesh ato i gjejme në formën e shkorretave të hapura me lartësi
rreth 2.5 m apo formacioneve pyjore të përbërë nga individë të rinj, me diameter 10-15 cm
dhe lartësi 6-7 m. Vlera e bimësisë dhe habitateve të hasura në zonën e studimit është e ulët,
për shkak të larmisë së ulët të specieve bimore dhe mungesës së specieve që konsiderohen
të rralla në një kontekst lokal ose kombëtar.
3) 9280 Pyje me shparth (Quercus frainetto) (sipas Natyra 2000)
G1.762 Pyje Heleno-Moesiane me Quercus frainetto (sipas EUNIS)
Ky habitat shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 1031.5 ha dhe mbulon afërsisht vetëm 1 % të
zonës së studimit dhe 4.6 % të sipërfaqes të të gjithë dushkajave që gjenden në të. Ai takohet
në kodrat e fshatit Silarë dhe Tunjë, në lartësitë 200 m deri në 350 m mbi nivelin e detit
(Fig. 3-35).
Formacionet me Q. frainetto në afërsi të fshatit Silarë përfaqësohen nga individë të rinj dhe
shumë të denduar, shpesh të përzierë me elementë të makjes si Erica arborea dhe më pak
Arbutus unedo, Colutea arborescens, Phillyrea angustifolia etj. Hijezimi i lartë, rrjedhojë e
dendësisë së madhe të kurorës së katit drunor ka bërë që kati shkurror i ulët dhe ai barishtor
të jenë shumë të varfër nga përbërja floristike, me shumë myshqe dhe me prani të
konsiderueshme të specieve të tilla si: Rubus ulmifolius, Asparagus acutifolius, Potentilla
micrantha, Carex kitaibeliana etj.

Figura 3-33: Habitati 9280 i përfaqësuar nga dushkaja të reja me Q. frainetto përzierë me element të makjes,
mbi fshatin Silarë, Gramsh.

4) G1.7C2 Pyje me Carpinus orientalis (sipas EUNIS)
Ky habitat shtrihet në lartësitë nga 400 m deri 900 m mbi nivelin e detit, në tipe të ndryshme
substratesh apo shkëmbi amnor dhe kundrejtimesh. Shkoza (Carpinus orientalis) formon
pyje apo më saktë formacione shkurrore që shtrihen gjerësisht në zonë, por me përhapje më
të gjerë hasen në zonën kodrinore veriperendimore të zonës së studimit, në të dyja anët e
rrugës së vjetër Elbasan-Gramsh (rruga e llixhave) deri në fshatin Kaçivel dhe në kodrat e
fshatit Sotirë (Fig. 3-36). Formacionet me shkozë përfaqësojnë një fazë degradimi të
dushkajave të përziera të dominuara nga Quercus cerris dhe shpesh me prani edhe të Q.
pubescens ose Q. frainetto. Sipërfaqia e përgjithshme e këtij formacioni është 10188.36 ha
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ose 10 % e zonës së studimit dhe 45.8 % të mbulesës së përgjithshme të dushkajave, prej të
cilave 1685 ha në një gjendje shumë të degraduar si rrjedhojë e ndikimit të lartë të njeriut.
Formacionet me shkozë janë rezultat i degradimit të pyjeve të dushkut. Bimësia e këtyre
formacioneve nuk ka një fizionomi të qartë dhe në përgjithësi karakterizohet nga një larmi e
ulët floristike, dhe prani e lartë e specieve tipike për mjediset e shqetësuara. Ato takohen
pothuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë duke formuar shpesh pyje të dendura me lartësi
më pak se 3 metra dhe moshë më pak se 20 vjet.
Formacionet me shkozë, si formacione me një shkallë të lartë të ndërhyrjes së faktorit
antropogjen apo gjysmënatyrore nuk mund të klasifikohen sipas Aneksit I të Direktivës së
Habitateve (Natyra 2000), ndaj ne e kemi emërtuar këtë tip habitati me shtrirje të mëdha në
zonën tonë të studimit sipas klasifikimit EUNIS. Habitati G1.7C2 nuk mund të konvertohet
në habitat të Natyra 2000, por klasifikohet sipas sistemit të klasifikimit Paleoarktik dhe
CORINE Landcover, përkatësisht me kode 41.82 dhe 3.1.1 (www.eunis.eea.europa.eu).

Figura 3-34: Habitati G1.7C2 i përfaqësuar nga shkozishte me Carpinus orientalis përzierë Quercus
pubescens dhe element të makjes, afër fshatit Sotirë, Gramsh.

Në përgjithësi formacionet me shkozë dominohen në masën mbi 70% nga Carpinus
orientalis, por me prani të lartë gjenden edhe specie të tjera si: Acer platanoides, Colutea
arborescens, Cornus mas, Coronilla emerus, Cotinus coggygria, Crataegus monogyna,
Fraxinus ornus, Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifolia, Quercus pubescens, Rubus
ulmifolius, Acer monspessulanum, Paliurus spina- christi, Cercis siliquastrum, Cornus
sanguinea, Hedera helix, Tamus communis, Teucrium polium, Buxus sempervirens etj. Në
mesin e bimëve barishtore hasen: Primula vulgaris, Anemone apennina, Asparagus
acutifolius, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Clinopodium
vulgare, Cnidium silaifolium, Cynosurus echinatus, Helleborus odorus, Lathyrus niger,
Luzula forsteri, Melica ciliata, Potentilla micrantha, Prunella vulgare, Ruscus aculeatus,
Satureja montana, Symphytum bulbosum, Thymus longicaulis, Vicia grandiflora etj. Në
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formacionet e dendura shpesh kati barishtor është shumë i varfër dhe me prani të lartë të
myshqeve.

Figura 3-35: Habitatet Natyra 2000 të duhskajave të zonës së studimit.
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Figura 3-36: Shtrirja e shkozishtes.

3.2.3 Brezi i ahishteve
Në Shqipëri ahishtet hasen shpesh të shoqëruar me pishë të zezë (Pinus nigra), bredh të
bardhë. Ky brez ka shtrirje veriperëndim – juglindje; fillon në veri meVeleçikun, Cukalin,
Suçelin, Lurën e vazhdon në Juglindje me Qafshtamën, Dajtin, Polisin, Tomorrin, Orgockën
e Nëmërçkën. Ahishtet e vendit tonë përbëhen nga tri forma: Fagus sylvatica L. i përhapur
në të gjith territorin; Fagus sylvatica subsp. moesiaca (K. Maly) Crecz, i cili takohet në
Bizë, Stravaj, Përmet; Fagus sylvatica var. rotundifolia Beck. i takuar në zonën e Lurës e të
Draganit. Shumica i përkasin aleancës Fagion illyricum që sot e njihen si Aremonio - Fagion,
por shumë prej specieve janë të njëjta me ato të Europës Qendrore (Mersinllari, 1988). Në
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ahishtet e pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll sipas Mersinllari (1988)
raportohen asociacionet: Fagus sylvatica-Luzula sylvatica, Fagus sylvatica- odoratum dhe
Fagus sylvatica-Carex rostrate-Galium palustre.
Në zonën e studimit ahu (F. sylvatica) ndodhet në lartësi pak më të ulëta, zakonisht 9001700 m mbi nivelin e detit (Fig. 3-37). Ahu formon pyje të pastra (mali i Vinës dhe
Valamarë), por shpesh është i përzierë me Pinus nigra dhe më pak me Abies alba. Gjetkë,
nëpër pyjet e ahut të zonës së studimit janë të pranishëm edhe drurë e shkurre të tjerë
gjetherënës si Acer pseudoplatanus dhe A. obtusatum (Shtojca II). Brezi i ahishteve mbulon
18,218.6 ha ose rreth 18% të zonës së studimit.

Figura 3-37: Shtrirja e brezit të ahishteve në PURMD.
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Pyjet halorë mbulojnë një sipërfaqe të mëdha të zonës së studimit, gati rreth 13,138 ha, që
përbën 72 % të brezit ahishteve dhe 12.9 % të sipërfaqes së PURMD. Rreth 99 % e pyjeve
halorë dominohen nga Pinus nigra dhe vetëm 1% nga Abies alba. Këto pyje përhapen
kryesisht mbi ultrabazikë, por edhe mbi gëlqerorë, në lartësi që variojnë ndërmjet 700 dhe
1400 m mbi nivelin e detit. Përgjithësisht, në këto lartësira pyjet e përzjerë gjetherënës me
dominim të dushqeve (Quercus sp.), zëvendësohen me pyje halorë të dominuara nga Pinus
nigra. Por në zonën tonë të studimit, luginë e hapur ndaj ndikimit të dy rrymave kryesore
klimatike, asaj mesdhetare dhe asaj kontinentale, ka bërë që pyjet e dominuara nga Pinus
nigra të fillojnë të shfaqen në lartësi shumë më të ulëta se zakonisht. Në afërsi të fshatit
Skënderbegas, formacionet me Pinus nigra fillojnë në lartësi rreth 250 m mbi nivelin e detit.
Në kufijt e poshtëm të këtij pylli, përgjatë rrjedhës së lumit Devoll, P. nigra është e shoqëruar
me Arbutus unedo, një shoqerim ky aspak i zakonshëm për pishën e zezë. Ky formacion i
pishës së zezë shtrihet në rajonin përreth fshatrave Nartë, Skënderbegas, Bletëz i rrethuar
nga rrjedha e lumit Devoll dhe ajo e përroit të Tomorricës, që mundësojnë hyrjen dhe
depërtimin e rrymave të ftohta kontinentale nëpërmjet tyre deri në lartësi të tilla duke krijuar
kushte të përshtatshme për përhapjen e pishës së zezë (P. nigra).
Në lartësi të mëdha të vargut malor Valamarë-Guri i Topit, rreth 2000 m mbi nivelin e detit,
përhapen edhe pyjet halorë të specieve halore endemike të Ballkanit, Pinus heldreichii. Këto
pyje me drurë të rrallë, krijojnë mundësi të mira edhe për zhvillimin e katit barishtor, ku
shpesh takohen specie bimore të habitateve shkëmbore dhe kullotave alpine (Vangjeli,
1983).
Kufiri i sipërm i këtj brezi shkon deri në 1700-2000 m mbi nivelin e detit, dhe ndahet nga
brezi i kullotave alpine nga një brez shkorretash të dominuara kryesisht nga Juniperus
communis subsp. nana, Daphne oleoides etj. Në shumë vende, kufiri i sipërm i brezit të
pyjeve halorë është ulur artificialisht nga prerja e drurëve, të pasuar edhe nga djegiet dhe
kullotja intensive.
Për të mbrojtur tokën nga erozioni dhe për të shtuar sipërfaqet pyjore, gjatë periudhës së
komunizmit, ashtu si në të gjithë Shqipërinë edhe në zonën tonë të studimit janë mbjellë
sipërfaqe të konsiderueshmë me pishë të zezë (Pinus nigra), rreth 233.6 ha. Por krahas
mbjelljeve, kërkesat për lëndë druri kanë qënë gjithmonë e më shumë në rritje, duke bërë që
edhe në zonën tonë të studimit sipërfaqe të mëdha pyjesh me pishë të zezë dhe ah të priten.
Vetëm në shpatet malore të thepisura dhe pa rrugë kalimi mund të hasen pyje të virgjër. Të
tilla janë pyjet me pishë të zezë (P. nigra) mbi fshatin Kullollas dhe disa sipërfaqe të vogla
apo njolla pyjesh në malin e Valamarës dhe në Gurin e Topit. Shfrytëzim më të madh i janë
bërë pyjeve në zonën e Poroçanit dhe Holtas.
3.2.3.1 Habitatet natyrore dhe gjysmë natyrore të brezit të ahishteve
Bazuar në speciet diagnostikuese dhe në grupimet bimore të hasura brenda brezit fitoklimatik
të ahishteve dhe pishnajave në PURMD, u identifikuan 6 tipe habitatesh të klasifikuara sipas
Natyra 2000 dhe/ose EUNIS:
1) 9530 * Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të dominuar nga pisha e zezë endemike (Pinus
nigra) (sipas Natyra 2000)
G3.5 Pyje me Pinus nigra (sipas EUNIS)
Ky është tipi habitatit me shtrirjen më të madhe në zonën e studimit. Sipërfaqja e
përgjithshme e tij është 12,780 ha, që përben 12.5 % të zonës së studimit, rreth 70 % të
brezit të ahishteve dhe 97.2% të pyjeve halorë të këtij brezi. Edhe në Shqipëri pyjet halorë
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të dominuara nga pisha e zezë përfaqësojnë formacionet me përhapje të madhe (Hoda, 1989),
të dytat pas pyjeve të ahut.
Në zonën e studimit ky tip habitati përhapet gjerësisht në lartësitë 750-1300 m mbi nivelin e
detit, mbi substrat serpentinor, kryesisht në zonat afër të fshatrave Valth/Taragjin, mbi
fshatin Lenie dhe Grabovë e Sipërme. Në zonën ndërmjet luginës së Devollit dhe Tomorricës
ky habitat fillon në lartësitë rreth 300 m mbi nivelin e detit, një rast ky i rrallë edhe në Mesdhe
(Hoda, 1989) (Fig. 3-43). Pyjet e dominuara nga Pinus nigra sipas Natyra 2000 përfshihen
në tipin e habitatin parësor 9530* “Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të dominuar nga pisha
e zezë endemike (Pinus nigra)”.
Elementet më të rëndësishme floristikë të këtyre formacioneve janë: Pinus nigra, Fagus
sylvatica dhe herë pas here Abies alba, A. borisii-regis, Quercus frainetto, Rubus idaeus,
Pteridium aquilinum, Juniperus communis (Shtojca II) etj.

Figura 3-38: Habitati 9530* i përfaqësuar nga pyje me pishë të zezë, përgjatë lumit Devoll, midis fshtit
Skënderbegas dhe Nartë, Gramsh.

Pyjet me Pinus nigra të pastër në zonën e studimit takohen shumë rrallë, vetëm në formën e
njollave të vogla në lartësitë mbi fshatrat Lenie dhe Grabovën e Sipërme, në një sipërfaqe
prej 3,780 ha. Në lartësi të ulëta pyjet me pishë të zezë janë të përzierë me pyje gjetherënës
si: Quercus cerris, Q. frainneto, Carpinus orientalis, Acer obtusatum, Colutea arborescens,
Cornus sanguinea, Cotinus coggygria, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia etj. Në pishnajat
mbi kanionin e Devollit, në malin që ndan këtë të fundit nga gropa e Lenies takohet në katin
shkurror me prani të ulët edhe Buxus sempervirens dhe Daphne laureola. Në lartësi më të
ulëta, në zonën e Skendërbegasit, këto pyje kanë si kat shkurror specie me gjelbërim të
përhershëm që hasen zakonisht në brezin e makjes të tilla, si Juniperus oxycedrus dhe
Phillyrea angustifolia. Flora e katit barishtor është relativisht e pasur. Speciet më të
zakonshme janë Euphorbia amygdaloides, Bellis perennis, Agrimonia agrimonoides,
Potentilla micrantha, Fragaria vesca, Mercurialis perennis, etj. E pranishme mbi P. nigra
është edhe specia gjysmëparazite Viscum album.
Sipërfaqe të mëdha të këtyre pyjeve janë nën ndikim të lartë të njeriut. Prerjet abuzive kanë
krijuar çeltira që janë populluar nga Coryllus avellana (në Qafën e Dushkut) dhe specie të
tjera kserofitike, si: Carpinus orientalis, Staehelina uniflosculosa, Euphorbia spinosa etj.
Këto formacione mbulojnë sipërfaqe të mëdha, rreth 4,962 ha, që përfaqësojnë gati 39 % të
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habitatit me pishë të zezë. Nga kjo sipërfqe 1944 ha janë pyje të hapur, rreth 293 ha janë
formacione të pishës së zezë (P. nigra) në bashkëshoqërim me Staehelina uniflosculosa,
2027 ha janë pyje të pishës së zezë (P. nigra) në bashkëshoqërim me shkozën (Carpinus
orientalis), dhe rreth 612 ha të tjerë pyje të pishës së zezë (P. nigra) në bashkëshoqërim me
me specie të tjerë drunorë gjetherënës.
Edhe pse këto sipërfaqe të mëdha nuk janë më plotësisht pa ndikim antropogjen, ne i kemi
klasifikuar ato sipas Natyra 2000, pasi kemi vënë re filizëri të shëndetshme të pishës së zëzë
që po zhvillohet me shpejtësi dhe një tendencë apo suksesion natyror që po i shpie ato sërisht
në stadin e tyre klimaks.
2) 91BA Pyje moesianë me bredh (sipas Natyra 2000)
G3.163 Pyje Ballkanike me bredh (sipas EUNIS)
Pyje moesianë (91BA), të dominuara nga bredhi (Abies alba) janë shumë të rrallë. Deri më
sot ky tip habitati njihet vetëm në Bullgari, në ekspozicionet veriore të depresioneve dhe
luginave të thella (EC, EUR 28). Në pjesën më të madhe të pyjeve Ballkanike, Abies alba
është i përzierë me Fagus sylvatica, Picea abies, Pinus sylvestris dhe Pinus nigra
(www.eunis.eea.europa.eu). Në zonën tonë të studimit formacionet me Abies alba janë të
përziera me Pinus nigra dhe hasen në formën e njollave të vogla në shpatet me kundrejtim
verior të luginës të lumit Devoll në vendin e quajtur Mollë e Grabovës (Fig. 3-43). Individë
të rrallë Abies alba takohen edhe në vargëmalin e Valamarës, si dhe në pyjet e ahut që
shtrihen nga fshati Rovje deri në fshatin Holtas.
Bredhishtet në zonën e studimit zënë një sipërfaqe relativisht të vogël prej 126.4 ha dhe
përfaqësojnë vetëm 0.1 % të sipërfaqes së PURMD apo 0.9 % të sipërfaqes të pyjeve halorë.
Fakti që në zonën tonë të studimit Abies alba është i përzier me pishën e zezë dhe ahun,
nëntipi i habitatit 42.163 (sipas EUNIS) ku përfshihen pyjet Ballkanike me bredh (EC, EUR
28) është më i përshtatshëm për bredhishtet e zonës.

Figura 3-39: Habitati 91BA i përfaqësuar nga pyje të dominuara nga Abies alba në bashkëshoqërim me Pinus
nigra,kanioni i Mollës së Grabovës, mbi Lenie, Gramsh..

89

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

3) 91K0 Pyje ilirike me Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) (sipas Natyra 2000)
G1.6C Pyje ahu Ilirike (sipas EUNIS)
Habitati përfshin pyjet e ahut që shtrihen në lartësitë më të ulëta të brezit të ahishteve. Kufiri
i poshtëm e këtij habitati janë ahishtet mbi liqenin e Dushkut, në lartësi rreth 1000 mbi
nivelin e detit. Ato vazhdojnë më tej me masivin në jugperendim të Lenies, në shpatin jugor
të vargmalit Lenie-Valamarë deri në afërsi të fshatit Strelcë. Formacioni tjetër i ahishteve që
i përket këtij tipi habitati zbret nga shpati verior i Ostrovicës dhe hyn në zonën tonë të
studimit nëpërmjet kreshtës së masivit malor që ndanë luginën e Devollit nga ajo e
Tomorricës, duke shkuar më në veri, në formë njollash deri mbi fshatin Kullollas, rreth 1100
m mbi nivelin e detit (Fig. 3-43). Sipërfaqja e përgjithshme e këtij habitati është rreth 8111.4
ha, që përbën rreth 8 % të zonës së studimit dhe 44.5 % të ahishteve.
Ky habitat u identifikua duke u bazuar në praninë e specieve diagnostikuese dhe rezultatet e
Hoda et al. (2018), ku në varësi të kushteve ekologjikë është bërë hartëzimi i komuniteteve
të ahishteve të Shqipërisë. Sipas EUNIS ky tip habitati konvertohet në G1.6C ‘Pyje ahu
Ilirike’ dhe përfaqëson të njëjtat grupime si në Natyra 2000 (www.eunis.eea.europa.eu).
Përgjithësisht, këto habitate përfaqësojnë grupime të pastra, por shpesh në periferi të këtyre
formacioneve të mëdha ku ndërhyrja e faktorit antropogjen është e pranishme, shfaqen
elementë të habitatit 9130 Pyje ahu neutrofile (Asperulo - Fagetum) i cili është dominant në
anën perëndimore të luginës së Tomorricës, në malin e Tomorrit (Mahmutaj, 2015).

Figura 3-40: Habitati 91K0 Pyje ilirike me Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion), afër fshatit Valth, Gramsh.

Nga pikëpamja sintaksonomike këto pyje i përkasin aleancës Aremonio-Fagion
(Horvat 1950), rendit Fagetalia sylvaticae P. Fukarek (1969) dhe klasës Querco-Fagetea
(www.synbiosys.alterra.nl). Këto ahishte të lartësive jo shumë të mëdha karakterizohen nga
pyje të përzierë me specie të tjera drunore gjethegjerë të tilla si Acer obtusatum, Ostrya
carpinifolia, Quercus cerris Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula dhe
Sorbus aucuparia. Në katin shkurror janë të pranishme speciet diagnostikuese si Corylus
avellana, Rubus idaeus, dhe Juniperus oxycedrus, ndërsa në katin barishtor hasim më shpesh
Aremonia agrimonioides, Calamintha grandiflora, Doronicum austriacum, Epimedium
alpinum, Helleborus odorus, Knautia drymeia, Primula vulgaris, Ruscus aquleatus etj. Në
zonat e thella malore dhe në shpate me pjerrësi të lartë janë evidentuar formacione pyjore të
Fagus sylvatica në stadin klimaks dhe në gjendje shumë të mirë, me specie indikatore të
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pyjeve të shëndetshëm të ahut, të tilla si Geranium macrorrhizum, Asplenium trichomanes,
Achillea frasii etj.
4) 9110 Pyje ahu të karakterizuara nga asoc. Luzulo-Fagetum (sipas Natyra 2000)
G1.6 Pyje ahu (sipas EUNIS)
Ky tip habitati përfaqëson pyje ahu (Fagus sylvatica) që shtrihen në lartësi më të mëdha
krahasuar me dy tipet e tjera të habitateve të ahishteve që përhapen në Shqipëri (Hoda et al.,
2018). Këto ahishte preferojnë toka paksa acide dhe shpesh janë të përziera me halorë si
Abies alba dhe Picea abies.
Në zonën tonë të studimit ky habitat përfaqëson ahishtet të karakterizuara nga asociacioni
Luzulo-Fagetum që shtrihen midis fshatit Rovje dhe Holtas (Mersinllari, 1988), në lartësitë
ndërmjet 1400-2000m mbi nivelin e detit (Fig. 3-43). Shpesh në këto ahishte vihen re
individë të rrallë të Abies alba, dhe më shpesh të Pinus nigra, ndërsa në lartësi të mëdha,
afër kufirit të sipërm të pyllit takohen individë të rrallë edhe të Pinus heldreichii. Sipërfaqja
e përgjithshme e këtij habitati është rreth 4068.7 ha ose 4 % e zonës së studimit dhe rreth 33
% e ahishteve që shtrihen në të.
Klasifikimi i këtyre ahishteve është bazuar në praninë e specieve diagnostikuese dhe në
rezultatet e Hoda et al. (2018), ku në varësi të kushteve ekologjikë është bërë hartëzimi i
komuniteteve të ahishteve të Shqipërisë. Sipas EUNIS ky tip habitati konvertohet në G1.6
por është e vështirë të bëhet një klasifikim më i detajuar. Prania e Abies alba, Vaccinium
myrtillus dhe e Luzula sylvatica, e bëjnë këtë formacion ahu shumë të ngjashëm me
përshkrimin që i është bërë habitatit 9110 në Manualin e Interpretimit të Habitateve të
Direktivës. Shpesh sipërfaqe të mëdha të katit barishtor të këtyre ahishteve dominohen nga
Pteridium aquilinum që është një tjetër specie diagnostikuese e habitatit 9110.

Figura 3-41: Habitati 9110 Pyje ahu të karakterizuara nga asoc. Luzulo-Fagetum, Holtas, Gramsh.
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5) 95A0 Pyje pishash të zonave të larta malore të Mesdheut (sipas Natyra 2000)
G3.61 Pyje me pishë lëvore bardhë (Pinus leucodermis) (sipas EUNIS)
Ky habitat përfaqëson pyje endemike të Ballkanit me rrobull (Pinus leucodermis/P.
heldreichii) ose Pinus peuce, që shtrihen në pjesën jugore të Ballkanit, në veri të Greqisë dhe
në jug të Italisë. Pyjet me Pinus leucodermis zakonisht janë të hapura, me një kurorëdendësi
shumë të ulët dhe me shtrirje kryesisht në vende shkëmbore apo gurishtore. ku si kat
barishtor kanë kullotat malore-alpine (EC, EUR 28). Në klasifikimin EUNIS, habitati 95A0
i Natyra 2000 përfshihet në habitatin G3.61 ‘Pyje me pishë lëvore bardhë’ (Pinus
leucodermis) (www.eunis.eea.europa.eu).
Në zonën tonë të studimit formacionet me rrobull mbulojnë një sipërfaqe shumë të kufizuar.
Ato shtrihen në kufirin lindor të zonës, në lartësi rreth 1700-2000 m, në vargëmalin e Guri i
Topit-Valamarë. Vetëm 8 ha karakterizohen nga pyje të pastër të dominuara nga vetëm nga
rrobulli (P. heldreichii). Ky formacion gjëndet në afërsi të malit të Valamarës, ndaj nga
banorët njihet edhe me emrin Valamara e Vogël (Fig. 3-43). Ai i përket fshatit Grabovë e
Sipërme, të rrethit të Gramshit. Pylli i rrobullit ka formë drejtkëndëshi me gjatësi 400-500
m, e gjerësi 150-200 m. Lartësia e drurëve është 25-30 m dhe ruhet në një gjëndje shumë të
mirë. Më shpesh vihen re individë të rrallë të P. heldreichii në bashkëshoqërim apo të
përzierë me ahun (në një sipërfaqe rreth 97 ha).
Formacioni i rrobullit në Gurin e Topit përfaqësohet nga asociacioni Pinetum leucodermis
dhe karakterizohet nga kati shkurror ne pjesën më të madhe të zhvilluar shumë dobët apo që
mungon pothuajse fare, duke lejuar zhvillimin e filizërisë së rrobullit. Kati barishtor
përfaqësohet nga bimë heliofile dhe kseromorfe, por në vende të veçanta edhe nga bimë
mezofile të kullotave alpine. Me frekuencë më të lartëjanë: Thymus striatus, Poa media,
Euphorbia amygdaloides, Festuca paniculata, Trifolium repens, Hieracium hoppeanum, H.
pilosella, Globularia cordifolia, Ceterach afficinarum, Brachypodium pinnatum
(Vangjeli, 1983).

Figura 3-42: Habitati 95A0 Pyje pishash të lartë të zonave malore të Mesdheut (Pinus leucodermis),
Valamarë.
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P. leucodermis përhapet në rajone me klimë mesdhetare, por duke qenë specie maloresubalpine takohet kryesisht në zonat e larta malore dhe shpesh nën efektin e ngricave të
dimrit (Farjon, 2013). Kjo sjell si rezultat që popullatat e rrobullit t’i gjejmë në kushte të
larmishme ekologjike, duke filluar nga brezi më i ulët i bimësisë, ku rrobulli ndërfutet si
xhep dhe përzihet me bimësinë sklerofile, deri në brezin alpin. Ndër të tjera kjo lidhet me
aftësitë e P. leucodermis, i cili është më konkurues sesa ahu në kushte të caktuara gjeologjike
dhe hidrologjike (Bohn et al., 2004), ndaj dhe në këto raste përcakton kufirin e sipërm të
pyllit. Edhe në zonën e studimit këto njolla me rrobull gjenden në zonën e rajonit
biogjeografik mesdhetar, por në lartësitë më të mëdha të tij, shumë pranë zonës së rajonit
biogjeografik alpin.
Zakonisht formacionet me rrobull janë të fragmentuara, dhe përbëhen nga nëngrupime të
kufizuara nga faktorët edafikë dhe të ndarë nga formacione të tjera. Mbizotërojnë drurët e
vjetër dhe rigjenerimi është i rrallë ose duket se mungon. Formacionet më të gjera të rrobullit
hasen në Shqipëri (Vidakovic, 1991), por edhe këtu vihen re popullata të vogla e ndonjëherë
edhe drurë të vetmuar (Farjon, 2013). Rrobullishtet formojnë formacione shumë të gjera në
Malin e Tomorrit, sipërfaqja e të cilave është rreth 2762.49 ha (Mahmutaj, 2015).
6) 9180 * Pyje të aleancës Tilio-Acerion të shpateve shkëmbore, çakëllishteve dhe luginave
të thella (sipas Natyra 2000)
Ky habitat përfaqëson pyjet e përziera me Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus
glabra dhe Tilia cordata, të cilat shtrihen në shpate të thepisura shkëmbore me natyrë
gëlqerore, por edhe mbi shkëmbinj silicorë. Brenda këtëj habitati dallohen dy lloj
formacionesh: 1) formacion tipik i mjediseve të freskëta dhe të lagështa të dominuara
përgjithësisht nga panja e malit (Acer pseudoplatanus), pjesë e aleancës Lunario-Acerion
dhe 2) formacione kserofile të shpateve gurishtore të thatë, përgjithësisht dominuara nga
Tilia cordata dhe T. platyphyllos, pjesë e aleancës Tilio-Acerion (EC, EUR 28).
Në zonën tonë të studimit gjurmë të këtij habitati hasen vetëm në luginën e thellë të përroit
të Sotirës, afër ujëvarës (Fig. 3-43). Në këtë luginë shtrihet një formacion shumë i vogël me
Tilia cordata, i përzierë me Carpinus orientalis, Acer obtusatum, Ostrya carpinifolia dhe
Fraxinus excelsior etj. Edhe pse mbulon një sipërfaqe shumë të vogël prej 2 ha, ky formacion
përfaqësues i një habitati parësor (CE, Direktiva e Habitateve), vlen të njihet dhe të ruhet si
një vlerë e shtuar e larmisë biologjike të zonës.
Sipërfaqja shumë e vogël, shkalla e lartë e ndërhyrjes së faktorit antropogjen dhe prania e
një numri të vogël speciesh diagnostikuese e bënë të vështirë identifikimin e këtij habitati
dhe konvertimin e tij sipas sistemit të klasifikimit EUNIS.
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Figura 3-43: Habitatet Nayra 2000 të ahishteve dhe pishnajave të zonës së studimit.
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3.2.4 Brezi i kullotave dhe shkorretave alpine
Zona e shkurreve dhe kullotave alpine në Shqipëri shtrihet kryesisht mbi kufirin e arnishteve,
në lartësitë mbi 1700-1800 m mbi nivelin e detit deri në lartësitë më të mëdha të maleve. Kjo
zonë karakterizohet nga prania dhe dominimi në shkallë të lartë të bimësisë barishtore dhe
në një shkallë më të ulët të shkurreve apo shkurrëzave të shtrira dhe në trajtë kaçubesh apo
jastëkësh dhe nga mungesa e plotë e formacioneve drunore. Tokat livadhore të zhvilluara
nën ndikimin e kësaj bimësie karakterizohen nga një horizont humusor të trashë, me rreth
20% humus dhe reaksion acid 5,6–6,5, ndërsa në tokat e kullotave skeletike horizonti
humusor paraqitet mjaft i cekët. Ato përfaqësojnë pjesën më të madhe të kullotave alpine
dhe jo rrallë (më shpesh në majat e larta të maleve) vihen re shpate të thepisura dhe sipërfaqe
të konsiderueshme plotësisht të zhveshura nga bimësia Kullotat alpine në Shqipërinë Veriore
dhe të Mesme i përkasin kryesisht tipit të Europës Qendrore, kurse ato të Shqipërisë Jugore
janë tipit mesdhetar (Paparisto et al., 1988).

Figura 3-44: Shtrirja e kullotave dhe shkorretave alpine në zonën e studentet.
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Në zonën tonë të studimit kullotat dhe shkorretat alpine janë dominuese në pjesën lindore të
PURMD apo në të ashtuquajturën “Malësia”, pjesë e rajonit fiziko-gjeografik që shtrihet
ndërmjet luginës së Shkumbinit dhe luginës së Devollit’ (Fig. 1-1, Fig. 3-44). Sipërfaqja e
përgjithshme që zënë kullotat alpine është 4377 ha ose 4.3 % të zonës së studimit dhe shtrihet
kryesisht mbi brezin e pyjeve të masivit më të madh malor Lenie - Valamarë - Guri i Topit,
në malin e Vinës, malin e Lisecit, malin e Komjanit etj. Ky brez bimësie ndahet qartësisht
në dy nënbreza:
a) Bimësia e livadheve të karakterit subalpin, që shtrihet menjëherë mbi kufirin e pyjeve të
brezit fitoklimatik të ahishteve dhe pishnajave, në lartësi nga 1800 - 2000 m mbi nivelin
e detit. Bimësia e këtij nënbrezi alpin dominohet nga shkorreta të rregjuara në formë
jasteku, me lartësi rreth 0.5 m dhe të dominuara nga speciet Juniperus communis subsp.
nana dhe Daphne oleoides, e me prani të ulët të Vaccinium myrtillus. Midis këtyre
shkorretave xhuxhe të përshtatura për të mbijetuar në temperatura shumë të ulëta e të
mbuluara nga bora në periudhën e dimrit, hasen edhe specie barishtore të tilla si
Calamagrostis varia, Potentilla erecta, Luzula luzulina etj.
b) Bimësia e livadheve e kullotave alpine të brezit të sipërm, që dominojnë lartësitë më të
mëdha të vargut malor Lenie-Valamarë- Guri i Topit. Speciet dominuese të këtyre
livadheve janë: Festuca sp., Sesleria sp., Stipa pulcherrima, Nardus stricta,
Anthoxanthum odoratum, Phleum alpinum, Veratrum album, Epilobium montanum,
Acinos alpinus etj.
3.2.4.1 Habitatet natyrore dhe gjysmë natyrore të brezit të kullotave dhe shkorretave alpine
Bazuar në speciet diagnostikuese dhe grupimet bimore të evidentuara brenda brezit
fitogjeografik të kullotave dhe shkorretave alpine në PURMD u identifikuan 3 tipe habitatesh
të klasifikuara sipas Natyra 2000 dhe/ose EUNIS:
1) 6230 *Kullota me prani të lartë të Nardus stricta në substrate silicore të zonave malore
(dhe zonave gatimalore të Europës Kontinentale) (sipas Natyra 2000)
E4.39 Kullota Malore-Moesiane acidofile (sipas EUNIS)
Ky habitat përfaqësohet nga livadhe të thata ose gjysmë të thata të dominuara nga Nardus
stricta që popullon substrate silicore në rajonet e ultësirës Atlantike ose gati Atlantike, dhe
rajoneve malore Boreale. Bimësia e këtyre livadheve me shtrirje në rajonet e mësipërme
karakterizohet nga ndryshime apo dallime të shumta, por që gjithmonë nuk i kapërcejnë
karakteristikat apo i përkasin grupit sintaksonomik - Rendit Nardetalia dhe aleancave VioloNardion, Nardo-Galion saxatilis, Caninae Violion. Ky tip habitati shquhet për një larmi të
lartë floristike (EC, EUR 28).
Ky tip habitati ka një shtrirje të gjerë në Shqipëri dhe mbulon sipërfaqe të mëdha e pothuajse
të pandërprera në zonën alpine të Krahinës Malore Qendrore dhe të Alpeve të Shqipërisë, në
tipe të ndryshme substratesh. Mbulesa bimore e këtyre kullotave është gati 100%. Për sa i
përket spektrit të formave jetësore, në pjesën më të madhe karakterizohen nga dominanca e
hemikriptofiteve, rreth 82.7 % (Buzo, 1986).
Në zonën tonë të studimit ky habitat dominon territoret me shtrirje në zonat më të larta të
vargut malor Lenie-Valamarë-Guri i Topit, kryesisht mbi lartësitë 1900 m mbi nivelin e detit,
në substrat serpentinor (Fig. 3-48). Sipërfaqja e përgjithshme e këtij habitati është 1583.3 ha,
sipërfaqe kjo që mbulon rreth 1.5 % të zonës së studimit dhe 36.2 % të kullotave alpine në
zonë.
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Kullotat alpine të këtij habitati karakterizohen nga një larmi e lartë floristike dhe prani të
shumë specieve diagnostikuese: Nardus stricta, Antennaria dioica, Linum punctatum subsp.
pycnophyllum, Veratrum album, Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Peucedanum
stridii, Botrychium lunaria, Orchis maculata subsp. maculata, Viola canina, Achillea
abrotanoides, Alchemilla cinerea, Alchemilla xanthochlora, Antennaria dioica, Polygala
vulgaris, Carex ovalis, Carex ericetorum, C. pallescens, Cirsium appendiculatum, Grafia
golaka etj. Në kullotat e këtij habitati janë të pranishme edhe speciet endemike e të
rrezikuara, siç janë: Festucopsis serpentini, Viola dukadjinica, Lilium albanicum, Narcissus
poeticus, Narthecium scardicum (Meço et al., 2018) etj.

Figura 3-45: Habitati 6230* Kullota me prani të lartë të Nardus stricta në substrate silicore të zonave malore
(dhe zonave gatimalore të Europës Kontinentale), Valamarë.

2) 4060 Shqopishte alpine dhe të Borealit (sipas Natyra 2000)
F2.23 Shkorreta xhuxhe me Juniperus sp. të Palaearctikut jugor (sipas EUNIS)
Në këtë habitat përfshihen formacione të shkorretave xhuxhe të zonave alpine dhe subalpine,
të dominuara kryesisht nga specie të gjinisë Erica sp, Dryas sp., Juniperus sp. etj. Në Europë
ato përhapen në pjesën më të madhe në masivet malore të larta të Europës si në Alpe,
Apeninet, Pirenejtë, Karpatet dhe në zonën Fenoskandinave (EC, EUR 28). Bimësia e këtij
habitati është e përshtatur për t’i rezistuar thatësirave të zgjatura të verës, ashtu edhe
temperaturave shumë të ulëta të dimrit. Më shpesh përhapet në toka acide të varfëra në
elementë ushqyes dhe që i përkasin tipit litosol me humus të thatë. Substrati mund të jetë
silicor ose gëlqeror dhe tokat janë zakonisht acide si rezultat i depozitimeve organike (Zaghi,
2008; Mahmutaj, 2015).
Edhe në zonën tonë të studimit ky habitat është shtrihet kryesisht në substrate silicoreserpentinore të vargmalit Lenie–Valamarë–Guri i Topit, mbi kufirin e pyjeve të brezit
fitoklimatik të ahishteve dhe pishnajave, në lartësi nga 1800 m mbi nivelin e detit deri afër
kuotës më të lartë të Valamarës, mbi 2300 m. Ai gjendet në sipërfaqe të konsiderueshme
edhe në malin përball Moglicës (Fig. 3-48). Sipërfaqja e përgjithshme e këtij habitati është
1,814 ha ose 1.7 % të PURMD dhe 41.4 % të brezit të kullotave alpine të zonës së studimit.
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Bazuar në klasifikimin EUNIS, ky habitat i përket tipit ‘F2.23 Shkorreta xhuxhe me
Juniperus sp. te Palaearctikut jugor’ (www.eunis.eea.europa.eu).

Figura 3-46: Habitati 4060 Shqopishte alpine dhe të Borealit, të dominuara Juniperus communis subsp.
nana, Valamarë.

Bimësia përfaqësohet nga shkurre xhuxhe në formë jastëku, me lartësi mesatare 0.5 m, të
dominuara nga Juniperus communis subsp. nana dhe shpesh të shoqëruara nga Daphne
oleoides dhe më rrallë me Erica herbacea dhe Vaccinium myrtillus. Kati drunor mungon,
edhe pse afër kufirit të sipërm të ahishteve dhe pishnajave hasen individë shumë të rrallë të
pishës së zezë (Pinus nigra) dhe të rrobullit (Pinus heldreichii), por shumë të shkurtër dhe
që nuk përbëjnë një kat të mirëfilltë. Kati barishtor përfaqësohet nga specie të ndryshme
shumëvjeçare si: Armeria canescens, Anthyllis montana, Carex sempervirens, Cerastium
grandiflorum, Hieracium cymosum, Acinos alpinus, Myosotis alpestris, Dianthus
minutiflorus, Taraxacum officinale, Minuartiua verna, Hippocrepis comosa, Iberis
sempervirens, Sesleria coerulans etj. Ky tip habitati ndërthuret shpesh me bimësinë e
kullotave alpine dhe atë të shkëmbinjve të zhveshur të zonave të larta malore duke e bërë në
shumë raste mjaft të vështirë kartografimin e tyre.
3) 6170 Kullota alpine dhe subalpine në vende shkëmbore gëlqeore (sipas Natyra 2000)
E4.4 Kullota alpine dhe subalpine në vende shkëmbore gëlqeore (sipas EUNIS)
Ky tip habitati gjendet në sipërfaqe të konsiderueshme mbi kufirin e sipërm të brezit
fitoklimatik të ahishteve të maleve të lartë me natyrë gëlqerore të Europës. Ai përfshin bimësi
barishtore alpine dhe subalpine me përhapje në toka bazike dhe torfike mezofile
(EC, EUR 28).
Në PURMD këto habitate kanë shtrirje më të madhe në masivin malor që ndanë Luginën e
Devollit nga Lugina e Tomorricës, në lartësi mbi 1900 m mbi nivelin e detit, në substrat
gëlqeroro-argjilor (Fig. 3-48). Në formën e dy njollave të vogla e gjejmë edhe në shpatin
jugperëndimor të Malit të Gopeshit, mbi Moglicë, mbi substrat gëlqeror që mbulon një
sipërfaqe shumë të kufizuar të këtij masivi që dominohet nga shkëmbinjtë silicorë. Sipërfaqia
e përgjithshme e këtij habitati është 975.2 ha dhe përbën vetëm 0.9 % të sipërfaqes të
PURMD dhe 22.2 % të brezit të kullotave alpine të zonës së studimit. Klasifikuar sipas
sistemit EUNIS, ky habitat konvertohet në ‘E4.4 Kullota alpine dhe subalpine në vende
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shkëmbore gëlqeore’ (www.eunis.eea.europa.eu). Afërsia gjeografike dhe kushtet
ekologjike të ngjashme kanë bërë që këto kullota alpine në zonën tonë të studimit të jenë
shumë të ngjashme me ato të përshkruara nga Mahmutaj (2015) për Parkun Kombëtar të
Tomorrit, masivi i të cilit formon shpatin perëndimor të Luginës së Tomorricës. Kështu edhe
kullotat e habitatit 6170 të PURMD shtrihen në territoret më të sipërme të masiveve
gëlqerore me pjerrësi të vogla, më pak se 20o. Ato popullohen nga specie gramore tufore të
gjinive Festuca dhe Sesleria. Si specie karakteristike të habitatit mund të përmendim:
Gentiana verna, Anthyllis vulneraria, Globularia cordifolia, Armeria cansescens, Linum
capitatum, Botrychim lunaria, Helianthemum nummularium, Festuca violacea etj. Në këto
kullota gëlqerore haset edhe çaji i malit (Sideritis raeseri).

Figura 3-47: Habitati 6170 “Kullota alpine dhe subalpine në vende shkëmbore gëlqeore”, mbi fshatin
Dushar.
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Figura 3-48: Habitatet Natyra 2000 që gjenden në kullotat dhe shkorretat alpine.

3.2.5 Bimësia azonale e PURMD dhe habitatet natyrore dhe gjysmë-natyrore që ajo
përfaqëson!
Bimësia azonale është një tjetër aspekt i larmisë së lartë biologjike të zonës së studimit.
Kërkesat specifike ndaj një sërë faktorësh ekologjikë, biotikë apo abiotikë, ka bërë që
grupime të ndyshme bimore të formojnë formacione të veçanta, që nuk janë pjesë e asnjë
prej brezave fitoklimatikë të Shqipërisë, dhe që përkufizohen si bimësi azonale. Këto
grupime bimore karakterizohen nga një ekologji e veçantë dhe me vlera të mëdha ekologjike,
estetike, ekonomike dhe funksionale për ekosistemin në tërësi. Ndër grupet e bimësisë
azonale përmendim atë ripariane apo breglumore, që është e një rëndësie të veçantë. Bimësia
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ripariane luan një rol të rëndësishëm në stabilizimin e brigjeve të shtratit lumor dhe në
mbrojtjen nga përmbytjet. Sistemi rrënjor i kësaj bimësie shërben si një filtër natyror për
pastrimin e ujërave të e lumit. Kjo bimësi ka rëndësi të veçantë edhe për funsionimin në
tërësi të të gjithë ekosistemit të luginës dhe më gjerë pasi ajo shërben edhe si biokoridor për
migrimet e botës shtazore.
3.2.5.1 Habitatet natyrore të bimësisë ripariane/bregore të lumit Devoll dhe tributarëve të
tij!
Bimësia e brigjeve të Lumit Devoll në varësi të shkallës së përmbytjes dhe tolerancës së
specieve ndaj përmbytjeve përfaqësohet nga një seri vertikale tipesh habitatesh apo një seri
suksesionale që fillon me pyjet aluvionalë në majë të ndjekur nga seria e dominancës së
shkurreve të gjinisë Tamarix, specieve higrofilike dhe pioniere nitrofilike (ruderale),
specieve amfibe dhe ujore në cekëtirat e lumenjve.
Në zonën e studimit bimësia ripariane është më e kërcënuara për zhdukje nga ndërtimi i dy
hidrocentraleve në këtë segment të Devollit. Basenet ujëmbledhës të tyre pritet të ndryshojnë
tërësisht regjimin lumor në segmente të caktuara të Devollit (Norconsult, 2010) dhe të
përmbytin sipërfaqe të mëdha tokësore. Krijimi i një baze të dhënash për florën, bimësinë
dhe habitatet natyrore breglumore lind si detyrë morale dhe shkencore. Këto të dhëna mund
të përdoren në të ardhmen për analiza krahasuese. Kështu, ne mund të arrijmë të vlerësojmë
se sa do të jetë e mundur rivendosja e bimësisë ripariane (bregore) rreth brigjeve të baseneve
ujëmbledhëse të këtyre veprave energjitike.
Deri më sot, bimësia bregore ka shtrirje më të madhe në rrrjedhën e poshtme të Devollit, nga
fshati Kodovjat deri në Banjë. Shtrati lumor në këtë segment është i gjerë dhe i qendrueshëm.
Gjithashtu, edhe tributarët kryesor, si Tomorrica, Holta, Verça dhe Lumaj kanë shtretër të
gjerë e rrjedha të qeta me bimësi bregore të qendrueshme. Sipërfaqia e përgjithshme e
hartëzuar e kësaj bimësie është rreth 953 ha ose 0.9 % e sipërfaqes zonës së studimit
(Fig. 3.54).
Bazuar në speciet diagnostikuese dhe në grupimet bimore të gjendura brenda bimësisë
ripariane/breglumore, fillimisht u identifikuan katër habitate sipas Natyra 2000 (Meço &
Mullaj, 2016), por shtrirja e studimit edhe në segmente më të thella të tributarëve të Devollit
e çoj numrin e këtyre habitateve në gjashtë nga të cilët një habitat parësor (91E0*) dhë një
i raportuar për herë të parë për Shqipërinë. Klasifikimi i këtyre habitateve është bërë sipas
Natyra 2000, dhe mbështetur në bazën e të dhënave të Agjensisë Europiane të Mjedisit
(www.eunis.eea.europa.eu) është bërë edhe konvertimi i tyre në sistemin e klasifikimit
EUNIS si mëposht:
1) 3270 Lumenj me brigje baltore me bimësi të aleancave Chenopodion rubri p.p. dhe
Bidention p.p. (sipas Natyra 2000)
C3.5 Brigje me bimesi pionere efemere/jetëshkurtër që permbyten shpesh
(sipas EUNIS)
Habitati përfshin brigjet baltore apo me depozitime të larta të aluvioneve të lumit Devoll të
përhapura në formë njollash në të gjithë gjatësinë e segmentit në studim dhe kryesisht në
zonat e ulëta (Fig. 3-54), ku predominojnë shoqërime bimore të përfaqësuara nga specie
higrofilike njëvjeçare dhe pioniere nitrofilike (ruderale). Këto shoqërime i përkasin
aleancave Bidention dhe Chenopodion rubri të klasës Bidentetea tripartiti. Në fillimet e tyre
këto mjedise janë pothuajse totalisht të zhveshura nga bimësia. Shoqërimet bimore,
karakteristike të këtyre mjediseve zakonisht shfaqen nga mesi i verës, pas tërheqjes së ujrave
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të lumit Devoll, duke lënë pas baltovina të pasura me lëndë organike dhe azot. Nëse kushtet
nuk janë të përshtatshme, si rezultat i shirave të pranverës të cilat bëjnë që niveli i ujrave të
jetë i lartë, kjo bimësi mund të zhvillohet në një masë të kufizuar ose nuk zhvillohet fare
brenda sezonit të vegjetacionit. Sipërfaqja e hartëzuar e këtij habitati është 43.7 ha e cila
përbën 4.5 % të sipërfaqes së bimësisë breglumore të zonës.

Figura 3-49: Habitati 3270 i përfaqësuar nga bimësia e aleancave Chenopodion rubri p.p. dhe Bidention p.p.,
pranë digës së Banjës.

Speciet nitrofilike mbizotërojnë në përbërjen floristike të këtyre mjediseve që në shumicën
e rasteve dominohen nga Bidens tripartita, Persicaria hydropiper, P. lapathifolium, Rumex
conglomeratus dhe Xanthium strumarium. Këto shoqërime shpesh bëhen më komplekse si
rezultat i pranisë së specieve higrofilike njëvjeçare të tilla si Equisetum telmateia, Cyperus
glomeratus, C. fuscus, Echinochloa crus-galli dhe shumë të tjera.
Në disa vende, në fund të sezonit të bimësisë, këto shoqërime gjysëm-ruderale mund të
zëvendësohen totalisht nga shoqërimet bimore të dominuara nga speciet pioniere higrofilike
njëvjeçare, që përfaqësojnë një fazë të mëvonshme të stadit të suksesionit në brigjet e lumit
ku ujrat vazhdojnë të jenë të tërhequra. Krahas specieve të mësipërme në përberjen e këtyre
shoqërimeve kemi evidentuar edhe specie të tilla si Artemisia annua, Dittrichia viscosa,
Bidens cernua, Catabrosa aquatica, Chenopodium ambrosioides, Lythrum salicaria,
Myosoton aquaticum, Polygonum aviculare, Potentilla reptans, Ranunculus sceleratus,
Veronica anagallis-aquatica.
Pyjet riparianë të lumit Devoll përfaqësojnë elementin kryesor më të dukshëm të
formacioneve bimore të kësaj zone herë – herë në trajtën e një brezi të vazhdueshëm dhe
herë – herë i fragmentuar në trajtën e copëzave, shpesh mjaft të dëmtuara, sidomos në afërsi
të fshatrave të kësaj zone. Këto pyje i përkasin pesë tipeve të habitateve:
2) 92A0 Breza pyjorë ripariane me plep dhe shelg të bardhë (Salix alba dhe Populus alba)
(sipas Natyra 2000)
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G1.11212 Breza pyjorë Eurimesdhetar me Salix alba (sipas EUNIS)
Brezat pyjorë ripariane me plep dhe shelg të bardhë (Salix alba dhe Populus alba)
përfaqësojnë habitatet më të zakonshëm në rajonin e Mesdheut dhe Euroazisë Qendrore (EC,
EUR 28) . Në rajonin tonë të studimit shtrirje më të gjerë ka veçanërisht në segmentin Ura
e Lozhanit – Bratilë, në trajtën e brezave të ngushtë, mbi toka aluvionale (sedimentare) të
pasura (Fluvisole).
Sipërfaqja e tij është 743.5 ha, që përbën 78 % të sipërfaqes së bimësisë breglumore. Ky tip
habitati dallohet për një higrofili të theksuar. Në mjedise me shkallë të vogël lagështie speciet
karakteristike drunore të tij paraqiten me zhvillim të dobët e nuk e kalojnë lartësinë e katit
shkurror. Përmbytjet e pranverës me kohëzgjatje të ndryshme janë karakteristike. Ndër
speciet drunore më karakteristike të këtij tipi habitati mund të përmendim Populus alba, P.
nigra, Salix alba, S. fragilis, Alnus glutinosa, Ulmus minor, Platanus orientalis. Në katin
drunor vlen për tu përmendur edhe prania e lartë e specieve që i përkasin grupit të lianave të
tilla si Humulus lupulus, Clematis vitalba, C. viticella, Hedera helix, Rubus spp., Calystegia
sepium, Vitis sylvestris.

Figura 3-50: Habitati 92A0 i përfaqësuar nga breza pyjorë ripariane me Salix alba dhe Populus alba,
Moglicë, Korçë.

Ndёrhyrja e faktorit antropogjen, ndotjet dhe hedhja e mbeturinave, e kanë dëmtuar mjaft
këtë tip habitati me vlera të larta ekologjike. Në shumicën e rasteve habitatet janë subjekt i
presionit antropogjen për shkak të kultivimit të plantacioneve me plepa hibridë që
karakterizohen nga një aktivitet të lartë riprodhues. Ky aktivitet është më i theksuar kryesisht
pranë qendrave të banuara dhe veçanërisht pranë qytetit të Gramshit (Fig. 3-54). Kati
shkurror dhe ai barishtor karakterizohet nga prania e një numri të konsiderueshëm speciesh
jo të qëndrueshme si dhe mjaft specie të grupit të antropofiteve: Aegopodium podagraria,
Aristolochia clematitis, Berula erecta, Bidens tripartita, Bromus sterilis, Chelidonium
majus, Galium aparine, Parietaria officinalis, Solanum dulcamara, Urtica dioica, etj.
Krahas specieve të mësipërme në përberjen e këtyre shoqërimeve kemi evidentuar edhe
specie të tilla si Salix elaeagnos, S. purpurea, Cercis siliquastrum, Celtis australis, Fraxinus
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ornus, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ruscus aculeatus, Vitex agnus-castus,
Rubus ulmifolius etj.
Nga pikpamja sintaksonomike brezat pyjorë ripariane me plep dhe shelg të bardhë i përkasin
klasës Populetea albae Br.-Bl. 1962, rendit Populetalia albae BR. Bl. 1935 dhe aleancës
Populion albae Br. Bl. 1931 dhe Salicion albae T. Müller et Görs 1958. Sipas bazës të të
dhënave të Agjensisë Europiane të Mjedisit (www.eunis.eea.europa.eu) ky habitat Natyra
2000 konvertohet në habitat EUNIS me kodin F9.3 por që nuk përputhet fare me realitetin
në zonën tonë të studimit. Tipi i habitatit më të përshtatshëm sipas EUNIS është habitati
G1.11212 ‘Breza pyjorë Eurimesdhetar me Salix alba’.
3) 92C0 Pyje me rrap (Platanus orientalis) dhe Liquidambar orientalis (Platanion
orientalis) (sipas Natyra 2000)
G1.38 Drurë të Platanus orientalis (sipas EUNIS)
Ky habitat përfshin pyjet bregore apo ripariane të dominuara nga rrapi (Platanus orientalis).
Përhapja e tyre në zallishtet përgjatë rrjedhës së mesme të lumit Devoll na ofrohet në dy
pamje: nga drurë të vetmuar apo në grupime të vogla drurësh nga Diga e Banjës deri në afërsi
të Fshatit Bratilë dhe nga ky i fundit deri në Lozhan në breza të vazhdueshëm shpeshherë
shumë të ngushtë, të ruajtur shumë më mirë, me gjatësi relativisht të madhe dhe që ndërpriten
herëpashere nga terreni shumë i thyer dhe shkëmbor, veçanërisht në segmentin Mollë e
Grabovës – Moglicë. Ky habitat në formë njollash mbulon sipërfaqe shumë të vogla. Vetëm
midis fshatit Moglicë dhe urave të Lozhanit gjenden një formacion i mirë me sipërfaqie rreth
1 ha (Fig. 3.54).
Nga pikpamja sintaksonomike këto pyje i përkasin aleancës së Platanion orientalis I. Kárpáti
1962. Kati drunor dominohet nga rrapi (Platanus orientalis). Krahas rrapit në përberje të
katit drunor dhe atij shkurror të zonave periferike të këtij habitati marrin pjesë edhe Alnus
glutinosa, Salix alba, Populus alba, P. nigra, Buxus sempervirens, Crataegus monogyna,
Cornus sanguinea, Rosa sempervirens, Hedera helix, Clematis vitalba dhe në lartësi më të
mëdha edhe Salix eleagnos, Ostrya carpinifolia etj.
Në vendet ku zallishtet janë të thata ky shoqërim karakterizohet nga prania e pak specieve
shoqëruese, ndërsa në vendet me lagështi shoqërimet e rrapit karakterizohen nga një përbërje
floristike shumë herë më të pasur. Vlen për tu përmendur krahas specieve të mësipërme
Tamarix parviflora, Hedera helix, Typha angustifolia, Ulmus minor, Salix purpurea, Rubus
ulmifolius , Fraxinus ornus, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ruscus aculeatus,
Vitex agnus–castus, Clematis vitalba, Vitis vinifera, Arum italicum, Melissa officinalis,
Helleborus odorus, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Sherardia arvensis,
Aristolochia rotunda, Mentha pulegium, Petasites albus, Ranunculus sardous, Adianthum
capillus-veneris, Melissa officinalis, Parietaria officinalis, Urtica dioica, Alliaria petiolata,
Aremonia agrimonoides, Asplenium adiantum-nigrum, Cyclamen hederifolium, Dryopteris
filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Lamiastrum galeobdolon, Lapsana communis,
Lysimachia nummularia, Polypodium vulgare, Salvia glutinosa.
Ky tip habitati në rrjedhën e mesme të lumit Devoll është nën një presion të madh të njeriut,
veçanërisht pranë qendrave të banuara nëpërmjet prerjeve, djegieve apo kullotjes së bagëtive.
Në mjaft raste, nga shfrytëzimi dhe dëmtimi i rëndë i pyjeve me rrap dhe pranisë në një
shkallë shumë të lartë të erozionit është kaluar në praktikat e gabuara të zevendësimit të
sipërfaqeve të dikurshme me rrap me plantacione të plepave hibride dhe veçanërisht me
Populus x canadensis. Kjo ka ndodhur në një shkallë të gjerë në segmentin Banjë Bratilë,
por në përmasa më të mëdha në afërsi të qytetit të Gramshit (Fig. 3-54).
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Figura 3-51: Habitati 92C0 i përfaqësuar nga drure të rrallë të Platanus orientalis, Moglicë, Korçë.

4) 92D0 Breza dhe shkorreta ripariane të Europës Jugore (Nerio-Tamaricetea dhe
Securinegion tinctoriae) (sipas Natyra 2000)
F9.3133 Shkorreta me Tamarix sp. të mesdheut lindor (sipas EUNIS)
Në rrjedhën e mesme të lumit Devoll ky habitat përfaqësohet nga breza shkurrore apo dhe
shkorrete të dominuara nga Tamarix parviflora. Përgjithësisht ky tip habitati shtrihet në
pjesët më të gjera të luginës së lumit mbi depozitime zhavorrore, rëre apo lymore (baltovina),
toka të varfëra, jo mirë të ajrosura dhe me breza horizontalë të dallueshëm midis shtresave
të formuara ndër vite. Aktualisht ky tip habitati mbulon një sipërfaqe më të madhe në afërsi
të Banjës, mbi aluvionet apo depozitimet e krijuara këto 25 vitet e fundit si rezultat i ngritjes
së digës së Banjës (Fig. 3.54). Përmbytjet e shpeshta të këtyre zonave shoqërohen edhe me
depozitime të shumta të sedimenteve, duke i zhveshur brigjet nga bimësia e tyre, por që me
largimin e ujit ato rikolonizohen nga specie pionere të tilla si Tamarix parviflora, që
karakterizohen nga rritje e shpejtë dhe tolerancë e lartë. Kjo bimësi është e varfër në specie
dhe zhvillimin e saj më të madh e arrin gjatë stinës së verës, ku ujërat në shtratin e lumit janë
në nivelet më të ulta.
Fragmente të këtij habitati, shpeshherë me mbulesë shumë të vogël vihen re kudo,
ndonjëherë edhe me prejardhje dytësore apo sekondare, duke zëvendësuar pyjet me shelgje
apo rrap. Salix purpurea, S. fragilis, S. alba dhe në disa vende Platanus orientalis
kontribuojnë në përbërjen floristike të këtij habitati së bashku me specien dominante
Tamarix parviflora. Nga speciet shoqëruese mund të përmendim Vitex agnus castus, Alnus
glutinosa, Phragmites australis, Typha latifolia, Lythrum salicaria, Mentha aquatica,
Populus nigra, Populus alba, Dittrichia viscosa, Artemisia campestris, Chondrilla juncea,
Cichorium intybus, Cynodon dactylon, Eryngium campestre, Ononis spinosa, Plantago
lanceolata, Xanthium strumarium, Chenopodium botrys, Erianthus ravennae, Elymus
repens, Trifolium fragiferum etj.
Sipërfaqja e përgjithshme këtij habitati është 126.5 ha e cila përbën 13.2 % të sipërfaqes së
bimësisë breglumore por pjsa më e madhe e katij habitati tashmë është përmbytur nga
ujëmbledhësi i Banjës (Fig. 3-52). Të gjitha formacionet me Tamarix parviflora mbi
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depozitimet aluvionale afër digës së Banjës dhe në kilometrat e para të shtratit të Holtës
tashmë nuk eksistojnë më duke e bërë habitatin 92D0 më të dëmtuarin.

Figura 3-52: Habitati 92D0 i përfaqësuar nga breza të dendur me Tamarix parviflora, pranë digës së Banjës.

5) 91E0 * Pyje aluvionalë me Alnus glutinosa dhe Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (sipas Natyra 2000)
G1.1 *Breza me pyje riparian të dominuara nga Alnus sp., Betula sp., Populus sp. ose Salix
sp. (sipas EUNIS)
Bimësia e këtij habitati përfaqësohet nga pyje ripariane me prani të lartë të Fraxinus
excelsior dhe Alnus glutinosa, të rajoneve me klimë të butë dhe boreale të ultësirave të
Europës dhe lumenjve të rajoneve kodrinore; pyjet me Alnus incana të lumenjve malorë dhe
gati-malorë të Alpeve dhe Apenineve veriore (44.2: Alnion incanae); galeritë me Salix alba,
S. fragilis dhe Populus nigra, përgjatë lumenjve mesdhetarë, kodrinorë apo malorë të ulët
(44.13: Salicion albae). Të gjitha këto tipe bimësie hasen në toka të rënda, përgjithësisht të
pasura me depozitime aluvionale dhe që përmbyten periodikisht, por të drenazhuara dhe
ajrosura mirë kur niveli i ujrave bie. Shtresa barishtore përfaqësohet nga speciet: Filipendula
ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine sp., Rumex sanguineus, Carex sp., Cirsium
oleraceum dhe disa geofite, si Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides,
Corydalis solida etj (EC, EUR 28).
Në zonën tonë ky habitat takohet në formën e dy brezave të ngushtë, një përgjatë shtratit
lumor të Strelcës, afër fshatit me të njëjtin emër dhe i dyti shtrihet nga vendi i bashkimit të
këtij lumi me Devollin, në një gjatësi rreth 700 m në drejtim të Moglicës (Fig. 3-54). Bimësia
ripariane e këtij habitati dominohet nga Alnus glutinosa, që formon breza të vazhdueshëm,
shpeshherë shumë të ngushtë dhe të përzierë me Platanus orientalis. Sipërfaqia e
përgjithshme e këtij habitati parësor është vetëm 7 ha ndaj kujdesi dhe interesi për mbrojtjen
e tij nga strukturat menaxhese të burimeve natyrore për rrethin Korçë dhe Gramsh duhet të
jetë shumë i lartë.
6) 3240 Lumenj alpin dhe bimësia e tyre drunore me
(sipas Natyra 2000)
F9.14 Drure dhe shkurre te brigjeve lumore gurishtore (sipas EUNIS)
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Ky habitat karakterizohet nga breza
apo drurë të rrallë të Salix sp.,
Hippophae rhamnoides, Alnus sp.
dhe Betula sp., që popullojnë
shtratin shkëmbor - gurishtor të
lumenjve të zonave malore boreale
veriore. Këto formacione përhapen
edhe në luginat shkëmbore
(shpeshherë të përbëra nga
shkëmbinj të copëtuar në përmasa
relativisht të mëdha)) të lumenjve
alpinë dhe gati alpinë (EC, EUR
28). Në zonën e studimit ky habitat
shtrihet përgjatë shtratit shkëmbor
të lumit të Lenies (degë e lumit të
Grabovës),
në
lartësi
800-1000 m mbi nivelin e detit dhe
përfaqësohet nga breza të Salix
elaeagnos, S. purpurea dhe
Hippophae rhamnoides (Fig. 3-53;
Fig. 3-54). Edhe pse lartësia e
territorit ku shtrihet habitati nuk
është shumë e madhe, Gropa e Figura 3-53: Habitati 3240 i përfaqësuar nga nga breza të Salix
eleagnus, S. purpurea dhe Hippophae rhamnoides, Lenie,
Lenies nëpër të cilën kalon përroi që
Gramsh.
zbret që nga mali me të njëjtën
emër, është plotësisht e mbyllur ndaj rrymave të ndrohta mesdhetare dhe për pasojë
temperaturat kanë vlera të ngjashme me ato të brezit alpin dhe gati-alpin.
Sipërfaqja e përgjithshme e këtij habitati është shumë e kufizuar, rreth 16 ha. Raportime të
mëparshme për praninë dhe vendpërhapjen e këtij habitati në territorin e Shqipërisë
mungojnë. Përveç përroit të Lenies, Hippophae rhamnoides takohet në formën e një
shkurrete shumë të dendur edhe në një sipërfaqe prej gati 8.5 ha, ndërmjet fshatit Grabovë e
Poshtme dhe Lenie, ku mendohet se është mbjellë për tu shfrytëzuar për dru zjarri nga
banorët e zonës.
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Figura 3-54: Harta e habitateve breglumore Natyra 2000 dhe të sistemeve ujore lentike.
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3.2.5.1.1 Flora e bimësisë ripariane të PURMD
Fakti që rrjedha dhe kushtet ekologjike të lumit Devoll, por edhe e disa tributarëve të tij po
ndryshohen rrënjësisht nga ndërtimi i disa hidrocentraleve, është e pritshme që këto
ndryshime ekologjike të pasqyrohen edhe në pasurinë dhe kompozimet e florës breglumore.
Për këtë arsye përveç bimësisë dhe habitateve natyrore breglumore, i kemi kushtuar një
rëndësi të veçantë edhe florës të listuar në shtratin e lumit ose afër brigjeve të tij që
përmbyten shpesh, me qellim ngritjen e një baze të dhënash e cila mund të shfrytëzohet për
të parë bilancin pas ndërtimit të këtyre hidrocentraleve.
Si rezultat në rrjedhën e mesme të lumit Devoll u listuan rreth 180 specie që i përkasin 133
gjinive dhe 64 familjeve (Shtojca III). Familjet Poaceae, Rosaceae, Asteraceae,
Ranunculaceae, Cyperaceae, Lamiaceae dhe Salicaceae kanë numrin më të madh të
specieve (Fig. 3-55).
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Figura 3-55: Familjet me numrin më të madh të specieve bimore në brigjet e rrjedhës së mesme të lumit
Devoll.

Raportet specie/gjini dhe specie/familje karakterizohen nga vlera të ulëta dhe përkatësisht
1.3 dhe 2.8: një numër të përafërt speciesh dhe gjinish dhe një numër pothuajse tre herë më
të lartë të familjeve krahasuar me numrin e specieve. Këta tregues shprehin qartë vlera të
larta të larmisë bimore, krahasuar edhe me treguesit e florës së Shqipërisë në tërësi që janë
3.7 dhe 20.7 (Meço et al., 2015).
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Figura 3-56: Spektri i formave jetësore (fenologjisë) e florës breglumore.
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Nga analizimi i formave jetësore (Fig. 3-57) rezultoi se fanerofitet (Ph) janë në numër më të
madh (54 specie). Janë pikërishtë këto specie drunore që i përkasin kryesisht gjinisë Salix
sp. dhe Populus sp. (gjini këto të lidhura kryesisht me rrjedhjet ujore apo obligative) të cilët
me sistemin e tyre rrënjor bëjnë stabilizimin e tokave bregore të këtij lumi duke i ruajtur ato
nga erozioni dhe duke zbutur së tepërmi pasojat e përmbytjeve sidomos në rrjedhën e
poshtme të këtij segmenti, nga Kodovjati deri në Banjë.
Bazuar në elementin floristik është ndërtuar spektri floristik, që siç shihet në figurën 3-57
dominohet nga speciet me përhapje të gjerë 80 specie në total dhe konkretisht ai me origjinë
Europiane-Aziatike (26 specie), Cirkumboreale (18 specie), Europiane-kaukaziane
(12 specie), Paleotropikale (13 specie), Paleotemporale (11 specie). Grupi tjetër me përhapje
më të madhe është ai Europian 44 specie në total, ku përfshihen speciet Europianemesdhetare (19 specie), Europiane qëndrore (12 specie), Europiane juglindore (8 specie) dhe
Europiane jugperëndimore (5 specie). Vetëm 11 specie janë me përhapje vetëm në pellgun
e mesdheut, çka dëshmon faktin e përkatësisë dhe ndikimin e ulët të klimës mesdhetare .

Numri i specieve

Nga një numër i konsiderueshëm speciesh karakterizohet edhe grupi kozmopolit (19 specie)
me përhapje pothuajse në të gjithë globin tokësor dhe mjedise me kushte tё larmishme
ekologjike. Njё shembull i qartё i kёtyre bimёve ёshtё grami (Cynodon dactylon) me
pёrhapje pothuajse nё tё gjithё kontinentin tonё, nga zonat e ulёta deri nё ato malore, nga
mjedise me ujra tё ëmbla nё ato tё njelmёta apo disi tё kripura. Zonat ripariane si mjedise
tranzitore (ekotone) bëhen shpesh strehë e specieve bimore aliene. Aktualisht një shkallë më
të lartë “agresiviteti” apo invazioni në rajonin tonë të studimit shfaqin speciet Ailanthus
altissima me origjinë nga Azia Perendimore dhe Robinia pseudacacia me origjinë nga
Amerika Veriore (Mullaj et al., 2007).
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Figura 3-57: Spektri i elementit floristik (korologjik) i florës breglumore.

3.2.5.2 Bimësia dhe habitatet natyrore të sistemeve ujore lentike
Sistemet ujore lentike (ujëra jo të rrjedhshëm) të zonës së studimit përfaqësohen nga Liqeni
i Dushkut/Bulçarit, liqenet akullnajore të Valamarës dhe ujëmbledhësi i Posnovishtit.
Rezervuari i Bratilës dhe disa lera të krijuara për sigurimin e ujit për bagëtinë janë trupa
ujorë artificialë. Sipërfaqja e përgjithëshme e këtyre të fundit është 14.7 ha dhe shpesh gjatë
verës thahen plotësisht.
Ndër trupat ujorë lentikë të zonës së studimit, Liqeni i Dushkut është më i madhi. Ai shtrihet
në lartësi rreth 1100 m mbi nivelin e detit dhe ka një sipërfaqe të përgjithshme rreth 40 ha.
Ky liqen natyror ka thellësi të vogël dhe më shumë se 70 % e sipërfaqes së tij dominohet nga
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kallamishtet (Phragmites australis) dhe zambaku i ujit (Nymphaea alba) që i përkasin
aleancës Magnopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog & Segal (1964) ose Hydrocharition
Rübel 1933. Liqenet akullnajore të Valamarës janë me ujëra të pastër dhe të ftohtë
(oligotrofikë). Bimësia e këtyre liqeneve është shumë e varfër. Të vetmet specie që takohen
në këto ujra nga grupi i makrofiteve janë në një sasi të vogël algat e gjelbërta të gjinisë Chara
sp.
Bazuar në karakteristikat gjeomorfologjike dhe në grupimet bimore që popullojnë ujërat e
tyre, liqenet natyrore i kemi klasifikuar në dy tipe habitatesh Natyra 2000. Rezervuaret dhe
lerat ujore artificiale të zonës së studimit i kemi klasifikuar në një tip habitati, bazuar në
klasifikimin EUNIS dhe konkretisht:
1) 3150 Liqene natyrore eutrofikë të karakterizuara nga tipe bimësie të aleancave
Magnopotamion ose Hydrocharition (sipas Natyra 2000)
C1.34 Bimësi me gjethe notuese e ujërave eutrofike (sipas EUNIS)
Ky habitat në zonën e studimit përfaqësohet nga Liqeni i Dushkut/Bulçarit (Fig. 3-54). Ai
gjendet në lartësi rreth 1100 m mbi nivelin e detit dhe ka sipërfaqe rreth 40 ha. Bimësia e tij
dominohet nga kallamishtet (Phragmites australis) dhe zambaku i ujit (Nymphaea alba) që
i përkasin aleacancës Magnopotamion ose Hydrocharition. Helofite të tjera me prani të lartë
janë Typha angustifolia, T. latifolia, Scirpus lacustris dhe Iris pseudacorus. Ata formojnë
breza me gjerësi të ndryshme dhe shpesh të shoqëruara nga Nymphaea alba. Krahas specieve
të mësipërme në këto ujra takohen jo rrallë edhe Potamogeton perfoliatus, P. crispus,
Ceratophyllum submersum, Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, Polygonum
amphibium dhe Potamogeton natans. Më të rralla janë Sparganium erectum, Alisma
plantago-aquatica, Ranunculus trichophyllus etj.

Figura 3-58: Habitati 3150 i përfaqësuar nga kallamishte me Phragmites australis dhe e tapetëve që formon
zambaku i ujit (Nymphaea alba), liqeni i Dushkut, Gramsh.

Përgjatë brigjeve të liqenit, në mjedise paksa mbi nivelin e ujrave të liqenit takohen elementë
të pyjeve ripariane të përfaqesuara nga Salix alba Alnus glutinosa, Salix fragilis, Populus
nigra, P. alba etj. Në bregun lindor të tij shtrihet një sipërfaqe toke, gjithmonë e lagur nga
ujërat që rrjedhin nga rrëza e malit të Komjanit duke i dhënë asaj pamjen e një sipërfaqe
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kënetore me ujëra shumë të cekëta. Bimësia e këtyre mjediseve dominohet nga: Rorippa
amphibia, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatica, Lycopus europaeus, Galium palustre,
Myosotis scorpioides, Apium nodiflorum, Veronica anagallis-aquatica, Mentha aquatica,
Nasturtium officinale etj.
I konvertuar sipas klasifikimit EUNIS (www.eunis.eea.europa.eu), ky habitat i përket tipit
C1.34 ‘Bimësi me gjethe notuese e ujërave eutrofike’, që reflekton më mirë situatën e Liqenit
të Dushkut. Shpyllëzimet në masë si rezultat i prerjeve të paligjshme, të shoqëruara nga
zjarret kanë bërë që të rritet së tepërmi intensiteti i erozionit. Sasi të mëdha dherash që
gërryhen nga shirat çdo vit përfundojnë në Liqenin e Dushkut, duke bërë që ai të mbathet
shpejt dhe duke ulur kapacitetin ujëmbajtës të tij. Krahas problemit të mësipërm, një dukuri
që vihet re është edhe shtimi i sasive të lendëve ushqyese në ujë, duke e përkeqësuar akoma
më shumë gjendjen trofike të këtij liqeni (aktualisht në gjendje eutrofike).
2) 3140 Habitate ujrash të forta oligo-mesotrofike të karakterizuara nga bimësia bentike
me Chara spp. (sipas Natyra 2000)
C1.1 Liqene dhe të përhershme oligotrofike (sipas EUNIS)
Ky habitat përfshin liqene dhe pellgje me ujëra të pastëra dhe shumë të qarta dhe me pH 67. Ngjyra e ujit të këtyre liqeneve është kryesisht blu në gjelbërt, dhe të varfër (deri në të
moderuar) në lëndë ushqyese. Bimësia e këtyre trupave ujorë përfaqesohet nga makroalga të
gjelbërta të gjinive Chara dhe Nitella, të cilat veshin si tapet fundet e tyre (EC, EUR 28).

Figura 3-59: Habitati 3140 i përfaqësuar nga Liqeni i Zi, mali Lenies.

Në zonën e studimit ky tip habitati përfaqësohet nga liqenet akullnajore të Valamarës, nga
të cilët vetëm 5 janë brenda PURMD, ndërsa 8 të tjerët shtrihen në shpatin lindor të
Valamarës (Fig. 3-53). Ato shtrihen në lartësi mbi 1600m mbi nivelin e detit dhe situata e
tyre është shumë e ngjashme me përshkrimin që i është bërë habitatit 3140 në Manualin e
Intepretimit të Habitateve (EC, EUR 28), me ndryshimin që në ujërat e këtyre liqeneve janë
të pranishme vetëm pak alga të gjinisë Chara. Sipërfaqja e këtyre liqeneve është relativisht
e vogël, nga 1.5 ha deri në rreth 3 ha.
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Ujërat e tyre, të mbuluara plotësisht nga bora në periudhën e dimrit, janë shumë të pastër dhe
shumë të ftohtë. Temperatura mesatare e ujit të tyre është rreth 10 ⁰C dhe disa prej tyre
përdoren nga banorët vendas dhe jo vetëm, si ujëra termale të ftohta për kurimin e
sëmundjeve të ndryshme. Sipas sistemit të klasifikimit EUNIS ky tip habitati përputhet me
tipin e habitatit C1.141 ‘Tapete me Chara sp.’, por sipas bazës të të dhënave të Agjensisë
Europiane të Mjedisit (www.eunis.eea.europa.eu) ky tip habitati konvertohet në nje tip më
të përgjithshëm dhe konkretisht në tipin e habitatit me kodin përkatës C1.1.
3) C1.33 Bimësia e rrënjëzuar e ujrave eutrofike (sipas EUNIS)
Ky habitat i përshkruar sipas sistemit të klasifikimit EUNIS përfaqëson të gjithë trupat ujorë
artitificial të zonës së studimit. Bimësia e tyre dominohet nga makrofite shumëvjeçare të
rrënjëzuara në fundet e cekët të këtyre rezervuareve apo pellgjeve ujore. Speciet dominuese
i përkasin gjinisë Potamogeton, aleancave Potamion lucentis Vollmar 1947 dhe Potamion
pusilli Wiegleb 1982. Speciet e tjera të shpeshta janë Myriophyllum spicatum dhe M.
verticillatum.

Figura 3-60: Lerë me bimë plotësisht të zhytura në ujë si Myriophyllum spicatum dhe M. verticillatum, Qafa
e Dushkut, Gramsh.

Konkretisht, në këtë habitat kemi përfshirë të gjithë rezervuaret, pellgjet e lerat artificiale, të
ndërtuara nga njeriu, si Rezervuari i Posnovishtit, i Bratilës dhe disa lera të krijuara për
sigurimin e ujit për bagëtinë në periudhën e verës (Fig. 3.54). Sipërfaqja e përgjithëshme e
tyre është 14.7 ha. Gjatë verës këto mjedise ujore shpesh thahen plotësisht.
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3.2.5.3 Bimësia dhe habitatet natyrore hasmofitike dhe e çakëllishteve në PURMD
Bimësia hasmofitike dhe e çakëlishteve përfaqëson grupime bimore që rritet në mjedise
ekstreme (jo të zakonshme) siç janë të çarat e shkëmbinjve dhe formacionet gurishtore të pa
qëndrueshëme (çakëllishte). Bimët e këtyre mjediseve janë të përshtatura për t’i rezistuar
ekspozimit të vazhdimishëm ndaj streseve të ndryshme fiziko-kimike dhe fiziologjike të
mjedisit si mungesa e dheut, lëvizjet e vazhdueshme të substratit, mungesa e ujit dhe
elementëve ushqimore etj.
Në zonën tonë të studimet këto mjedise përbëjnë një sipërfaqe të konsiderueshme, reth 952
ha ose 0.9 % të zonës. Rreth 646.4 ha ose 67.9 % e këtyre mjediseve përfaqësohen nga
gëlqeror ose argjila dhe flishe të eroduara, dhe 305.6 ha ose 32.1 % janë substrate silicor dhe
serpentinore. Duke u bazuar në tipin e substratit (gëlqeror apo silicor) dhe bimësisë që
gjendet në to, sipas Direktivës së Habitateve/ Natyra 2000 (EC, EUR 28) këto mjedise u
klasifikuan në tre tipe habitatesh:
1) 8140 Çakëllishte të Mesdheut Lindor (sipas Natyra 2000)
H2.68 Çakëllishte gëlqerore të Mesdheut Lindor (sipas EUNIS)
Në këtë tip habitati përfshihen çakëllishtet gëlqerore dhe serpentinore të Gadishullit të
Ballkanit dhe ishujve të Mesdheut Lindor që karakterizohen nga bimësia e rendit Drypietalia
spinosae. Nëntipet e përfshira në këtë tip janë tre: 61. 41 - Çakëllishte gëlqerore të Greqisë,
Drypion spinosae (Silenion caesiae), 61. 42 - Çakëllishte serpentinore të Greqisë,
Campanulion hawkinsonianae dhe 61. 5 - Çakëllishte Ilirike, Peltarion alliaceae Horvatić
1956 (EC, EUR 28).
Në zonën e studimit mjediset e identifikuara dhe që i përkasin këtij tipi habitati mbulojnë një
sipërfaqe rreth 147.2 ha ose 0.1% të PURMD, nga të cilat 140 ha janë çakëllishte gelqerore
dhe vetëm 7.2 ha serpentinore. Si rezultat i larmisë së shkëmbit amnor që përbën këto
çakëllishte dhe bimësisë, në zonë është i pranishëm nëntipi 61. 41 dhe 61. 42 i habitatit
8140.

Figura 3-61: Habitati 8140 Çakëllishte të Mesdheut Lindor, Kabash, Gramsh.
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Çakëllishtet gëlqerore (nëntipi 61. 41) në formën e dy njollave me sipërfaqe të
konsiderueshme i hasim kryesisht mbi fshatin Gopesh (Fig. 3-63). Ato shtrihen në lartësi
rreth 800-1200 m mbi nivelin e detit, me kundrejtim jugperëndimor dhe pjerrësi mbi 70⁰.
Bimësia e këtij habitati është shumë e varfër; ajo zhvillohet në formacione gurishtore të
varfër nga pikpamja e vlerave ushqyese dhe të paqëndrueshëm apo të lëvizshëm. Kundrejtimi
jugperëndimor i bën këto çakëllishte edhe shumë të thata sidomos gjatë periudhës së verës,
kësisoj bimët janë të ekspozuara ndaj kushteve shumë të pafavorshme. Prania e specieve
Aethionema saxatile, Achillea abrotanoides, Arabis alpine, Biscutella laevigata, Cardamine
glauca etj., e bënë bimësinë e këtyre çakëllishteve fitosociologjikisht të ngjashme me klasën
Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948, të përshkruar nga Mahmutaj (2015) në Parkun e
Tomorrit (fitogjeografikisht jo shumë larg nga zona jonë e studimit).
Çakëllishtet serpentinore të zonës së studimit mbulojnë një sipërfaqe shumë më të vogël
krahasuar me ato gëlqërore, madje disa prej tyre nuk mund të hartëzohen për shkak të
sipërfaqes shumë të kufizuar. Sipërfaqja e hartëzuar e këtyre çakëllishteve është rreth 7.2 ha
që përfaqësohen në formën e dy njollave. Një nga këto njolla shtrihet përgjatë rrugës ValthLenie; e formuar nga gërmimet që janë bërë për marrjen e materialeve për shtrimin e rrugës,
kurse çakëllishtja e dytë shtrihet në shpatin jugperëndimor të Malit të Komjanit, në lartësi
1600-2000 m mbi nivelin e detit. Të dyja këto çakëllishte janë shumë të paqendrueshme, me
moshë të re dhe me pak bimësi. Bimësia e tyre dominohet nga speciet: Alyssum murale,
Artemisia alba, Asperula aristata, Centranthus ruber, Chrysopogon gryllus, Calamagrostis
arundinacea, Euphorbia spinosa, Sedum serpentini, Cheilanthes marantae etj (Shtojca II).
Prania e Campanula hawkinsiana në disa çakëllishe të vogla serpentinore (Fig. 3-7) i ngjason
ato me nëntipin e habitatit 61. 42 ‘Çakëllishte serpentinore të Greqisë’, që karakterizohet nga
aleanca Campanulion hawkinsonianae Horvatić 1934.
Sipas klasifikimit EUNIS ky tip habitati me kodin 8140 (klasifikimi Natyra 2000)
konvertohet në tipin H2.68 Çakëllishte gëlqerore të Mesdheut Lindor
(www.eunis.eea.europa.eu).
2) 8210 Shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi hasmofitike (sipas Natyra 2000)
H3. 2 Shkëmbinj të brendshëm bazik dhe ultrabazik (sipas EUNIS)
Në këtë habitat përfshihet bimësia që rritet në të çarat e shkëmbinjve gëlqerorë të rajonit të
Mesdheut dhe atij Euro-Siberian, nga ultësirat deri në nivelet alpine. Kjo bimësi zakonisht i
përket rendeve Potentilletalia caulescentis dhe Asplenietalia glandulosi. Ato paraqiten në
dy nivele a) termo dhe meso - Mesdhetar (Onosmetalia frutescentis) dhe b) malore dhe
malore - Mesdhetare (Potentilletalia speciosae, duke përfshirë Silenion aurticulatae, Galion
degenii dhe Ramondion nathaliae). Ky tip habitati përfaqëson një nga strehët më të
rëndësishme të specieve të rralla dhe endemike (EC, EUR 28).
Në këto mjedise shkëmbore bimët arrijnë të zhvillohen në të çarat e shkëmbinjëve ku shtresa
e tokës është fare e vogël ose pothuajse mungon. Këto habitate janë ndër habitatet me kushte
më të pafavorshme për organizmat e gjalla përfshi edhe speciet bimore, pasi janë nën
ndikimin e drejtëpërdrejtë të vlerave ekstreme të faktorëve të ndryshëm ekologjikë si
lagështia, pjerrësia e shpateve shkëmbore, erërat etj., si dhe të një sërë elementësh të tjerë
mjedisorë që ndikojnë drejtpërdrejt mbi këta faktorë ekologjikë si kundrejtimi, lartësia mbi
nivelin e detit, karakteristikat e shkëmbit gëlqeror etj (Roussakova, 2000). Bimët që
popullojnë këto mjedise karakterizohen nga një rritje në distancë apo larg njera tjetrës, duke
shmangur konkurencën dhe bashkëveprimin e një komuniteti. Kjo është tipike e habitateve,
ku sipas Mucina (1990), në shumicën e rasteve organizmat rriten në një mjedis që e krijojnë
vetë dhe ku sasi-mbulesa neglizhohet. Po sipas këtij autori, kombinimi i bimëve në habitatet
shkëmbore është rastësor,mungon përzgjedhja fitocenotike dhe kombinimi i specieve varet
115

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

vetëm nga kushtet ekologjike. Ndaj në këto mjedise mund të vëzhgohen shpesh një numër i
konsiderueshëm speciesh bimore (Mahmutaj, 2015).
Në zonën e studimit ky habitat haset në formë njollash në një brez gëlqeror me shtrirje nga
kanioni i Grabovës në jug deri në kanionin e Holtës në veri dhe lartësi mbi nivelin e detit
nga 300 deri në rreth 1500 m (Fig. 3-64). Dy njolla të vogla të këtij habitati hasen edhe në
masivin me shtrirje ndërmjet Lumit Devoll dhe Lumit të Tomorricës. Por në masivet
shkëmbore gëlqerore të zonës së studimit mund të hasen kudo elementë apo gjurmë të
bimësisë hasmofitike. Sipërfaqja e përgjithshme e këtij habitati është rreth 459 ha ose 0.45
% e zonës së studimit. Speciet që hasen më shpesh në këtë tip habitati janë: Micromeria
juliana, M. graeca, Polypodium vulgare, Ceterach officinarum, Asplenium adiantumnigrum, A. trichomanes A. viride, A. ruta-muraria, Petrorhagia saxifraga, Putoria
calabrica, Satureja montana, Saxifraga paniculata, S. tridactylites etj., Ndër speciet e rralla
të këtij habitati përmendim: Ramonda serbica, Sideritis raeseri, Globularia cordifolia,
Sternbergia lutea, Moltkia petraea, Phyllitis scolopendrium etj. Sipas klasifikimit EUNIS
ky habitat përfshihet në H3. 2 ‘Shkëmbinj të brendshëm bazik dhe ultrabazik’
(www.eunis.eea.europa.eu).

Figura 3-62: Habitati 8210 Shpate shkëmbore gëlqerore me bimësi hasmofitike, ura e Kullollasit, Gramsh.

3) 8220 Shpate shkëmbore silicore me bimësi hazmofitike (sipas Natyra 2000)
H3.1 Shkëmbinj silicorë të brendshëm (sipas EUNIS)
Në këtë habitat përfshihen shpate shkëmbore silicore, me shtrirje në brendësi të kontinentit
dhe të populluara nga bimësi hasmofitike. Habitati 8220 klasifikohet në disa nëntipe
(EC, EUR 28). Për nga natyra e shkëmbit silicor dhe përbëria floristike, ky habitat në zonën
tonë të studimit përfaqësohet më mirë nga nëntipi 62.25 (Helleno-Carpatho-Balkanic) ku
përfshihen shpatet shkëmbore silicore Ballkanike nga Greqia deri në Karpate.
Ky habitat ka një shtrirje të fragmentuar, duke filluar nga fshati Kokël deri në Lenie dhe
përreth saj, kryesisht përgjatë shpateve të thepisura të luginës së Lumit Devoll dhe lumit të
Grabovës (Mollë e Grabovës) si dhe në shpatin jugperëndimor të Malit të Lenies (Fig. 3-64).
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Habitati shtrihet në lartësi nga 350 m deri në rreth 1200 m mbi nivelin e detit. Sipërfaqja e
përgjithshme e tij është rreth 345.6 ha ose 36.3 % të habitateve shkëmbore dhe çakëllishteve
të zonës së studimit. Në Shqipëri ky tip habitati përshkruhet edhe nga Gjeta (2014) për
Parkun Kombëtar Shebenik Jabllanicë.

Figura 3-63: Habitati 8220: Shpate shkëmbore silicore me bimësi hazmofitike, ura e Mollës së Grabovës,
Gramsh.

Bimësia e përshtatur për të populluar këtë tip habitati përgjithsisht është e varfër floristikisht,
pasi kushtet e mjedisit janë shumë ekstreme dhe vetëm një numër i vogël species që janë
përshtatur në këto kushte mund të mbijetojnë. Në zonën e studimit ndër speciet më të
zakonshme identifukuese të këtij tip habitati sipas manualit te interpretimit (EC, EUR 28)
është Jovibarba heuffelii.
Sëfundmi, Faneli et al. (2018) nga këto mjedise silicore-serpentinore të zonës sonë të
studimit dhe të Shebenik-Jabllanicës kanë përshkruar një aleancë të re, Festucopsion
serpentini (Halacsyetalia sendtneri), si dhe habitatin ku rritet bimësia e këtij asociacioni e
propozojnë si habtitat i cili mund t’i shtohet aneksit i të Direktivës së Habitateve.
Habitati i propozuar përfaqëson më qartë bimësin e këtyre mjedise silicore-serpentinore të
zonës së studimit. Kushtet e veçanta ekologjike të këtij habitati kanë bërë që ai të pëfaqësoj
një nga mjediset më të rëndësishme të zonës së studimit për sa i përket numrit të specieve të
rralla dhe endemike të cilat që gjenden aty, si: Festucopsis serpentini, Halacsya sendtneri
subsp. devollensis, Hypericum haplophylloides subsp. devollense, Aster albanicus, Cistus
albanicus, Centaurea candelabrum, Gladiolus illyricus, Thymus teucrioides, Silene
damboldtiana, Athamanta macedonica, Pinguicula hirtiflora etj (Shtojca II). Në mesin të
këtij habitati me rëndësi është vendi i njohur si ura e Mollës së Grabovës ku gjenden pjesa
më e madhe e specieve të sipërpërmendura. Fatkeqësisht, punimet për ndërtimin e
higrocentralit të Moglicës e ka dëmtuar shumë këtë habitat duke ulur dukshëm edhe numrin
e individëve sidomos për popullatën e Hypericum haplophylloides subsp. devollense. Në tre
vite ky numër gati është përgjysmuar.
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Sipas kalsifikimit EUNIS ky habitat përfshihet në H3. 1 ‘Shkëmbinj silicorë të brendshëm’
(www.eunis.eea.europa.eu) dhe më tipik akoma është nëntipi H3.15 ku përfshihen
shkëmbnjt silicore Ballkanike nga Greqia deri në Karpate.

Figura 3-64: Habitatet Natyra 2000 të çakëllishteve dhe shpateve shkëmbore.
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3.2.5.4 Bimësia dhe habitatet e livadheve dhe kullotave natyrore dhe gjysëm natyrore
Prania e lartë e faktorit antropogjen nëpërmjet aktiviteteve të ndyshme, si bujqësi, blegtori,
shpyllëzimeve etj., ka bërë që sipërfaqe të mëdha të mjediseve natyrore të zonës së studimit
të transformohen rrënjësisht. Këto mjedise zënë një sipërfaqe prej gati 2,501 ha ose 2.4 % të
zonës së studimit. Si pasojë e rënies së prodhimtarisë apo të largimit të popullatës nga zonat
e thella rurale, sipërfaqe të mëdha toke bujqësore janë braktisur duke i dhënë mundësi
procesit të suksesionit natyror t’i kthej ato në kullota e livadhe gjysëm natyrore. E njëjta
dukuri ka ndodhur edhe me siperfaqe të mëdha pyjore të cilat si pasojë e prerjeve dhe zjarreve
të shumta tashmë, janë transformuar në livadhe. Bazuar në speciet diagnostikuese të
habitateve të Direktivës (Natyra 2000) dhe në fizionominë e bimësisë që i karakterizon ato,
i kemi klasifikuar këto mjedise gjysëm natyrore si më poshtë:
1) 6210 Kullota të thata gjysëmnatyrore dhe facies shkurrore mbi substrate gëlqerore
(Festuco-Brometalia) (* vende të rëndësishme për Orkidetë) (sipas Natyra 2000)
E1.22 Stepa të thata subkontinentale (Festucion valesiacae) (sipas EUNIS)
Ky habitat përfshin kullotat e thata dhe gjysmë të thata, përgjithësisht mbi substrate me
natyrë gëlqerore dhe me bimësi të klasës Festuco-Brometea Mucina 1997. Habitati 6210
mund të përfaqësoj kullota të stepave ose gati-kontinentale të rendit Festucetalia valesiacae
Soó 1947 ose kullota të rajoneve më oqeanike dhe gati-mesdhetare të rendit Brometalia
erecti. Kullotat të aleancës Mesobromion Oberd. 1949 me Bromus erectus karakterizohen
nga prani e lartë e orkideve (Orchidaceae) (EC, EUR 28).
Në zonën e studimit ky habitat është i pranishëm pothuajse kudo në trajtë njollash dhe është
kryesisht rezultat i braktisjes së tokave bujqësore apo çeltirave të krijuara nga prerja e pyjeve
dhe shkorretave (Fig. 3-66). Sipërfaqja e përgjithshme e këtij habitati është 2495.6 ha ose
2.4 % e zonës së studimit. Ai shtrihet nga lartësitë më të vogla, rreth 150 m deri në mbi 1200
m mbi nivelin e detit.

Figura 3-65: Habitati 6210 Kullota të thata gjysëmnatyrore dhe facies shkurrore mbi substrate gëlqerore
(Festuco-Brometalia) (* vende të rëndësishme për Orkidetë), Cingarë, Gramsh.

Bimësia e këtyre habitateve dominohet nga specie, si: Carlina vulgaris, Dianthus
carthusianorum, Eryngium campestre, Leontodon hispidus, Medicago sativa, Festuca
valesiaca, Scolymus hispanicus, Spartium junceum, Teucrium polium, Arrhenatherum
elatius, Daucus carota, Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis Brachypodium
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distachyon, Bromus tectorum, B. hordeaceus, Sanguisorba monor, Aegilops geniculata,
Asphodelus aestivus, Avena barbata, A. sterilis, Trifolium stellatum, Vicia villosa etj. Në
këto livadhe gjysmë-natyrore takohen edhe specie të ndryshme të familjes Orchidaceae:
Orchis coriophora, O. mascula, O. morio dhe O. tridentata. Në këto livadhe është e
pranishme në një numër të madh edhe Serapias vomeracea dhe S. lingua. Sipas klasifikimit
EUNIS ky habitat përfshihet në E1.22 ‘Stepa të thata subkontinentale (Festucion
valesiacae)’ (www.eunis.eea.europa.eu).

Figura 3-66: Habitatet Natyra 2000 në livadhet natyrore dhe gjysëm natyrore të zonës së studimit.
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2) 6520 Livadhe malore deri subalpine që shfrytëzohen për kositjen e barit
(sipas Natyra 2000)
E2.33 Livadhe malore deri subalpine Ballkanike që shfrytëzohen për kositjen e barit
(sipas EUNIS)
Ky habitat përfshin livadhe të freskëta malore, që i përkasin aleancave Arrhenatherion dhe
Polygono-Trisetion, dhe që shtrihen në lartësi mbi 550-600 m deri në 1800 m mbi nivelin e
detit, dhe që shfrytëzohen gjerësisht për kullotje ose kositjen e barit për bagëtitë. Këto
livadhe janë krijuar si rezultat i shpyllëzimeve të dushkajave dhe ahishteve; karakterizohen
nga prani e specieve me vlera të larta ushqimore për bagëtinë, si Dactylis glomerata, Phleum
pratense, Lolium perenne etj. Faktorë ekologjikë, si temperatura, lagështia e ajrit,
ekspozicioni, por edhe prania e faktorit antropogjen luajnë rol të rëndësishëm në përhapjen
e këtij habitati dhe në jetëgjatësinë e tij. Shpesh livadhet e braktisura nga aktiviteti njërëzor,
suksesioni natyror i ka transformuar ato në mjedise me bimësi barishtore të lartë dhe më
vonë në shkorreta me Vaccinium myrtillus (EC, EUR 28).

Figura 3-67: Habitati 6520 Livadhe malore deri subalpine me dominim të Trisetum flavescens që
shfrytëzohen për kositjen e barit, Poroçan, Gramsh.

Livadhet malore dhe gati alpine që përdoren për kositjen e barit kanë një shtrirje shumë të
kufizuar në zonën tonë të studimit. Deri sot, këto livadhe i kemi gjetur vetëm në zonën e
Poroçanit. Sipërfaqja përgjithshme e tyre nuk e kalon 4.5 ha (Fig. 3-66). Kjo lidhet edhe me
faktin që krahasuar me numrin e banorëve, kullotat natyore janë në sipërfaqe të
konsiderueshme dhe i plotësojnë nevojat e ushqimit për blegtorinë.
Prania e aktivitetit të kositjes së barit në këto livadhe natyrore është nje tregues shumë i
rëndësishëm dhe praktik për identifikimin e këtyre habitateve pasi përvoja e blegtorëve i njeh
mirë këto livadhe dhe vlerat e larta ushqyese për blegtorinë. Disa nga speciet diagnostikuese
të vërejtura në këto livadhe janë: Trisetum flavescens, Heracleum sphondylium, Astrantia
major, Carum carvi, Silene vulgaris, Campanula glomerata, Anthoxanthum odoratum,
Geranium sylvaticum, Malva moschata, Muscari botryoides, Viola tricolor, Primula veris
etj. Sipas klasifikimit EUNIS ky habitat përfshihet në E2.33 ‘Livadhe malore deri subalpine
Ballkanike që shfrytëzohen për kositjen e barit’.
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3.2.5.5 Bimësia dhe habitatet e zonave urbane dhe rurale (zonave me ndikim të lartë
antropogjen)
Prania e njeriut ka bërë që sipërfaqe të mëdha të territorit të zonës së studimit të humbin
natyralitetin e tyre. Ato janë ndryshuar në mjedise artificiale ose gjysmë natyrore, si toka të
braktisura, livadhe të mbikullotura, pyje e shkorreta të prera ose djegura, rezervuarëve ujorë
artificialë, mjedise urbane etj. Sipërfaqia e përgjithshme e këtyre territoreve është rreth
35,976 ha dhe përbën 35.4 % të zonës. Theksojmë se territoret ku aktiviteti i njeriut është i
pranishëm është shumë më e madhe, por në këtë sipërfaqe kemi përfshir vetëm ato territore
ku ndikimi antropogjen është shumë i lartë; për pasojë ato e kanë humbur natyralitetin e tyre
deri në atë masë sa që mjediset e krijuara nuk mund të klasifikohen sipas Natyra 2000
(Fig. 3-70).
Për klasifikimin e këtyre habitateve artificiale jemi bazuar në sistemin EUNIS
(www.eunis.eea.europa.eu). Sipas këtij sistemi klasifikimi të gjitha territoret e
sipërpërmendura i kemi klasifikuar si mëposht vijon:
1) C1.33 Bimësia e rrënjëzuar e ujërave eutrofike
2) E5.3 Sipërfaqe me Pteridium aquilinum
3) G1.7C2 Pyje me Carpinus orientalis
4) G4 Pyje gjetherënës të përzierë me dru halor
5) J1 Ndërtime të zonave urbane dhe rurale
6) X25 Kopshte bujqësore të fshatrave dhe periferive urbane
Nga habitatet e mësipërme, habittati C1.33 është trajtuar përkatësisht në grupin e habitateve
të sistemeve lentike dhe G1.7C2 në brezin e dushqeve.
Tokat bujqësore në formën e ngastrave me sipërfaqe të vogël (deri në 0.5 ha), ashtu si janë
të gjitha sipërfaqet e tokave bujqësore të zonave kodrinore-malore përfshirë zonën tonë të
studimit, sipas sistemit të klasifikimit EUNIS janë të përfshira në nëngrupin e madh të
habitateve me kodin ‘X’. Ky nëngrup habitatesh ndahet në disa nëntipe në varësi të aktivitetit
bujqësor që zhvillohet. Zonat urbane në varësi të natyrës së tyre dhe shkallës së urbanizimit
klasifikohen në disa nëntipe të cilët janë pjesë e habitatit të kodifikuar me gërmën ‘J’, ku
përfshihen të gjitha zonat urbane, industriale dhe habitatet e tjera artificiale
(www.eunis.eea.europa.eu). Këto habitate karakterizohen nga larmi e ulët biologjike dhe me
pak vlera për sa i përket florës dhe bimësisë por që shpesh janë mjediset e para që pushtohen
(invadohen) nga speciet e huaja (aliene) dhe nuk duhen të lihen jashtë vëmendjes. Edhe pse
këto habitate nuk kanë qenë pjesë e objektivave kryesore të punës sonë, për arsyet e
mësipërme ne i kemi përshkruar, analizuar, klasifikuar dhe hartëzuar ato në dy tipe
habitatesh:
1) J1 Ndërtime të zonave urbane dhe rurale
Zonat rurale dhe urbane janë të përhapura në të gjithë zonën e studimit, nga pjesët më të
ulëta, përgjatë luginës së Devollit deri në rreth 1500 m mbi nivelin e detit. Qyteti i Gramshit
është zona urbane më e madhe (Fig. 3-70). Bimësia përreth këtyre vendbanimeve formon
grupime në formë njollash dhe dominohet nga specie të karakterit nitrofil si: Urtica dioica,
Sambucus ebulus, Chenopodium album, Cirsium vulgare. Sonchus oleraceus. Marrubium
vulgare, Solanum nigrum, Urtica urens si dhe nga speciet: Datura stramonium, Portulaca
oleracea, Ballota nigra, Parietaria officinalis, Marrubium peregrinum etj.
Përgjatë rrugëve bimësia ruderale dominohet nga: Verbascum pulverulentum, Linaria
vulgaris, Tragopogon porrifolius, Achillea millefolium, Artemisia campestris, Centaurea
salonitana, Echium italicum, Malva sylvestris, Cirsium vulgare, Heliotropium europaeum,
Sambucus ebulus, Artemisia vulgaris, Tussilago farfara dhe nga speciet drunore Robinia
pseudacacia, Populus canadensis, Ailanthus altissima, Rubus ulmifolius etj. Shpesh bimësia
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e këtyre mjediseve dominohet nga specie aliene invazive si: Dittrichia viscosa, Conyza
canadensis, Aster squamatus, Ailanthus altissima etj.
2) X25 Kopshtet bujqësore të fshatrave dhe periferive urbane
Kopshtet bujqësore të fshatrave dhe periferive urbane janë të përhapura kudo në zonën e
studimit (Fig. 3-70). Ato përhapen në toka që luhaten nga të cekëta dhe me përmbajtje të ulët
të kalciumit (në pjesën e sipërme të pellgut ujëmbledhës) deri në toka të thella e me
përmbajtje më të lartë të elementeve ushqyes për bimët. Këto të fundit janë të formuara nga
depozitime aluvionale përgjatë rrjedhës së lumit dhe i janë toka shumë pjellore. Kulturat
bujqësore më të rëndësishme të kopshteve bujqësore të fshatrave dhe periferive urbane
përfaqësohen nga Misri, Fasulja, Elbi, Jonxha, por edhe nga drurë frutorë (mollë, ullinj,
kumbulla etj), vreshta dhe bimë mjekësore (lavandër, sherebelë, cian etj).
Flora spontane e këtyre tokave bujqësore pëfaqësohet nga barërat e këqija si: Agrostemma
githago, Ranunculus arvensis, Papaver rhoeas, Buglossoides purpurocaerulea, Legousia
speculum-veneris, Capsella bursa-pastoris etj., të cilat janë më të pranishme në kulturat
bujqësore të dimrit. Në kulturat pranverore janë më të pranishme bimët nitrofile si:
Polygonum aviculare, Amaranthus retroflexus, Chamomilla recutita etj. Shpesh në këto
mjedise vihet re një prani e lartë e specieve aliene-invazive të tilla si Dittrichia viscosa,
Conyza canadensis dhe Aster squamatus.

Figura 3-68: Habitati X25 “Kopshtet bujqësore të fshatrave dhe periferive urbane”, Sotirë, Gramsh.

Përveç veprimtarisë bujqësor, prerja e pyjeve për dru zjarri dhe materjale ndërtimi është një
nga aktivitetet më të rëndësishme për sigurimin e të ardhurve në zonat rurale. Kjo ka bërë që
sipërfaqe të mëdha pyjesh të jenë shfrytëzuar rëndë, sidomos pyjet me pishë të zezë dhe
dushqe të cilat janë dhe më të kërkuarat nga tregu. Ndërhyrja nëpërmjet prerjeve të shumta
dhe ‘zbritja’ e pishës së zezë deri në lartësi tipike për dushkajat, ka bërë të mundur krijimin
e pyjeve të përzier të pishës së zezë me dushqe (kryesisht Quercus cerris, Q. pubescens) dhe
shkozë (Carpinus orientalis). Pjesmarrja në këtë formacion i pishës së zezë vjen edhe si
rezultat i ‘hapësirave boshe’ të krijuara në habitat nga prerja e dushqeve. Këto formacione
pyjore të përziera me drurë gjetherënës dhe pishë të zezë (Pinus nigra) nuk mund të
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klasifikohen sipas Natyra 2000, por përfaqësohen shumë mirë me habitatin e përcaktuar sipas
sistemit EUNIS, me kodin G4.
G4 ‘Pyje të përzierë gjetherënës me lloje halorë (Pinus nigra)’ gjenden të fragmentuar në
lartësi që luhaten nga 350 m deri 1200 m mbi nivelin e detit; nga kodrat mbi fshatin Bulçarë
deri afër liqenit të Dushkut (Fig. 3-70). Sipërfaqja e përgjithshme e këtij habitati është 771.2
ha ose 0.7 % e zonës së studimit. Elementët më të rëndësishëm floristikë të këtyre pyjeve
janë Pinus nigra dhe disa dushqe si Quercus cerris, Q. frainetto, Q. pubescens; rrallë Q.
trojana. Me prani të lartë është edhe Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Ostrya
carpinifolia, Juniperus oxycedrus, Acer obtusatum, Coronilla emeroides, Cotinus
coggygria, Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum, Aremone agrimonoides, Digitalis
laevigata, Crataegus monogyna, Campanula trachelium, Clematis vitalba, Hedera helix,
Rubus idaeus, Euphorbia spinosa, Scrophularia canina, Alyssum murale, Dictamnus albus,
Inula spiraeifolia, Helleborus odorus, Acer monspessulanum, Pteridium aqualinum, Luzula
forsteri, Campanula persicifolia, Myosotis sylvatica, Viola odorata, Dactylis glomerata,
Primula veris, Poa bulbosa, P. nemoralis, Veronica chamaedrys, Euphorbia amygdaloides
etc.
Pjesa më e madhe e këtyre pyjeve janë mbishfrytëzuar si pasoj e prerjeve, mbikullotjes,
mbledhjes e degëve të reja të dushqeve për bagëtinë etj. Treguesi i këtij mbishfrytëzimi është
prania e lartë e specieve si: Juniperus oxycedrus, Rubus ulmifolius, Pteridium aquilinum,
Staehelina uniflosculosa, Chrysopogon gryllus, Cistus villosus, Dorycnium hirsutum etj.

Figura 3-69: Pyje të përzierë gjetherënës me dru halor (Pinus nigra), të degraduar, mbi fshatin Bulçarë,
Gramsh.

Stadi i fundit i degradimit të këtyre formacioneve pyjore është formimi i çeltirave të
dominuara nga Pteridium aquilinum. Sipas EUNIS ky tip habitati emërtohet: E5.3
Sipërfaqe me Pteridium aquilinum. Formacionet me fiershqipe (P. aquilinum) shfaqen si
rezultat i prerjeve në masë të drurëve, të pasuara nga zjarre të fuqishëm, të cilët e zhveshin
plotësisht sipërfaqen e tokës nga e gjithë bimësia dhe shirat e para që bien e shpërlajnë atë
nga lëndët ushqyese. Këto sipërfaqe popullohen nga P. aquilinum, që shpesh formon masa
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shumë të dendura, të karakterizuara nga larmi e ulët floristike.

Figura 3-70: Habitatet me ndikim të lartë të aktivitetit antropogjen të klasifikuara sipas EUNIS.

3.2.5.6 Habitate me shumë pak bimësi ose të zhveshur plotësisht nga bimësia
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Sipërfaqe të mëdha, që përbëjnë rreth 7045.5 ha ose 6.9 % të zonës së studimit, janë me
shumë pak bimësi apo të zhveshura plotësisht. Mjedise të tilla përfaqësohen kryesisht nga
toka të braktisura, të eroduara plotësisht, dhe zallishte lumore. Sipërfaqet e eroduara janë të
shumta, sidomos në shpatet kodrinore të ndërtuara nga flishe, argjila apo shiste. Ato përbëjnë
rreth 4146.3 ha ose 4% të zonës së studimit dhe 58.8 % së sipërfaqes të klasifikuar si mjedise
me pak bimësi ose të zhveshur plotësisht nga bimësia (Fig. 3-72). Këto vatra erozioni zënë
sipërfaqe të mëdha nga fshati Trashovicë për të vazhduar më tej në të dyja anët e luginës së
Tomorricës deri në kufirin më jugor të zonës së studimit.

Figura 3-71: Vatra erozioni të zhveshura nga bimësia, Skënderbegas, Gramsh.

Flishet, argjilat dhe shistet karakterizohen nga paqendrueshmëri e lartë, pra janë lehtësisht të
gërryshme (Kabo, 1990-91). Prerja e pyjeve dhe shkorretave, pasuar nga përpjekjet e bëra
rreth viteve 60-70 për përfitimin e tokave të reja bujqësore në zonat kodrinore ka nxitur më
tepër erozionin e këtyre mjediseve. Sot, ato janë thuajse të zhveshura plotësisht nga bimësia
ose popullohen vetëm nga pak specie pionere, si: Putoria calabrica, Scabiosa webbiana, S.
crenata etj. Numri i vogël dhe tipi i bimësisë që ato formojnë nuk paraqet fizionomi të qartë
duke e bërë të pa mundur klasifikimin e këtyre habitateve sipas Natyra 2000 apo EUNIS.
Sipërfaqet e mëdha të tërritoreve të paqendrueshme bëjnë që në ujërat e Devollit të
përfundojnë sasi të mëdha dherash të gërryera nga rreshjet (Kabo 1990-91). Mbrojtja e këtyre
territoreve nga erozioni duhet të jetë një objektiv i rëndësishëm dhe me përparësi për organet
menaxhuese të rrethit Gramsh edhe më gjerë, pasi çdo vit humbin sipërfaqe të mëdha toke
prodhuese. Përveç kësaj, nëse nuk merren masa, sasia e madhe e dherave do mbushin shumë
shpejt basenet e hidrocentralit të Banjës dhe Moglicës duke i nxjerrë ato jashtë funksionit.
Paqendrueshmëria e zhavorit dhe përmbytjet periodike bëjnë që zallishtet breglumore të jenë
habitate natyore pa bimësi. Siapas EUNIS, këto zallishte sëbashku me tokat bujqësore të
eroduara klasifikohen në habitatin J1.5 ‘Zallishte dje toka të braktisura’ (Fig. 3-72).
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Figura 3-72: Harta e mjediseve të zhveshura nga bimësia ose me shumë pak bimësi sa që nuk mund të
klasifikohen në ndonjë tip habitati sipas Natyra 2000 apo EUNIS.
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3.3 Monumentet Natyrore në PURMD
Proceset dhe dukuritë e ndryshme natyrore shpesh krijojnë struktura, pejzashe apo forma
jetësore shumë të veçanta që përfaqësojnë një aset të çmuar e shumë tërheqës. Të gjitha këto
pasuri natyrore trajtohen si Monumente Natyrore dhe klasifikohen në: objekte të natyrës së
gjallë (biomonumente–grupe drurësh me moshë të madhe, formë të veçantë të trungut,
kurorës, pra me fizionomi të ndryshme) dhe jo të gjallë (gjeomonumentet) (Qiriazi, 2018).
Sipas ligjit për mbrojtjen e natyrës, shumëllojshmërisë biologjike, ruajtjes së trashëgimisë
natyrore dhe kulturore, këto Monumente Natyrore i përkasin kategorisë së tret të mbrojes.
Në zonën tonë të studimit Monumentet Natyrore përfaqësohen nga një numër i
konsiderueshëm biomonumentesh dhe gjeomonumentesh (Tab. 3-8). Edhe pse janë të vetmet
asete natyrore që janë të mbrojtura ligjërisht për vlerat e larta estetike, kulturore, turiste,
biologjike gjeologjike etj., që ato mbartin; vlerësimi dhe menaxhimi i tyre nga banorët lokal
dhe organet administrative të rrethit Gramsh nuk është në nivelet e pritshme.
Praktika apo ndërhyrje të shumta të cilat mund të dëmtojnë në mënyrë të pakthyeshme janë
bërë dhe vazhdojnë të bëhen në disa prej monumenteve natyrore të zonës së studimit. Mania
për të ndërtuar dhe përfituar energji nga hidrocentralet ka zbehur bukuritë e rralla natyrore
të monumentit natyror të “Kanionit të Holtës” dhe “Ujëvarës së Sotirës”. Prerjet e pyjeve
përreth monumentit natyror “Liqeni i Dushkut” kanë prishur pejsazhin dhe rrezikon shumë
basenin e këtij liqeni nga erozioni. Po kështu, edhe virgjëria e monumentit natyror “Ahishtet
e Rovjes” dhe gjithë biomonumentet e tjera natyrore janë cënuar nga prerjet dhe djegiet e
pakontrolluara. Mos informimi i banorëve vendas, por edhe abuzimi nga persona keqbërës
ka bërë që monumente natyrore si Shpella e Kabashit të rrezikohet seriozisht nga dëmtimi i
strukturave gjeologjike (stalagmiteve dhe stalagtiteve). Praktika të tilla dëmtuese vërehen
pothuajse në të gjitha monumentet natyrore të zonës së studimit. Ndaj, mirëmenaxhimi dhe
informimi i banorëve lokale për rëndësinë që ato mbartin për të ardhmen e zonës së tyre si
një pikë tërheqëse e turizmit, është i domosdoshëm.
Tabela 3-8: Monumentet Natyrore në zonën e studimit (http://bashkiagramsh.gov.al/wpcontent/uploads/2016/07/SKEDAT-PER-MONUMENTET-E-NATYRES-te-rrethit-GRAMSH.pdf )
Nr. Emërtimi i
Vendodhja
Koordinatat
Lloj i momunentit
Monumentit Natyrorë
1.
Shpella e Kabashit
Fshati Kabash
gjeomonument
40⁰92’85” 20⁰22’73”
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kanioni i Sinecit
Shkëmbi (kanioni) i
Kopacit (Grabovë)
Karsti i Tërvolit
Kanioni i Holtës
Tarraca e Ballores
Gurët e Krushqëve
Liqenet e Valamares

Fshati Sarasel
Fshati Grabove e
Sipërme dhe Lenie
Fshati Tërvol
Bardhen-Kabash
Ballollas
Mali i Lisecit
Valamarë

9.

Liqeni i Dushkut

10.
11.
12.
13.

Burimet e Kërpicës
Ujëvara e Sotirës
Rrobulli i Valamarës
Dushkaja e KatërLisave
Moçalet e Grabovës
Dushku i Bulçarit

Afër fshatit
Tarragjin/Valth
Kërpicë
Afër fshatit Sotirë
Grabovë e Sipërme
Afër fshatit Tunjë

14.
15.

Grabovë e Sipërme
Afër Teqes së
Dushkut
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40⁰84’52”
40⁰78’42”

20⁰02’63”
20⁰39’12”

gjeomonument
gjeomonument

40⁰92’59”
40⁰92’59”
40⁰85’79”
40⁰90’40”
40⁰78’86”
40⁰78’70”
40⁰80’51”

20⁰22’32”
20⁰22’32
20⁰17’83”
20⁰35’21”.
20⁰46’71”
20⁰47’11”
20⁰32’70”

gjeomonument
gjeomonument
gjeomonument
gjeomonument
gjeomonument

40⁰74’06”
40⁰75’55”
40⁰78’97”
40⁰81’75”

20⁰19’22”
20⁰16’72”
20⁰43’50”
20⁰09’52”

gjeomonument
gjeomonument
biomonument
biomonument

40⁰79’69”
40⁰80’51”

20⁰43’07”
20⁰32’70”

biomonument
biomonument

gjeomonument
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Tabela 3-8: Monumentet Natyrore në zonën e studimit (http://bashkiagramsh.gov.al/wpcontent/uploads/2016/07/SKEDAT-PER-MONUMENTET-E-NATYRES-te-rrethit-GRAMSH.pdf )
Nr. Emërtimi i
Vendodhja
Koordinatat
Lloj i momunentit
Monumentit Natyrorë
16. Ahishtja e Rovje
Rovje
biomonument
40⁰86’43” 20⁰39’64”
17. Liqeni i Zi
Mali Lenies
biomonument
40⁰76’13” 20⁰02’63”
18. Geshtenja dhe Pisha në
Afër fshatit Bletëz
biomonument
40⁰76’16” 20⁰25’95”
Teqen e Skëndërbegasit
19. Rrobulli i Grabovës
Grabovë e Sipërme
biomonument
40⁰79’74” 20⁰43’47”

3. 4. Faktorët që kërcënojnë florën, bimësinë dhe habitatet natyrore të zonës së
studimit
Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit janë nevojë e domosdoshme për mirëqenien e
njerëzimit. Ekosistemet e shëndetshme luajnë rol jetësor në sigurimin e ushqimit dhe ujit të
pastër, në kontrollin e sëmundjeve infektive, në thithjen e papastërtive dhe në rregullimet
klimatike. Ato janë burim frymëzimi i nevojshëm për shumë nga veprimtaritë kulturore,
shpirtërore dhe shlodhëse, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit mendor dhe fizik.
Fatkeqësisht, aktivitetet njerëzore po shkaktojnë gjithnjë e më shumë presion në ekosisteme
(Stolton & Dudley, 2010).
PURMD ka një numër të konsiderueshëm popullsie. Sipas Censusit të vitit 2011, vetëm
bashkia e Gramshit e cila është qendra urbane më e madhe në zonën e studimit numëron
24,231 banorë, me densitet 32.78 banorë për km², ndërsa sipas Regjistrit Civil ajo numëron
një popullsi prej 36.305 banorësh dhe densitet 49.11 banorë për km². Në zonën e studimit
ndodhen edhe rreth 100 fshatra dhe lagje të vogla të zonave rurale të rrethit Gramsh, Korçë
dhe Skrapar.
Jetesa e popullatës njerëzore të zonës së studimit është e lidhur ngushtë me natyrën, pasi
aktivitetet kryesore për sigurimin e të ardhurave janë blegtoria, bujqësia, bimët mjekësore,
bletaria, pemtaria dhe shitja e lëndëve drusore. Për të siguruar vazhdimësinë e përfitimeve
natyrore është domosdoshme një mirëmenaxhim i të gjitha këtyre aktiviteteve, sepse është
e dukshme që ato kërcënojnë çdo ditë e më shumë vlerat që mbart ky territor i vendit tonë.
Shumë prej faktorëve kërcënues janë përmendur në rastet specifike të trajtimit të pasurive
floristike dhe habitateve të zonës, megjithatë, e konsiderojmë të rendësishme t’i kushtojmë
një paragraf të veçantë këtij fenomeni pasi paraqet jo vetëm një rrezik për natyrën por edhe
një vetëndëshkim që kjo popullatë po i bën pa kuptuar vetvetes.
Faktorët kryesor kërcënues të zonës së studimit janë:
1. Prerja dhe djegja e pyjeve
Pyjet në zonën e studimit janë ndër ekosistemet më të shqetësuara, pasi shfrytëzimi i lëndës
drusore për dru zjarri apo nevoja të tjera të banorëve të fshatrave përreth zhvillohet pa kriter
dhe në mënyrë kaotike. Prerjeve më masive i janë nënshtruar pyjet e dushqeve, ahishteve
dhe pishës së zezë, por edhe makja apo shkorretat sklerofile janë dëmtuar dukshëm. Gjatë
stinës së verës, këto zona pyjore vuajnë nga zjarret aksidentale, por shpesh edhe të
qellimshme me piksynim hapjen e tokave të reja apo shtimin e siperfaqeve të kullotave për
bagëtinë. Kjo ka bërë që shumica e pyjeve në zonën e studimit të jenë në formën e
cungishteve ose filizërie të re dhe të dendur e zhvilluar nga cungishtet e drurëve të prerë.
Vetëm në zonat e thella, larg qendrave të banuara dhe pa rrugë kalimi për automjetet mund
të takohen pyje të shëndetshëm apo të virgjër e në gjendje të pa prekur natyrore.
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2. Mbikullotja
Blegtoria është një nga aktivitetet kryesore për sigurimin e të ardhurave në zonat rurale.
Zonat më të pasura me kullota janë masivet malore në kufirin lindor të zonës, duke filluar
nga mali mbi fshatin Gopesh deri në masivin e Bukanikut. Këto kullota shfrytëzohen
kryesisht nga barinjtë e fshatrave përreth thuajse përgjatë tre stinëve të vitit, duke i
shfrytëzuar ato shpesh mbi kapacitetin e tyre natyror. Mbikullotja dhe zjarret që i vihen atyre
me qëllim përmirësimin e cilësisë së tyre, shpesh dalin jashtëkontrollit.të.barinjve.duke
shkaktuar dëme të konsiderueshme në këto ekosisteme të tilla si degradimin e formacioneve
te ndryshme bimore dhe dëmtimin e rëndë apo zhdukjen e mikrofaunës së tokës. Shpesh këto
zjarre janë aq të fuqishme sa që e zhveshin tërësisht mbulesën e bimësisë, duke lënë nën
efektin e erozionit natyror sipërfaqe të konsiderueshme tokash të cekëta malore, të cilat me
rënien e shirave të parë gërryhen plotësisht nga erozioni.
3. Grumbullimi i bimëve mjekësore
Bimët mjekësore janë një burim tjetër kryesor i të ardhurave në PURMD. Grumbullimi i tyre
përfaqëson një veprimtari intensive në zonë dhe përfshin një numër të madh banorësh të
fshatrave. Por banorët që grumbullojnë bimët mjekësore, shpesh janë të pakujdesshëm dhe
të papërgjegjshëm për të zbatuar metodat dhe standartet e punës për mbledhjen e bimëve
mjekësore, duke kërcënuar seriozisht praninë e tyre në zonë. Si rezultat i kësaj veprimtarie
dhe grumbullimit të tyre pa kriter, një pjesë e mirë e bimëve mjekësore të zonës janë tashmë
pjesë e listës së kuqe të vendit tonë.
4. Ndërtimi i hidrocentraleve të vogla
Rrjeti i pasur hidrologjik i zonës së studimit është duke u shfrytëzuar intensivisht për
prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet. Deri tani në rrjedhën kryesore të lumit
Devoll janë ndërtuar kaskada e hidrocentralit të Banjës dhe Moglicës, si dhe është planifikuar
edhe ndërtimi i një kaskade të tretë në fshatin Kokël. Përveç këtyre, disa hidrocentrale të
vegjël janë ndërtuar dhe janë duke u ndërtuar në tributarët kryesorë të Devollit si në lumin e
Holtës, Grabovës, Sotirës etj., duke i ndryshuar tërësisht kushtet ekologjike të lumit;
segmente të konsiderueshëm të këtij rrjeti hidrologjik janë kthyer në rezervuarë artificiale
uji ose janë tharë plotësisht pasi uji i tyre është futur në tubacione. Përveç ndryshimeve
rrenjësore të kushteve ekologjike të lumenjëve të zonës së studimit, rezervuarët ujorë të
krijuar kanë zhdukur përgjithmonë sipërfaqe të mëdha të bimësisë dhe habitateve natyrore
breglumore me vlera të larta ekologjike, funksionale dhe estetike të zonës së studimit. Si në
të gjithë territorin e Shqipërisë, ndërtimi i pakriter i hidrocentraleve është ndoshta rreziku
më i madh i natyrës tonë në ditët e sotme.
5. Gjuetia
Gjuetia e jashtëligjshme, siç ndodh në të gjithë vendin, është fenomen edhe në PURMD duke
çrregulluar ekulibrat në zinxhirin ushqimor. Edhe pse moratoriumi i gjuetisë e ka kufizuar
pak masën në të cilën gjuhej para disa viteve, aktiviteti i gjuetisë vazhdon të jetë prezent
thuajse përgjatë gjithë vitit duke përfshirë edhe periudhën e riprodhimit. Gjithashtu, duke
mos qenë të kontrolluar, gjuetarët nuk tregojnë kujdes për speciet me status të veçantë
mbrojtjeje, siç janë arriu i murrmë apo ujku, dhia e egër, Derri i egër etj. Më të prekura nga
gjuetia janë lepuri i egër dhe thëllëza.
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Figura 3-73: a) Prerje drurësh ahu; b) Livadhet e Valamarës që shfrytëzohen për kullotjen e bagëtisë;
c) Ujëmbledhësi i kaskadës së Banjës; d) inerte që nxirren nga punimet për kaskadën e Moglicës dhe që
hidhen në lumin e Grabovës duke dëmtuar habitatet shkëmbor me bimësi hasmofitike të rrallë ku ndër të tjera
gjendet edhe Hypericum haplophylloides Halacsy et Bald. subsp. devollense.
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Figura 3-74: Harta e plotë e habitateve Natyra 2000 në zonën e studimit.
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Figura 3-75: Harta e plotë e habitateve të zonën e studimit të klasifikur sipas sistemit EUNIS.
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Përfundime












Pellgu ujëmbledhës i rrjedhës së mesme të Lumit Devoll përfaqëson një territor shumë
të pasur për sa i përket florës, larmisë së bimësisë dhe habitateve natyrore. Kjo zonë
përbën rreth 3.5 % të territorit të vendit tonë, por në të takohet gati 35 % e Florës së
Shqipërisë. Konkretisht, nga studimi ynë u evidentuan 1224 taksone, nga të cilat
Taraxacum pindicum, Dichoropetalum stridii dhe Epilobium alsinifolium raportohen për
herë të parë për Shqipërinë, 970 raportohen për herë të parë në këtë territor, ndërsa 251
të tjera janë raportime të autorëve të ndryshëm, të gjetura nga ne në botimet e tyre apo
nga kërkimi ynë në Herbarin Kombëtar.
Taksonet e raportuara u përkasin 118 familjeve dhe 558 gjinive. Përqindja më e madhe
e taksoneve i përket familjes Asteraceae (11.2 %), pasuar nga Poaceae (8.4 %) dhe
Fabaceae (6.7 %), kurse përsa i përket gjinive, gjinia Carex (18 taksone), Trifolium (17
taksone) dhe Campanula (15 taksone) përbëjnë gjinitë me numrin më të madh të
taksoneve. Të analizuara sipas ndarjeve sistematike rreth 97.7 % e florës përfaqësohet
nga fanerogamet dhe 2.3 % nga pteridofitet (fiernat). Nga format biologjike, ashtu si
flora e të gjitha vendeve Ballkanike, hemikriptofitet përfaqësojnë grupin më të madh (46
% të florës së PURMD), pasuar nga terofitet (21.4 %), geofitet (13.2 %), fanerofitet (9.4
%), kamefitet (8.4 %), lianet (0.4 %) dhe hidrofitet (1.1 %).
Vendndodhja gjeografike dhe larmia e habitateve ka bërë që elementi floristik në florën
e zonës së studimit të jetë mjaft i larmishëm (69 grupe korologjike). Të grupuara në
dhjetë grupe të mëdha, speciet Euroaziatike përbëjnë elementin mbizotërues me
përqindjen më të madhe (21.5 %), pasuar nga ai Mesdhetar (15.1 %), Europian (14.5
%), Ballkanik (13.7 %), Euro-mesdhetar (11.5 %), etj. Rreth 1.9 % e florës përbëhet nga
taksone endemike (3 taksone) dhe subendemike (16 taksone) të Shqipërisë, kurse 13.7
% të kësaj flore e përbëjnë endemiket e Ballkanit (167 taksone).
Zona e studimit ka rëndësi të veçantë edhe për strehimin e 261 specieve me status
rrezikimi sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë dhe/ose IUCN. Kështu, 45 taksone kanë
status rrezikimi sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë, 237 taksone kanë një status rrezikimi
sipas IUCN dhe 20 taksone kanë status rrezikimi edhe sipas IUCN edhe sipas Listës së
Kuqe të Shqipërisë. Rëndësi të veçantë paraqesin Euphrasia minima dhe Stipa
pulcherrima të cilat sipas IUCN konsiderohen përkatësisht ‘e zhdukur’ (EX) dhe ‘e
përkeqësuar’ (VU).
Rreth 25 % e florës janë bimë me vlera ekonomike, por vetëm 38 bimë aromatikemjekësore që rriten në gjendje natyrore dhe 8 të tjera të kultivuara (16% e BAM të zonës)
tregtohen, nga të cilat përfitohen rreth 553 mijë USD në vit. Me rëndësi të veçantë për
zonën tonë të studimit janë edhe katër nga gjashtë bimët Ni–hiperakumulatore që njihen
në Shqipëri: Alyssum murale, Bornmuellera baldaccii, Alyssum markgrafii dhe Alyssum
bertolonii. Ndikimi i madh i njeriut ka prishur balancat natyrore në shumë habitate dhe
ekosisteme duke i kthyer ato në mjedise të shqetësuara, të pushtuara shpesh nga speciet
aliene dhe invazive, nga të cilat me përhapje më të madhe në zonën tonë të studimit janë
Conyza canadensis, Aster squamatus, Dittrichia viscosa, Robinia pseudacacia,
Ailanthus altissima etj.
Përveç larmisë floristike me vlerë të mëdha për gjenofondin shqiptar, zona e studimit
paraqet interes edhe nga pikpamja fitogjeografike, për faktin se ajo përbën kufirin verior
të arealit specieve të tilla si Dichoropetalum stridii, Taraxacum pindicum, Onosma
pygmaeum, Cerastium smolikanum, Bubon albanicum etj., që deri pak vite më parë
njiheshin si endemike të Greqisë. Sot, këto specie i janë shtuar numrit të bimëve
subendemike të vendit tonë, fakt ky që nxit më shumë interesin për studime të tjera
floristike në të ardhmen.
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 Kjo pasuri floristike nën veprimin e larmisë së faktorëve ekologjikë dhe formave të
relievit është pasqyruar edhe në larminë e bimësisë. Kështu, në zonë shtrihen të katërt
brezat fitoklimatikë të Shqipërisë, që mbulojnë rreth 68.8% të PURMD. Shtrirje më të
madhe ka brezi i dushkajave (21.8 % të territorit), pasuar nga ahishtet (18%), shkorretat
mesdhetare (17%) dhe kullotat alpine (4.5%). Rreth 5 % e territorit të zonës së studimit
mbulohet nga e ashtuquajtura bimësi azonale (bimësia përgjatë rrjedhës së lumenjve,
liqeneve etj), shpesh në një gjendje shumë të degraduar për arsye të pranisë së lartë të
faktorit antropogjen. Kushtet e veçanta klimatike dhe fiziko-gjeogafike kanë bërë që këto
breza shpesh të ndërthuren me njëri-tjetrin duke u shtrirë në lartësi jo të zakonshme për
bimësinë që ata përfaqësojnë. Më tipike janë pyjet me Pinus nigra që fillojnë nga lartësitë
300 m mbi nivelin e detit, ku shpesh përzien me elementë të makjes, shoqërim ky aspak
i zakontë. Kjo përzierje e bimësisë të dy brezave fitoklimatike me karakteristika dhe
kërkesa shumë të ndryshme ndaj kushteve të mjedisit, mund të jetë rrjedhojë e përzierjes
së rrymave të ngrohta nga Deti Mesdhe që depërtojnë nëpërmjet luginës së poshtme të
Devollit, me ato kontinentale që zbresin deri në lartësi të ulëta nëpërmet luginave të
rrjedhës së sipërme të Devollit dhe Tomorricës.
 Sipërfaqe të konsiderueshme që përbëjnë rreth 6.9 % të zonës së studimit janë me shumë
pak bimësi apo të zhveshura plotësisht nga bimësia. Kjo për shkak të shkallës së lartë të
erozionit në këto territore i nxitur edhe nga braktisja e tokave bujqësore dhe prerja e
pyjeve apo nga paqëndrueshmëria e substratit në rastin e zallishteve breglumore. .
 Në zonën e studimit u identifikuan 29 tipe habitatesh të Shtojcës I të Direktivës së
Habitatit (EC, EUR 28), që mbulojnë rreth 74.680 ha ose 73.5 % të zonës. Nga këto,
habitati 9530, 9180, 6230 dhe 91E0 kanë statusin “parësor”, kurse habitati 3240
raportohet për herë të parë në zonën e studimit por edhe për Shqipërinë.
 Habitati 9530* “Pyje halorësh (Sub-) Mesdhetarë të dominuar nga pisha e zezë
endemike (Pinus nigra)” ka shtrirje më të madhe në zonën e studimit. Ky habitat mbulon
rreth 22.5 % të PURMD. Pas këtij, shtrirje më të madhe kanë habitatet: 9340 “Pyje me
Quercus ilex dhe Quercus rotundifolia”, 91M0 “Pyje panonikë me dushqe”, 9250 “Pyje
me Quercus trojana”.
 Ahishtet mbulojnë rreth 12 % të zonës dhe sipas Natyra 2000 ato klasifikohen në dy
tipe habitatesh:
1) 91K0 “Pyje ilirike me Fagus sylvatica” (me shtrirje në lartësitë më të ulëta nga 1200 –
1500 m mbi nivelin e detit);
2) 9110 “Pyje ahu të karakterizuara nga asoc. Luzulo-Fagetum” (me shtrirje në lartësitë
1600-1800 m mbi nivelin e detit apo kufirin e sipërm të shtrirjes së pyjeve në vendin tonë).
 Në livadhet dhe kullotat e zonës së studimit u identifikuan 4 tipe habitatesh (6170, 6210,
6230 dhe 6520), nga të cilët habitati 6210 që përfaqëson “Kullota të thata
gjysëmnatyrore” ka shtrirje më të madhe (36 % e këtij brezi). Prania e lartë e livadheve
dhe kullotave është rezultat edhe i aktivitetit të njeriut, pasi një pjesë e kullotave
gjysmënatyrore janë rrjedhojë e braktisjes së tokave bujqësore dhe shpyllëzimeve.
 Si pasojë e ndërhyrjeve të njeriut rreth 26.5 % e territorit të zonës së studimit e ka
humbur natyralitetin, duke e bërë të pa mundur klasifikimin e habitateve sipas Natyra
2000. Këto habitate artificiale janë klasifikuar sipas sistemit EUNIS në 6 tipe habitatesh:
C1.33 “Bimësia e rrënjëzuar e ujërave eutrofike”; E5.3 “Sipërfaqe me Pteridium
aquilinum”; G1.7C2 “Pyje me Carpinus orientalis’; G4 “Pyje të përzier gjetherënës dhe
halorësh”; J1 “Ndërtime në zona urbane dhe rurale”; X25 “Kopshte bujqësore të
fshatrave dhe periferive urbane”.
 Edhe pse me shtrirje më të vogël, bimësia breglumore dhe ajo e sistemeve lentike
paraqet larmi më të lartë të habitateve natyrore. Në këtë tip bimësie azonale u
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identifikuan tetë habitate Natyra 2000, nga të cilët habitati 3240 raportohet për herë të
parë për Shqipërinë, kurse habitati 91E0 përfaqëson një habitat parësor. Pas kësaj
bimësie, brezi i ahishteve paraqet numrin më të lartë të habitateve natyrore, gjashtë
habitate Natyra 2000.
 Habitati 8220 “Shpate shkëmbore silicore me bimësi hazmofitike” është më i pasuri për
sa i përket numrit të specieve të rralla dhe endemike, nga ku mund të përmendim:
Festucopsis serpentini, Halacsya sendtneri subsp. devollensis, Hypericum
haplophylloides subsp. devollense, Galatella albanica, Cistus albanicus, Centaurea
candelabrum, Gladiolus illyricus, Thymus teucrioides, Silene damboldtiana, etj.
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Rekomandime


Zona e studimit duhet vlerësuar për pasurinë dhe larminë floristike, bimësinë dhe
habitatet natyrore që gjenden në të, ndaj rekomandojmë që organet administrative të
bashkisë Gramsh dhe institucionet e tjera përgjegjëse për administrimin e burimeve
natyore si Zyra e Administrimit Pyjor, Gramsh dhe institucionet drejtuese për Zonat e
Mbrojtura duhet të rrisin kapacitetet njerëzore dhe buxhetore për mirëmenaxhimin dhe
ruajtjen më të mirë të këtyre burimeve natyrore.



Për bimët endemike, subendemike dhe sidomos ato steno-endemike me areal përhapje
shumë të kufizuar dhe popullata me numër të vogël individësh siç është Hypericum
haplophylloides subsp. devollense dhe Halacsya sendtneri subsp. devollensis,
rekomandojmë marjen e masave të nevojshme për mbrojtjen e habitateve të tyre.



Bazuar në rezultatet e marrë nga GeoCAT rekomandojmë përfshirjen në listën e kuqe të
Shqipërisë të Halacsya sendtneri subsp. devollensis, me status CR (e rrezikuar në mënyrë
kritike); Bubon albanicum dhe Echium russicum, me statusin EN (e rrezikuar).



Për të siguruar ruajtjen e larmisë floristike nga grumbullimi jashtë standarteve i bimëve
mjekësore por edhe bimëve të tjera me vlera ekonomike, rekomandojmë:
a) Ngritjen e standarteve dhe mekanizmave për kontrollin e cilësisë në të gjithë skemën
e grumbullimit të bimëve me vlera mjekësore. Më shumë përpjekje t’i kushtohet
futjes së praktikave të kultivimit të bimëve me vlera ekonomike, e cila të shoqërohet
me trajnimin e agronomëve për këto praktika.
b) Të trajnohen dhe edukohen të gjithë operatorët e përfshirë në skemën e tregëtimit të
bimëve mjekësore për metodat e duhura të grumbullimit.



Duke vlerësuar pasuritë natyrore të zonës së studimit, rekomandojmë si të rëndësishme
masat për edukimin mjedisor të banorëve dhe vizitorëve; përgatitjen e materialeve të
ndryshme edukuese dhe informuese, si harta për destinacione dhe zona me rëndësi të
veçantë; markim shtigjesh; paketë informative për vlerat e zonës. identifikimin vizual të
arealeve ku rriten speciet e rendësishme për gjenofondin por edhe habitatet.

137

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Shtojca I
Tabela 1: Lista e plotë e florës vaskulare në pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll (PURMD), ku raportohen taksonet e gjetura gjatë këtij studimi
(* taksone e rigjetura që janë të regjistruara në Herbarin Kombëtar dhe të raportuarara në literaturë).
Emri shkencor (Familje/Specie)
1. Acanthaceae
Acanthus spinosus L.
2. Adiantaceae (Adiantore)
Adiantum capillus-veneris L.
3. Adoxaceae (Adoksore)
Adoxa moschatelina L.
Viburnum lantana L.
Viburnum tinus L.
4. Alismataceae (Alismatore)
Alisma lanceolatum With.
Alisma plantago-aquatica L.
Sagittaria sagittifolia L.
5. Amaranthaceae (Nenore)
Amaranthus albus L.
Amaranthus hybridus L.
Amaranthus lividus L.
Amaranthus retroflexus L.
*Celosia argentea L.
6. Amaryllidaceae (Amarilidore)
Allium carinatum L.
Allium cupani Rafin.
Allium flavum L.
Allium guttatum subsp. sardoum Steven
Allium meteoricum Heldr. & Hausskn.ex Halacsy
Allium moschatum L.
Allium roseum L.
Allium schoenoprasum L.
Allium sphaerocephalon L.

Emri popullor

Habitati klasik

Forma
biologjike

Periudha
lulëzimit

Korologjia

Dashtër gjembore

Shkorrete dhe kullota

H

VI-VIII

StenoMed

Fier krojesh, majdanoz i egër

Vende shkëmbore me lagështi

G

VI-VIII

Pantropic.

Adokse e myshkut
Butinë e butë, xhermyshek

Pyje e kullota
Pyje e kullota
Gjerdhe e shkorrete në zonën
e makjes

G
Ph

IV-VI
IV-V

Cirkumbor
EuJ

Ph

VI-VIII

StenoMed

Këlkazë uji heshtore
Këlkaze uji
Sagitare gjetheshigjetake, shtangë

Moçalishte
Moçalishte
Liqene e pellgje

Hd
Hd
Hd

VI-VII
V-VII
VI-VIII

SubKozmop
SubKozmop
Eu-Az

Nenë e bardhë, dervish
Nenë hibride
Nenë e kthjellët
Nenë e spërveshur, luleçurani,
Lafshëgjeli

Bar i keq
Gërmadha
Ruderale
Bar i keq
E kultivuar, bimë zbukuruese

G
T
T
T
T

V-VIII
VI-IX
VI-X
VI-X
VII-IX

AmJ
AmTrop
Kozmop
AmV
Trop.

Qepë e karenuar
Qepë e Kupanit
Qepë e verdhë
Qepë pikaloshe
Qepë meteorike
Qepë erëmyshk
Qepë rozë
Qepë preshkulmak, hudhër e gjarpri
Qepë kokërruzullore

Livadhe e shkorrete malore
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende të thata
Vende shkëmbore
Vende të thata dhe shkëmbore
Toka të punuara
Vende me lagështirë
Toka të punuara

G
G
G
G
G
G
G
G
G

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

SubMed
MedVL
EuMed
EuJ
Balk
EuJL
StenoMed
Cirkumbor
PaleoTemp

Indës
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Allium ursinum L.
Galanthus nivalis L.
Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex Sprengel
7. Anacardiaceae (Shqemore)
*Cotinus coggygria Scop.
*Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinthus L.
Rhus coriaria L.
8. Apiaceae (Selinore)
Aegopodium podagraria L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Astrantia major L.
Athamanta macedonica (L.) Sprengel
Athamanta turbith (L.) Brot.
Berula erecta (Hudson) Coville
Bifora radians Bieb.
Bunium alpinum subsp. montanum Waldst. & Kit.
Bupleurum aequiradiatum S. Snog.& B. Snog.
Bupleurum baldense Turra
Bupleurum falcatum subsp. cernuum L.
Bupleurum flavicans Boiss. & Heldr.
Bupleurum praelatum L.
Bupleurum rotundifolium L.
Bupleurum subovatum Spreng.
Cachrys ferulacea (L.) Calestani
Carum carvi L.
Carum heldreichii Boiss.
Carum rigidulumm (Viv.) Koch ex DC.
Caucalis platycarpos L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chaerophyllum coloratum L.
Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai
Daucus carota L.
Daucus guttatus Sibth. & Sm.

Lerthe
Boçëbore, cpirrak, kaçunkë
Sternbergie e verdhë

Ahishte
Pyje të rrallë
Shkorrete dhe kullota

G
G
G

V-VI
II-IV
IX-XI

Eu-Az
Eu
Orof. Med

Cërmëdell, pushkalicë, dru boje
Xinë, sqinde, shqinde, gushtericë
Bafër, qelbës, rucë, rrunjë, rruç
Shqemë, tumak, barru, rrungël

Shkorrete dhe pyje
Makje e shkorreta mesdhetare
Vende shkëmbore
Dushkaja

Ph
Ph
NPh
Ph

VI-IX
IV-VI
IV-VII
IV-VIII

EuJ
StenoMed
EuMed
MedJ

Egopodë, bari shtërgjisë, këmbëdhi
Stërpujë gjethebrirë
Selin erërëndë, selino, selinseler
Astrante e madhe
Atamantë e Maqedonisë
Atamantë turbith
Berulë e ngritur
Biforë rrezake
Murojzë e Alpeve
Bupleur
Bupleur i Baldensit
Bupleur kosërak
Bupleur verdhoke
Bupleur shumë i lartë
Bupleur gjetherrotullare
Në toka te kultivuara
Kakris si ferulë
Karabotit
Karabotit i Heldraihit
Karabotit pak i epshëm
Hermuth frytgjerë
Stërpujë e merme
Stërpujë e ngjyrosur
Vratik me gjethe silaje
Karotë, lule e marrës, rriqën
Karotë me pika

Pyje e kullota
Gjerdhe
Toka të papunuara
Ahishte
Vende shkëmbore
Vende shkëmbore
Ujra të cekëta
Toka të punuara
Vende me bar dhe shkorrete
Kullota të thata gëlqerore
Vende të thata me bar
Kullota
Vende me bar
Pyje të degraduar
Toka të punuara
Toka të punuara
Kullota të thata
Livadhe e kullota
Vende shkëmbore
Vende shkëmbore
Toka të punuara
Pranë burimeve
Vende shkëmbore / me gurë
Vende me bar
Toka të punuara/të papunuara
Vende të thata

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

V-VIII
IV-VI
V-IX
VI-VIII
VI-VII
VI-VII
IV-VI
IV-VI
V-VII
IV-VII
IV-VIII
VI-VIII
IV-VII
V-IX
V-VI
XI-III
VI-VIII
VI-VIII
VI-VII
VI-VIII
V-VII
VI-VIII
V-VI
VI-VII
IV-X
V-VI

Eu-Az
AzP
PaleoTemp
Orof. EuJ
Balk
Balk
Cirkumbor
EuJ
Orof. EuJ
Balk
SubBalk
EuKaukaz
Balk
EuJ
AzQ
EuMed
MedVL
Eu-Az
SubBalk
SubBalk
EuMed
EuJL
Balk
EuJL
PaleoTemp
MedL
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Dichoropetalum arenarium subsp. arenarium
Waldst. & Kit.
Dichoropetalum austriacum (Jacq.) Koch
Dichoropetalum cervaria (L.) Lapeyr.
Dichoropetalum schottii Besser ex DC.
Dichoropetalum stridii (Hartvig) Pimenov &
Kljuykov
*Eryngium campestre L.
Eryngium creticum Lam.
Eryngium palmatum Pancic & Vis.
Eryngium serbicum Pancic
Falcaria vulgaris Bernh.
Foeniculum vulgare Miller
Grafia golaka (Hacq.) Rech.
Heracleum sphondylium L.
Huetia cynapioides (Guss.) P. W. Ball
Laserpitium siler L.
Ligusticum mutellina (L.) Crantz
*Oenanthe aquatica (L.) Poiret
*Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Physospermum cornubiense L.
Sanicula europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
Seseli libanotis (L.) Koch
Seseli montanum L.
Silaum silaus (L.) Schinz.
Smyrnium perfoliatum L.
Tordylium maximum L.
Torilis arvensis (Hudson) Link
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. Fil
Trinia dalechampii (Ten.) Janchen
Trinia glauca (L.) Dumort.
*Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
9. Apocynaceae (Apocinore)
Vinca balcanica Penzes
*Vinca major L.

Selin i ranishteve

Toka ranore

H

VII-IX

Balk

Selin i Austrisë
Selin drer
Selin i Skotit

H
H
H

VII-VIII
VII-X
VIII-X

EuJL
EuSiber
Eu

H

VII-X

SubEndem

Gjembardhë fushash, gjëmë dybeke
Thresull, Gjembardhë e Kretës
Gjembardhë pëllëmbore
Gjembardhë i Serbisë
Falkare e rëndomtë
Marajë, maraskë, nedër
Grafie golake
Herakle rrotullare, thundër arushe
Qinap
Lazerpicë siler
Vratik mutelinë
Luledhri ujor
Orlajë lulemadhe
Fizospermë farëfryrë
Sanikulë evropiane
Finraspor krëhër i Venusit
Sesel i Libanit
Sesel malesh
Silaum
Smirnë nëpërfletëse
Tordilë e madhe
Torilë arash
Torilë gjethehollë
Netërz e Daleshampit
Netërz e rimtë
Turgenie gjethegjerë

Vende shkëmbore dhe pyje
Pyje e shkorrete
Pyje të çlirta pishe
Në kullota shkembore
serpentine
Vende të thata
Toka të papunuara
Ahishte
Vende të thata
Kullota të thata
Toka të papunuara
Livadhe të thata / shkëmbinj
Kullota malore
Pyje
Kullota shkëmbore
Kullota
Vende të lagështa/ buzë ujrash
Toka të papunuara
Pyje
Pyje e vende me hije
Vendbanime të ndryshme
Livadhe të thata / shkëmbinj
Kullota të thata
Livadhe e kullota
Pyje
Kullota
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Kullota malore
Kullota shkëmbore
Toka të papunuara

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

VII-IX
VI-VIII
VI-VII
VII-IX
VI-IX
VI-VIII
VII-VIII
V-IX
VI-VII
V-VIII
VI-VII
VI-X
V-VIII
VI-VIII
VI-VIII
IV-VI
VI-VIII
VIII-IX
VI-VIII
IV-VI
V-VII
IV-VIII
V-VI
VI-VIII
V-VII
V-VII

EuMed
MedL
Balk
StenoBalk
EuSiber
MedJ
Illir. (Anfiad.)
PaleoTemp
MedVL
Orof. EuJ
Balk
Eu-Az
EuQ
Medi-Atlant.
PanTemp.
EuMed
EuQ
MedP
EuSiber
EuMed
EuMed
EuMed
Med-Turan.
SubBalk
EuJ
EuMed

Menekshe gomari e Ballkanit
Menekshe gomari më e madhe

Pyje
Pyje e shkorrete

Ch
Ch

V-VI
III-V

Balk
EuMed

Silen i Stridit
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Vincetoxicum hirundinaria Medicus
Vincetoxicum huteri Vis. & Ascherson
10. Aquifoliaceae (Ashore)
Ilex aquifolium L.
11. Araceae (Kelkazore)
*Arum italicum Miller
Arum orientale Bieb.
12. Araliaceae (Urthore)
*Hedera helix L.
13. Aristolochiaceae (Petrikore)
Aristolochia clematitis L.
Aristolochia lutea Desf.
Aristolochia rotunda L.
Asarum europaeum L.
14. Asparagaceae (Asparagore)
Ornithogalum collinum Guss.
Ornithogalum excapum Ten.
Ornithogalum orthophyllum Ten.
Ornithogalum umbellatum L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.

Qenmbytëse ushonjzore
Qenmbytëse e Huterit

Shkorrete dhe pyje
Shkorrete

H
H

V-VII
V-VII

EuKaukaz
StenoBalk

Ashje

Pyje

Ph

IV-V

Medi-Atlant.

Këlkaze, misërgjarpni, këlnazë
Këlkazë lindore

Vendbanime të ndryshme
Kullota malore

G
G

V-VIII
V-VII

StenoMed
Balk

Urth, bërshlen, qisar, lerth

Mbi drurë dhe tokën e pyjeve

Liane

VII-XI

SubMed

Kulumaqë, kungull i egër

Vende me bar

Petrik rrotullar , barzemër
Kopedan, helmetum, pogaçe e dhive

Vende me bar
Buzë ahishteve

G
G
G
H

V-VIII
IV-V
IV-VI
III-VI

SubMed
EuMed
EuMed
EuSiber

Munikël kodrinor
Munikël pa shtije
Munikël gjethedrejtë
Munikël umbrellore, lulë dalldyshe
Poligonatë shumëlulëshe

G
G
G
G
G

IV-V
III-IV
IV-VI
IV-V
V-VII

Med
Med
Illir. (Anfiad.)
EuMed
EuKaukaz

Scilla autumnalis L.

Boçkë vjeshtore

G

VIII-X

EuMed

Scilla bifolia L.
15. Aspleniaceae (Aspleniore)
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium cuneifolium Viv.
Asplenium fissum Kit. Ex Willd.
Asplenium onopteris L.
*Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium septentrionale (L.)Hoff.
Asplenium trichomanes L.
*Asplenium trichomanes-ramosum L.
Asplenium viride Hudson
*Ceterach officinarum DC.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
16. Asteraceae (Asterore)

Boçkë dygjethëshe

Toka të papunuara
Kullota të thata
Livadhe të thata
Vende me bar
Pyje
Shkorrete dhe vende
shkëmbore
Ahishte

G

IV-VII

EuKaukaz

Fierguri i zi
Fier guri gjethepykor
Fier guri i çarë
Fier gomari
Rucë muresh, fier i murit
Fier i Veriut
Fier guri, bar gjini
Fier guri, bar gjini
Fier guri i gjelbër
Bar gjarpri mjeksor, fir i egër
Tjegullore, skolopendër i rëndomtë

Shkëmbinj dhe mure
Shkëmbinj serpentinorë
Çara shkëmbinjsh
Shkëmbinj gëlqerorë
Shkëmbinj dhe mure
Çara shkëmbinjsh
Shkëmbinj dhe mure
Shkëmbinj dhe mure
Çara shkëmbinjsh dhe shpella
Shkëmbinj dhe mure
Buze ujrave të rrejdhshëm

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

V-VII
V-VII
VII-VIII
V-X
VII-IX
VII-VIII
V-VII
V-VII
V-VII
V-VII
VI-VIII

PaleoTemp
EuMed
Orof. EuJL
SubTrop.
Cirkumbor
Cirkumbor
Kozmop
Kozmop
Cirkumbor
Eu-Az
Cirkumbor
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Achillea abrotanoides (Vis.) Vis.
Achillea chrysocoma Friv.
Achillea coarctata Poiret in Lam.
Achillea distans Waldst. & Kit.
Achillea frasii Schultz Bip.
Achillea grandifolia Friv.
Achillea millefolium L.
Achillea nobils subsp. neilreichii L.
Achillea pannonica Scheele
Achillea setacea Waldst. & Kit.
Antennaria dioica (L.) Gaertner
Anthemis arvensis L.
Anthemis austriaca Jacq.
*Anthemis cretica L.
Anthemis tenuiloba (DC.) R. Fernandes
Arctium lappa L.
Artemisia alba Turra
Artemisia annua L.
Artemisia campestris L.
Artemisia scoparia Waldst. & Kit.
Artemisia vulgaris L.
Aster linosyris (L.) Bernh.
Aster sedifolius L.

Barpezmi abrotane
Barpezmi balukeartë
Barpezmi e shtërnguar
Barpezmi i largët
Barpezmi i Frazit
Barpezmi gjethemadh
Barpezmi mijëfletësh, ermen
Barpezmi e fisme
Barpezmi i Panonisë
Barpezmi kreshpake
Antenare dioike, këmbëdaci, syqeni
Syviç i arave, maraq, lulë e barkut
Syviç austriak
Syviç i Kretës
Syviç vrigullhollë
Rrodhe, rriçën, therrëkapce
Pelin i bardhë
Pelin njëvjecar
Pelin i fushës
pelin si fshesë
Pelin i rëndomtë
Aster linosir
Aster gjetheulët

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.

Aster luspor

Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Bellis annua L.
*Bellis perennis L.
Bidens cernua L.
*Bidens tripartita L.
Bombycilaena erecta (L.) Smolj.
Carduus acanthoides L.
Carduus pycnocephalus L.
Carduus thoermeri Weinm.
Carlina acanthifolia All.
Carlina corymbosa L.

Asteriskë ujore
Luleshqerrë njëvjecare
Luleshqerrë shumëvjecare
Dydhëmbësh i varur
Dydhëmbësh tripjesësh
Bombicilenë e ngritur
Freshkull si gjemb, vorrovesh
Freshkull kokëdendur
Freshkull i Termerit
Ushonjëz gjethedashtre
Ushonjëz vastakore
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Vende shkëmbore e me gurë
Vende shkëmbore
Shpate të thata
Buzë pyjesh
Vende shkëmbore
Livadhe malore
Vende me bar
Vende të thata
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende të thata
Livadhe të thata / shkëmbinj
Toka të punuara
Djerrina
Vende shkëmbore
Vende shkëmbore
Toka të papunuara
Vende shkëmbore
Vende të thata
Vende të thata me bar
Vende me bar
Vende me bar
Kullota të thata dhe gurishtore
Shpate të thata
Përgjatë rrugëve, toka të
papunuara
Vende me lagështirë
Vende me bar
Vende me bar dhe shkorrete
Vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Vende të thata
Kullota
Vende të thata
Kullota me gurë
Vende të thata me bar
Vende të thata me gurë

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

VI-VII
VI-VII
VI-VII
VII-IX
VI-VIII
VI-VII
V-VII
VI-IX
VI-VIII
VI-X
V-VII
V-X
VI-IX
VI-VII
VI-VIII
VI-VIII
VII-IX
VI-X
VII-X
V-VIII
VII-X
VII-IX
VII-X

Balk
Balk
Eu
EuJ
Balk
Balk
EuSiber
Eu
Eu
EuJL
Cirkumbor
SubMed
EuJL-Pont.
EuJ-AzP
Balk
Eu-Az
EuJ
Eu-Az
Cirkumbor
EuKaukaz
Cirkumbor
EuMed
EuJ-SiberJ

H

VIII-XI

Neotropik.

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

IV-VIII
I-VI
I-XII
VII-IX
VII-X
V-VIII
VI-VIII
IV-VII
VI-VIII
VI-IX
V-IX

StenoMed
StenoMed
EuKaukaz
Eu-Az
Eu-Az
EuJ-SiberJ
EuKaukaz
Med-Turan.
SubBalk
EuJ
StenoMed
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*Carlina lanata L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea alba L.
Centaurea cyanus L.
*Centaurea jacea L.
Centaurea macedonica Boiss.
*Centaurea melanocephala Pančić
Centaurea pannonica (Heuffel) Simonka
Centaurea pindicola Griseb.
Centaurea salonitana Vis.
Centaurea triumfetti All.
Centaurea tymphaea Hausskn.
Centaurea uniflora Turra
Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Chondrilla juncea L.
Cichorium intybus L.
Cirsium appendiculatum Griseb.

Ushonjëz leshtore, kërcikuq
Ushonjëz e rëndomtë, therrëkali
Kokoçel i bardhë
Kokoçel i kaltërt
Kokoçel i rënë, ferrëbardhë, idhnaç
Kokoçel i Maqedonisë
Kokoçel si shandan
Kokoçel i Panonisë, pelcë
Kokoçel i Pindit
Kokoçel i Salonitës
Kokoçel i Triumfetit
Kokoçel i Timfeut
Kokoçel njëlulësh
Kamomil lëkundës
Zegun si zhukë
Cikore, kore, parkalidhë, tamëlçak
Cirsë me shtojcë

Cirsium arvense (L.) Scop.

Gjemb i arave, therrëmagari, luliriqi

Cirsium candelabrum Griseb.
Cirsium creticum (Lam.) D'Urv.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium rivulare (Jacq.) All.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cnicus benedictus L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Crepis aurea (L.) Cass.
Crepis biennis L.
*Crepis geracioides Hausskn.
*Crepis neglecta L.
*Crupina vulgaris Cass.
Cyanus segetum Hill
Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter
*Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter
Doronicum austriacum Jacq.
Doronicum columnae Ten.

Cirsë shandanore
Cirsë e Kretës
Cirsë leshatake
Cirsë e krojeve
Gjembgomari
Knik i uruar
Konizë e Kanadasë
Shmangë e praruar
Shmangë dyvjecare
Shmangë si kamaroshe
Shmangë e papërfillur
Krupinë e rëndomtë
Cjanë
Ditrike erërëndë
Ditrike veshtullore, mugashtër
Doronik austriak, lapushka
Doronik me kolonë
143

Vende të thata me bar
Kullota të thata
Vende të thata
Ara
Çeltira pyjesh
Vende shkëmbore
Shkëmbinj serpentinorë
Kullota të thata
Vende me bar dhe gurë
Vende shkëmbore dhe kullota
Kullota të thata
Shpate gurishtore
Kullota të thata dhe shkëmbinj
Vende me bar
Vende të thata me bar
Vende me bar
Vende me hije
Toka të punuara, anës
kanaleve, etj.
Vende me bar dhe pyje
Livadhe me lagështi
Livadhe e kullota
Vende me lagështirë
Toka të papunuara
Ara
Buzë rrugëve
Livadhe e kullota
Vende me bar dhe gurë
Vende me lagështirë
Livadhe e kullota
Kullota të thata
Toka bujqësore
Toka të papunuara
Ruderale
Buzë pyjesh
Vende shkëmbore dhe pyje

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

VI-VIII
VI-IX
VI-VIII
V-VII
VI-VII
VI-VIII
VI-VIII
VI-VII
VI-VIII
VI-VIII
V-VIII
V-VIII
VII-VIII
V-VIII
VI-VIII
V-IX
VII-VIII

StenoMed
EuSiber
EuJ
EuJL
Eu-Az
SubEndem
SubEndem
EuSiber
Balk
EuJL
EuKaukaz
SubEndem
EuJ
AzL
SubPont.
Kozmop
Balk

G

V-IX

EuKaukaz

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

VI-VIII
VII-VIII
VI-IX
VI-VIII
VII-X
V-VI
VI-XII
VI-VIII
VI-VIII
VI-VII
V-VIII
V-VI
V-VII
V-VIII
V-VIII
VI-IX
V-VIII

Balk
SubBalk
EuQ
EuQ
PaleoTemp
Med
AmV
Orof. EuJ
Eu
Balk
EuMed
EuMed
S Europ.
Med-Turan.
EuMed
Orof. EuJ
EuJ-KaukAz
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Echinops microcephalus Sibth. & Sm.
Echinops ritro L.
Erigeron alpinus L.
Erigeron glabratus Hornsch. Ex Bluff & Fingerh
Eupatorium cannabinum L.
Filago vulgaris Lam.
Galatella albanica Degen
Helichrysum plicatum DC.
Hieracium bauhinii subsp. filiferum Vill.ex Goch.
Hieracium bifidum Kit
Hieracium cymosum L.
Hieracium hoppeanum Schultes
Hieracium pannosum Boiss. (grup)
*Hieracium pilosella L.
Hieracium piloselloides subsp. piloselloides Vill.
Hieracium sparsum subsp. naegelianiforme Friv.
Hypochoeris maculata L.
Hypochoeris radicata L.
*Inula oculus-christi L.

Ekinops kokëvogël
Ekinops ritro
Erigeron alpin
Erigeron i shogët
Eupator kërpor, lulërroshe
Filagë e rëndomtë
Aster shqiptar
Akës i palosur, trëndelinë
Këmashen shumë i lartë
Këmashen çarë dysh
Këmashen cimozë
Këmashen e Hopes
Këmashen leshatak
Këmashen leshtor
Këmashen leshatake
Këmashen i shpërndarë
Hipoker me njolla
Hipoker rrënjak
Plenër sykrisht

Inula salicina L.

Plenër shelgore

Inula spiraeifolia L.
Jurinea glycacantha (Sibth. & Sm.) DC.
Lapsana communis L.
*Leontodon crispus Vill.
Leontodon hispidus L.
*Leontodon tuberosus L.
*Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria caucasica (Willd) Poiret. In Lam.
Matricaria perforata Merat
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Omalotheca sylvatica (L.) Schltz Bip. & F. W.
Schultz
Onopordum acanthium L.
*Pallenis spinosa (L.) Cass.
Petasites albus (L.) Gaertner

Plenër gjethespireje
Jurine lule-ëmbël
Lapsanë e rëndomtë
Dhëmbëluan kaçurrel
Dhëmbëluan i grathët
Dhëmbëluan i zhardhokët
Lulemargaritë, lulebardhë
Matrikarje e Kaukazit
Matrikarie e brimuar
Micel i murit

Vende me bar dhe gurë
Vende të thata me bar
Kullota me gurë
Kullota subalpine dhe alpine
Vende me lagështirë
Toka të papunuara
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende me bar
Kullota subalpine dhe alpine
Pyje e vende shkëmbore
Kullota malore
Kullota subalpine dhe alpine
Vende shkëmbore dhe kullota
Kullota subalpine dhe alpine
Livadhe e kullota
Vende shkëmbore dhe kullota
Livadhe, pyje
Vende me bar dhe gurë
Vende të thata dhe shkëmbore
Çeltira pyjesh, shkorrete,
kullota
Vende shkëmbore
Vende të thata me bar
Pyje fletorësh
Vende të thata me gurë
Kullota shkëmbore
Kullota të thata
Vende me bar dhe pyje
Kullota alpine
Toka të punuara
Pyje me lagështi
Çeltira pyjesh, shkorrete e
kullota
Djerrina
Vende me lagështirë
Buzë përrenjve e burimeve

Omalotekë pyjore
Xhixhëll, dashtër, rrshyll
Palenë gjembore
Llapua i bardhë
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H
H
H
H
H
T
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

VI-VIII
VII-IX
VI-VIII
VI-IX
VII-IX
V-VII
VIII-XI
VI-VIII
V-VIII
VI-VIII
V-VIII
VI-VIII
VI-VIII
VI-X
V-VIII
V-VII
VI-VIII
IV-VII
VI-VIII

Balk
StenoMed
Eu-Az
Orof. EuJ
PaleoTemp
PaleoTemp
SubEndem
Balk
EuKaukaz
EuJ
Eu
Orof. MedVL
Balk
EuKaukaz
EuKaukaz
SubBalk
EuSiber
EuKaukaz
EuJ-Pont.

H

VI-IX

EuKaukaz

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

VI-X
V-VII
V-IX
IV-VII
V-X
IX-VI
V-VIII
VII-VIII
V-IX
VII-VIII

EuJ
SubBalk
PaleoTemp
EuJ
EuKaukaz
StenoMed
EuSiber
SubBalk
EuV
EuKaukaz

H

VI-VIII

Cirkumbor

H
T/H
G

VII-VIII
V-VIII
IV-V

Med-Turan.
EuMed
EuKaukaz
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Picnomon acarna (L.) Cass.
Picris hieracioides L.
Picris pauciflora Willd.
Prenanthes purpurea L.
*Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter
Pulicaria sicula (L.) Moris
*Reichardia picroides (L.) Roth
*Scolymus hispanicus L.
Scorzonera doria Degen & Bald.
Scorzonera purpurea L.
Senecio integrifolius (L.) Clairv.
Senecio papposus (Reichenb.) Less.
Senecio squalidus L.
Senecio viscosus L.
Senecio vulgaris L.
Silybum marianum (L.) Gaertner
Solidago virgaurea L.
*Sonchus asper (L.) Hill.
Sonchus oleraceus L.
*Staehelina uniflosculosa Sibth. & Sm.
Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.
Tanacetum larvatum Kanitz.
*Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum haussknechtii R. Uechtr. Ex Hausskn.
Taraxacum officinale Weber in Wiggers
Taraxacum pindicum Kirschner & Štěpánek
Telekia speciosa (Schreber) Baumg.
Tragopogon balcanicus Velen.
Tussilago farfara L.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium subsp. strumarium L.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.
17. Athyriaceae (Atirore)
Athyrium filix-femina (L.) Roth

Piknomon akarnë
Cifur si këmashen
Cifur lulepakët
Prenantë e purpurt
Ptilostem afrikan
Plenër sikulë
Reikardie si cifur
Rrëkuall, dell i priftit, riqëll
Skorzonerë e Dorias
Skorzonerë e purpurt
Pulith gjetheplotë
Pulith xhufkor
Pulith i zbehur
Pulith veshtullor
Pulith i rëndomtë
Gjembgomari
Solidagë shufërartë
Rrëshyell i ashpër
Rrëshyell perime
Stehelinë njëlulore
Karajpel lulepleshti
Karajpel vastakor
Karajpel larvor
Karajpel partenian
Karajpel i rëndomtë
Luleshurdhë e Hausknehtit
Luleshurdhë mjeksore, lule dylli
Luleshurdhë e Pindit
Telekie e bukur
Lulebrigje balkanike
Thundërmushke
Rrodhe gjembore
Rrodhe
Kserantemë cilindrike

Vende të thata me gurë
Gjerdhe e shkorrete
Vende të thata me gurë
Pyje malorë
Çara shkëmbinjsh
Vende me lagështirë
Shkëmbinj bregdetarë
Vende të thata me gurë
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende të thata me bar
Livadhe malore
Vende të thata me bar
Pyje e shkorrete
Toka të punuara
Djerrina
Djerrina
Pyje e shkorrete
Toka të punuara
Toka të punuara
Shkëmbinj gëlqerorë
Toka zhavorrishte
Pyje të rrallë dhe shkorrete
Shkëmbinj alpinë
Shkorrete malore
Buzë rrugëve
Livadhe e kullota
Livadhe e kullota
Livadhe e kullota serpentinore
Buzë ujrash, pyje me lagështi
Vende shkëmbore
Toka argjilore
Gërmadha
Vendbanime të ndryshme
Toka të punuara

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

VI-VII
VI-IX
VI-VII
VI-VIII
VI-VIII
VI-XI
IV-VIII
VI-IX
VI-VIII
VI-VIII
VI-VII
VI-VIII
VI-VIII
VI-IX
II-XI
VI-VIII
VI-X
III-X
III-X
VIII-IX
VI-VII
VI-VII
VI-VII
VI-VII
VII-IX
IX-XII
III-IX
I-XII
VI-VIII
VI-VIII
I-III
VII-X
V-VII
VI-VIII

StenoMed
EuSiber
MedVL
EuKaukaz
Balk
StenoMed
StenoMed
EuMed
Balk
EuJ
Artiko-Alp.
Alp.
EuQ
Eu
EuMed
Med-Turan.
Cirkumbor
Eu-Az
Eu-Az
Balk
Balk
Med
Balk
Balk
Eu-Az
PanTemp.
Cirkumbor
SubEndem
Orof. EuJ
Balk
PaleoTemp
AmJ
Kozmop
EuJ-SiberJ

Atir fier-femër

Vende me hije

H

VI-VIII

SubKozmop
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*Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
18. Berberidaceae (Mylqinore)
Berberis vulgaris L.
Epimedium alpinum L.
19. Betulaceae (Meshteknore)
*Alnus glutinosa (L.) Gaertner
*Alnus incana (L.) Moench
Betula pendula Roth.
20. Boraginaceae (Boraginore)
Alkanna graeca Boiss. & Spruner
*Alkanna pindicola Hausskn.
Alkanna scardica Griseb.
Anchusa azurea Miller
Anchusa barrelieri (All.) Vitman
Anchusa cretica Miller
Anchusa officinalis L.
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston
*Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnston
*Cerinthe minor L.
*Cynoglossum creticum Miller
Cynoglossum officinale L.
Echium italicum L.
Echium plantagineum L.
Echium russicum J. F. Gmelin
Echium vulgare L.
*Halacsya sendtneri subsp. devollensis (Boiss.)
Doerfler

Fierfshikë e brishtë

Vende shkëmbore

H

V-VII

Kozmop

Mëlqinjë, grespin
Epimedë alpine

Kullota shkëmbore
Pyje e shkorrete

NPh
H

V-VI
IV-V

Eu-Az
EuJL

Vërri, vërri i zi, vërri veshtullak
Vërri i egër, vërri i egër, verr mali
Mështeknë bardhë, mëshlekër

Buzë ujrash
Lugina lumenjsh
Zona malore

Ph
Ph
Ph

II-III
II-III
III-IV

PaleoTemp
Cirkumbor
EuSiber

Allkënë e Greqisë
Allkënë e Pindit
Allkënë e Sharrit
Gjuhëlope blu
Gjuhëlope e Barelierit
Gjuhëlope e Kretës
Gjuhëlope mjekësore
Buglosoidë arash
Buglosoidë e purpur në të kaltërt
Qirinthë e vogël
Gjuhëqen i Kretës
Gjuhëqen mjeksor
Ushqerrëz e Italisë
Ushqerëz si dejc
Ushqerëz e Rusisë
Ushqerëz e rëndomtë, gjuhënepërkë

Vende shkëmbore
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende shkëmbore
Toka të papunuara
Kullota të thata
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Shkorrete dhe pyje
Toka të punuara/ të papunuara
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Toka të papunuara

H
H
H
H
H
T
H
T
H
H
H
H
H
T
H
H

V-VIII
V-VII
VI-VII
IV-VII
V-VII
II-VI
V-VIII
II-VI
IV-VI
V-VII
IV-VI
V-VIII
IV-VIII
III-VII
V-VII
IV-IX

Balk
Balk
Balk
EuMed
Orof. Med
SubBalk
Pont
EuMed
EuJ
EuJL
EuMed
Eu
EuMed
EuMed
Eu
Eu

Halace e Devollit

Shkëmbinj serpentinorë

H

VI-VII

Endem

Heliotropium europaeum L.

Dielldridhës evropian

T

VI-XI

Med-Turan.

Lappula barbata (Bieb.) Gurke
*Lithospermum officinale L.
*Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
*Myosotis arvensis (L.) Hill.
Myosotis refracta Boiss.
Myosotis suaveolens Waldst. & Kit.
*Myosotis sylvatica Hoffm.

Rrodhëz mjekroshe
Kukurrujë mjeksore
Moltkë shkëmbinjsh
Lulemizë arash
Lulemizë e përthyer
Lulemizë erëkëndëshme
Lulemizë e pyllit

H
H
Ch
T/H
T
H
H

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

EuJL
EuSiber
Balk
Eu-Az
MedL
Balk
PaleoTemp

Toka të punuara / të
papunuara
Vende të thata
Pyje e vende me lagështirë
Çara shkëmbinjsh
Toka të papunuara
Zona malore
Kullota subalpine dhe alpine
Ahishte
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*Onosma echioides L.
*Onosma pygmaeum Riedl
Onosma stellulata Waldst. & Kit.
Pulmonaria officinalis L.
*Symphytum bulbosum C. Schimper
Symphytum officinale L.
Symphytum ottomanum Friv.
Symphytum tuberosum L.
21. Brassicaceae (Lakerore)
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Alyssoides sinuata (L.) Medicus
Alyssoides utriculata (L.) Medicus
Alyssum bertolonii Desv.
*Alyssum markgrafii O.E. Schulz
Alyssum montanum L.
*Alyssum murale Waldst. & Kit.
Alyssum repens Baumg.
Alyssum strigosum Banks & Solander
Arabis alpina L.
*Arabis bryoides Boiss.
*Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arabis turrita L.
Arabis verna (L.) R. Br.
Aubrieta gracilis Spruner
Biscutella laevigata L.
*Bornmuellera baldaccii (Degen) Heywood
*Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus
*Capsella rubella Reuter
Cardamine bulbifera (L.) Crantz
Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz
*Cardamine flexuosa With.
Cardamine glauca Sprengel
Cardamine graeca L.
Cardamine hirsuta L.
Cardamine impatiens L.

Cikllë si ushqerëz
Cikllë
Cikllë yllore
Pulmonare mjekësore
Kufilmë qepore
Kufilmë mjeksore
Kufilmë otomane
Kufilmë zhardhokore

Shpate shkëmbore
Kullota të thata serpentine
Vende shkëmbore
Pyje me lagështi
Shkorrete dhe pyje
Livadhe me lagështi
Pyje malorë
Pyje fletorësh

G
H
H/Ch
H
G
H
H
G

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

EuJL
SubEndem
Med
EuQ
EuJL
EuKaukaz
Balk
EuJL

Etionemë shkëmbinjsh
Bar hudhre
Alisoid gjirak
Alisoid qeskor
Sericë e Bertolonit
Sericë e Margrafit
Sericë malore
Sericë e mureve
Sericë zvarritëse
Sericë thatimë
Arabëz alpin
Arabëz myshkngjashëm
Arabëz i kreshpët
Arabëz i Turritës
Arabëz pranveror
Aubrietë e hajthme
Biskutelë e lëmpitë
Bornmuelerë e Baldacit
Shtrapër, lule kacimacë, qurkaz
Shtrapër kuqaloshe
Kardaminë qepore
Kardaminë nëntëgjethëshe
Kardaminë e epëshme
Kardaminë e rimtë, lule kije
Kardaminë greke
Kardaminë e kreshpët
Kardaminë e padurueshme

Shkëmbinj
Pyje e vende me hije
Vende me bar, shkëmbinj etj
Vende me gurë e shkëmbinj
Vende me gurë
Vende me gurë
Shkëmbinj
Vende shkëmbore / me gurë
Vende ranore dhe barishtore
Vendbanime të ndryshme
Zhurishte
Shkëmbinj alpinë
Vende me bar dhe shkorrete
Pyje e kullota
Vende me bar dhe shkorrete
Shkëmbinj
Pyje valanidhi
Shkëmbinj serpentinorë
Vendbanime të ndryshme
Toka të punuara
Pyje e vende me hije
Pyje e vende me hije
Pyje e vende me hije
Vende me bar, shkëmbinj etj
Pyje e vende me hije
Vende me bar, shkëmbinj etj
Vende me lagështirë

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

V-VI
IV-VI
V-VII
IV-VI
V-VII
V-VI
V-VI
V-VII
VI-VII
II-V
V-VII
V-VI
IV-VII
V-VI
III-IV
V-VI
IV-VI
VI-VIII
VII-IX
VI-VII
IV-VI
IV-VII
IV-VII
V-VII
III-V
I-VI
IV-VI

Med-Mont.
PaleoTemp
SubBalk
Med
Balk
SubEndem
Pont-EntroEu
SubBalk
Eu
MedL
Artiko-Alp.
Balk
Eu
EuJ
StenoMed
Balk
EuJ
SubEndem
Kozmop
EuMed
Eu
EuJ
Cirkumbor
Med
Med
Cirkumbor
Eu-Az

147

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Cardamine plumieri Vill.
Cardamine raphanifolia Pourret
Cardaria draba (L.) Desv.
Clypeola jonthlaspi L.
Descurainia sophia (L.) Webb
Draba lasiocarpa Rochel
Draba muralis L.
Draba verna L.
Erysimum kummerlei Jav.
Erysimum odoratum Ehrh.
Fibigia clypeata (L.) Medicus
Hesperis matronalis L.
Hornungia petraea (L.) Reichenb.
Iberis pruitii Tineo
Iberis sempervirens L.
Iberis umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium latifolium L.
Lepidium ruderale L.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia orsiniana subsp. serbica (Ten.) Ten.
Nasturtium officinale R. Br.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum (L.) All.
*Rorippa amphibia (L.) Besser
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Sinapis alba L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Thlaspi ochroleucum Boiss. & Heldr.
Thlaspi perfoliatum L.
22. Buxaceae (Bushore)
*Buxus sempervirens L.
23. Campanulaceae (Kambanore)

Kardaminë e Plumerit
Kardaminë gjethe rapanidhe
Bosht i plakës
Klipeolë e Xhontlaspit
Deskurainë e Sofisët
Drabë fryt-qimeashpër
Drabë e mureve
Erofilë pranverore

Shkëmbinj dhe pyje malorë
Pranë burimeve
Hedhurina
Vende me gurë
Djerrina
Shkëmbinj
Shkëmbinj dhe mure
Vende të thata
Vende me gurë
Gërmadha
Buzë pyjesh
Vende me gurë
Vende me gurë
Shkëmbinj
Vende me gurë
Vende me gurë
Vende me lagështirë
Gërmadha
Pyje malorë
Shkëmbinj malorë
Vende me ujë, moçale
Pyje e vende shkëmbore
Toka të punuara
Moçalishte
Vende me lagështirë
Toka të punuara
Djerrina
Vende me bar
Vende me bar

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

V-VII
V-VII
III-VI
III-IV
III-IX
V-VI
III-V
I-V
V-VII
VI-VIII
IV-VI
V-VII
III-VII
VI-VIII
VI-VIII
V-VII
IV-VII
VI-VII
V-VIII
V-VI
VI-VII
IV-VI
V-VII
IV-VI
V-VII
VI-VIII
III-VI
III-VIII
V-VII
II-V

Med-Mont.
EuJ
Med-Turan.
EuJ
PaleoTemp
Eu
Cirkumbor
Cirkumbor
SubEndem
EuQ
MedL
Pont-EntroEu
EuMed
Med-Mont.
Med
StenoMed
EuKaukaz
Eu-Az
EuSiber
Eu
Illir. (Anfiad.)
Kozmop
EuJL
EuMed
EuSiber
Eu-Az
Med
PaleoTemp
Balk
PaleoSubTrop.

Erisimë e merme
Fibigë klipeatë
Hesperidë zonjë e rëndë
Hornungë e gurëve
Iber i Pruitit
Iber i përherëblertë
Iber ombrellor
Isatis ngjyrues
Djegës gjethegjerë
Djegës gërmadhash
Lunare e përtëritur
Malkolmë e Orsinit
Shelp, purqak, sherç
Peltare me erë hudhre
Rrepicë e rudhur
Roripë amfibe
Roripë e pyjeve
Sinap i bardhë, llapsanë, linaridhe
Cucbinë mjeksore, bar turreci
Tlasp bardhavel
Tlasp nëpergjethës
Bush, shimshir

Vende të thata dhe shkëmbore

NPh

III-IV

Medi-Atlant.

*Asyneuma limonifolium (L.) Janchen

Asineumë gjethelimoni

H

VI-VII

MedVL

Campanula cervicaria L.

Lulekambanë si qafë

H

VI-VIII

Eu

Vende shkëmbore dhe me
gurë
Livadhe, pyje
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Campanula foliosa Ten.

Lulekambanë gjetheshumë

H

VI-VIII

SubBalk

H

VI-IX

EuKaukaz

H
H
H
H
T
H
H
H
H

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

SubEndem
SubBalk
Eu-Az
Orof. EuJ
Balk
BalkJ
PaleoTemp
MedVL
StenoBalk

H

VI-VIII

Balk

Lulekambanë ngjyrëndryshme
Edraiant gjethebari
Jasione e Heldraqit
Leguzie pasqyrë e Venerës

Livadhe, pyje
Livadhe të thata dhe
shkëmbinj
Çara shkëmbinjsh
Vende me bar dhe shkorrete
Shkorrete dhe pyje
Kullota alpine
Pyje e shkorrete
Kullota subalpine dhe alpine
Pyje e shkorrete
Pyje fletorësh
Kullota subalpine
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Vende me gurë
Shkëmbinj
Shkëmbinj
Bar i keq

Campanula glomerata L.

Lulekambnë lëmshuke, lulebardaku

*Campanula hawkinsiana Hausskn. & Heldr.
*Campanula lingulata Waldst. & Kit.
Campanula persicifolia L.
Campanula scheuchzeri Vill.
*Campanula sparsa Friv.
*Campanula spatulata Sibth. & Sm.
Campanula trachelium L.
Campanula trichocalycina Ten.
*Campanula tymphaea Hausskn.

Lulekambanë e Havkinsit
Lulekambanë ghuhëzngjashme
Lulekambanë gjethepjeshke
Lulekambanë e Shezerit
Lulekambanë e shpërndarë
Lulekambanë shpatullore
Lulekambanë e Trakelit
Lulekambanë qimekuqe
Lulekambanë e Timfeut

Campanula velebitica Borbas

Lulekambanë e Velebitit

Campanula versicolor Andrews
Edraianthus graminifolius (L.) A.D.C. in DC.
Jasione heldreichii Boiss. & Orph. In Boiss.
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix in Vill.
24. Cannabaceae (Kerpore)
Humulus lupulus L.
25. Caprifoliaceae (Dorezonjore)
Centranthus longiflorus Steven
Centranthus ruber (L.) DC.
Lonicera alpigena L.
Lonicera xylosteum L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Valeriana dioscoridis Sibth. & Sm.
Valeriana officinalis L.
26. Caryophyllaceae (Karafilore)
Agrostema githago L.
Arenaria conferta Boiss.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium banaticum (Rochel) Heuffel
*Cerastium brachypetalum Pers.

H
Ch
H
T

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

SubBalk
SubBalk
Balk
EuMed

Sumbullar, luvër, kampatë

Gjerdhe

G

VI-IX

EuKaukaz

Centrantë lulegjatë
Centrantë e kuqe
Bardhaqen
Laverdhë drufortë
Qingël
Shtog i zi
Haraqinë e Diskoridit
Haraqinë mjeksore

Shkëmbinj subalpinë
Shkëmbinj dhe mure
Pyje e shkorrete
Pyje malorë
Gjerdhe
Gjerdhe e pyje
Vende me bar dhe shkorrete
Pyje e vende me lagështirë

Ch
Ch
Ph
Ph
Ch
Ch
H
H

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

Eu-Az
StenoMed
EuJ
EuP
EuMed
EuKaukaz
Balk
Eu

Kënkol, elxhinë, lxhinzë, rreheballi
Arenare me kapicë
Arenare gjethelisër
Cerast i Banatit
Cerast petëlshkurtër

Toka të punuara
Vende me gurë
Vendbanime të ndryshme
Shkëmbinj
Vendbanime të ndryshme

T
T
T/H
H
T

IV-VII
V-VIII
V-IX
VI-VIII
III-VI

EuSiber
Balk
SubKozmop
SubBalk
EuMed
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Cerastium decalvans Schlosser & Vuk.

Cerast qimerënës, qerast i culbët

Cerastium fontanum Baumg.
*Cerastium smolikanum Hartvig
Dianthus armeria L.
*Dianthus carthusianorum L.
Dianthus deltoids L.
Dianthus haematocalyx Boiss. & Heldr.
Dianthus integer Vis.
Dianthus minutiflorus (Borbas) Halacsy
Dianthus stenopetalus Griseb.
Dianthus sylvestris Wulfen
Gypsophila spergulifolia Griseb.
*Herniaria glabra L.
Herniaria incana Lam.
*Herniaria parnassica Heldr. & Sart.
Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam.
Lychnis viscaria L.
Minuartia baldaccii subsp. doerfleri (Halacsy)
Mattf.
Minuartia graminifolia (Ard.) Jav.
Minuartia hirsuta (M. Bieb.)
Minuartia mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz.

Cerast si shatërvan
Cerast i malit te Smolikes
Karafil armer
Karafil kartuzian
Karafil deltëngjashëm
Karfil kupëgjaku
Karfil i egër
Karafil luleimët
Karafil petëlngushtë
Karafil pyjesh
Gjipsofilë gjethespergul
Herniarie e shogët
Herniarie thinjoshe
Herniarie e Parnasit
Lihnis me kurorë, Lulekrahoshi
Lulengjitse

Vende shkëmbore dhe me
gurë
Vende me bar
Vende shkëmbore
Pyje e shkorrete
Pyje e kullota
Kullota
Vende shkëmbore
Shkëmbinj dhe kullota
Shkëmbinj
Kullota alpine
Vende shkëmbore
Shkëmbinj
Vendbanime të ndryshme
Kullota të thata
Shkëmbinj
Pyje e shkorrete
Kullota

Minuartie e Baldacit
Minuartie gjethebari
Minuartie e kreshpët

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.

Minuartie gjethepërkulur

Minuartia verna (L.) Hiern
Moenchia graeca Boiss. & Herdr.
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Sagina procumbens L.

Minuartie pranverore
Menke e Greqisë
Miozot i ujrave
Petrohage si iriqez
Saginë e shtrirë

Sagina subulata (Swartz) C. Presl

Saginë e fëndyelltë

Saponaria calabrica Guss.
Saponaria glutinosa Bieb.
*Saponaria officinalis L.
Scleranthus annuus L.

Kanilqyqe kalabreze
Sapunqyqe veshtullore
Lule sapuni
Sklerantë njëvjecar
150

H

VI-VIII

Balk

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

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

Cirkumbor
Balk
EuKaukaz
EuJ
EuKaukaz
Balk
Balk
Balk
Balk
Med-Mont.
Balk
PaleoTemp
EuMed
Balk
Med-Turan.
EuSiber

Kullota shkëmbore

Ch

VI-VIII

Balk

Shkëmbinj
Kullota serpentine
Kullota dhe shkurreta
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Kullota shkëmbore
Vende të thata me bar
Vende me lagështirë
Vende të thata
Vendbanime të ndryshme
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Shkëmbinj
Kullota subalpine
Shkorrete
Vende të thata

Ch
Ch
T

VI-VIII
V-VIII
IV-VIII

Illir. (Anfiad.)
EuKaukaz
PaleoTemp

Ch

V-VIII

EuKaukaz

Ch
T
H
H
H

V-VIII
IV-VII
III-X
V-IX
III-VIII

EuKaukaz
Balk
EuSiber
EuMed
SubKozmop

H

V-VIII

Medi-Atlant.

T
T
H
T

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

SubBalk
SubBalk
EuSiber
PaleoTemp
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Scleranthus perennis L.
Silene armeria L.
Silene caesia Hausskn.
Silene ciliata Pourr.
Silene conica L.
Silene damboldtiana Greuter & Melzh.
Silene fabarioides Hausskn.
Silene multicaulis Guss.
Silene parnassica subsp.pindicola Boiss.&Sprun.
Silene pusilla Waldst. & Kit.
Silene saxifrage L.
Silene sendtneri Boiss.
Silene tommassini Vis.
*Silene vulgaris (Moench) Garcke
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl
Stellaria graminea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria nemorum L.
Vaccaria hispanica Medicus
27. Celastraceae (Celastrore)
Euonymus europaeus L.
28. Ceratophyllaceae (Ceratofilore)

Sklerantë shumëvjecare
Klokëz skorleq
Klokëz e kaltërreme
Klokëz e qerpikët
Klokëz konik
Klokëz e damboldit
Klokëz fabaroid
Klokëz shumëkërcejsh
Klokëz e Parnasit
Klokëz e vockël
Klokëz si iriqëz
Klokëz e Sendetnerit
Klokëz e Tomazinit
Klokëz e rëndomtë, bar jeli
Spergulare e kuqe
Stelare barngjashëm
Stelare e mesme
Stelare e pyllit
Vakare piramidore

Shkëmbinj silicorë
Ranishte
Shkëmbinj
Kullota serpentine
Ranishte
Kullota serpentine
Shkëmbinj
Shkëmbinj
Shkëmbinj malorë
Shkëmbinj
Shkëmbinj
Kullota
Shkëmbinj
Vendbanime të ndryshme
Toka ranore
Pyje e kullota
Vendbanime të ndryshme
Pyje e shkorrete
Bar i keq

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

VI-X
V-VIII
V-VII
V-VII
IV-VII
VI-VII
VI-VII
V-VII
V-VIII
VI-VII
V-VIII
VI-VII
VI-VII
III-VIII
III-X
V-VII
IV-IX
VIII-X
V-VII

EuSiber
EuQ
SubEndem
EuMed
PaleoTemp
SubEndem
Balk
SubBalk
SubBalk
EuJ
EuJ
StenoBalk
Balk
PaleoTemp
SubKozmop
Eu-Az
Kozmop
EuKaukaz
Alien.

Fshikakuq mali

Dushkaja

Ph

IV-VI

EuJL

Ceratophyllum submersus L.

Ceratofilë gati e zhytur

Ujra të ndenjura / të
rrjedhshme

G

V-IX

SubKozmop

Poliknemë arash

Bar i keq
Ruderale
Gërmadha
Ruderale
Gërmadha
Toka me lagështi
Ranishte

T
T
T/H
H
T
G
T

VII-X
VII-X
VII-IX
V-VIII
VII-IX
VI-IX
VII-IX

Cirkumbor
SubKozmop
Kozmop
Cirkumbor
Eu-Az
Cirkumbor
Eu-Az

Mënishte shqiptare
Mënishte, ndroçkëz, lule breshke
Mënishte gjethesherbelë, rrëshajë

Buzë ahishteve
Vende të rrjepura
Pyje e shkorrete

Ch
H
Ch

V-VI
IV-IX
V-VII

SubEndem
StenoMed
StenoMed

29. Chenopodiaceae (Kenopodiore)
Atriplex patula L.
Chenopodium album L.
Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium bonus-henricus L.
Chenopodium botrys L.
*Chenopodium rubrum L.
Polycnemum arvense L.
30. Cistaceae (Menishtore)
*Cistus albanicus Heywood
Cistus incanus L.
Cistus salvifolius L.

Labot i hapur
Minuer i bardhë, nenëbardhë
Minuer pelin deti
Minuer i Henrikut të Mirë, pjerzë
Minuer vile rrushi, minurth
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Fumana bonapartei Maire & Petitmengin
Fumana procumbens (Dunal) Gren & Gordon
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb.
Helianthemum numularium (L.) Miller
31. Colchicaceae (Xherokullore)
Colchicum autumnale L.
32. Convolvulaceae (Dredhjore)
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Convolvulus althaeoides L.
Convolvulus arvensis L.
*Convolvulus cantabrica L.
Cuscuta epithynum (L.) L.
33. Cornaceae (Thanore)
*Cornus mas L.
*Cornus sanguinea L.
Cuscuta europaea L.
34. Corylaceae (Lajthiore)
*Carpinus orientalis Miller
*Corylus avellana L.
*Ostrya carpinifolia Scop.
35. Crassulaceae (Krasulore)
Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Love

Fumanë e Bonapartit
Fumanë e shtrirë
Fumanë gjethelisër
Heliantemë sarafi, lulevjerrce

Vendbanime të ndryshme
Kullota të thata
Vende shkëmbore
Kullota të thata

Ch
Ch
Ch
Ch

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

Balk
EuMed
StenoMed
EuKaukaz

Xhërokull vjeshtor, luleshlline

Livadhe me lagështi

G

VI-X

EuKaukaz

Përshëllezë, pështjellcë gardhi
Dredhje mullagëngjashme
Dredhje arash, lulefilxhani
Dredhje bar qimesh
Roth mbilisër

Gjerdhe, aluvione
Vende të thata
Gjerdhe e shkorrete
Shkorrete dhe kullota
Parazite

H
H
G
H
T

V-IX
IV-VI
IV-X
V-VII
VI-IX

PaleoTemp
StenoMed
PaleoTemp
EuMed
EuKaukaz

Thanë, thanë e kuqe, sharrëkuqe
Thanukël, thanë qerrre, thane e eger
Grethatel, tel, viranot, lulevergje

Shkorrete dhe pyje
Shkorrete dhe pyje
Parazite

Ph
Ph
T

II-IV
III-VII
VI-IX

EuJL
Eu-Az
PaleoTemp

Shkozëzezë, shkerre, shkozë e egër
Lajthi, lethajë, lejthizë
Mëllëzë

Pyje e shkorrete
Pyje e shkorrete
Pyje fletorësh

Ph
Ph
Ph

III-V
II-III
IV-V

Pont-EntroEu
EuKaukaz
Cirkumbor

Jovibarbë e Heufelit

Ch

VII-VIII

SubBalk

Sedum acre L.

Rrushqyqe e athët, bar uthi, urrzelik

Ch

V-VIII

EuKaukaz

Sedum album L.
Sedum amplexicaule DC.

Rrushqyqe e bardhë
Rrushqyqe gjethegjerë

Ch
Ch

VI-VIII
V-VIII

EuMed
Med

*Sedum cepaea L.

Rrushqyqe si qepë

T

V-VIII

Medi-Atlant.

*Sedum hispanum L.

Rrushqyqe e Spanjës

T

V-VII

EuJL

*Sedum ochroleucum Chaix
Sedum reflexum L.
*Sedum serpentini Janchen

Rrushqyqe e bardhërreme
Rrushqyqe spërveshur
Rrushqyqe e serpentinit

Ch
Ch
Ch

V-VII
V-VII
V-VIII

Med-Mont.
EuQ
EuMed

Sedum telephium L.

Rrushqyqe e Telefit

Shkëmbinj gëlqerorë
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Vende me gurë, shkëmbinj
Kullota shkëmbore serpentine
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Vende me gurë
Shkëmbinj dhe mure
Shkëmbinj serpentinorë
Vende shkëmbore dhe me
gurë

H

VI-X

EuSiber

36. Cucurbitaceae (Kungullore)
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Ecballium elaterium (L.) A. Richard
37. Cupressaceae (Qiparisore)
Cupressus sempervirens L.
*Juniperus communis L.
Juniperus communis subsp. nana Syme
Juniperus foetidissima Willd.
*Juniperus oxycedrus L.
38. Cyperaceae (Ciperore)
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link
Carex digitata L.
*Carex distans L.
Carex flacca Schreber
Carex flava L.
Carex hallerana Asso
Carex hirta L.
Carex humilis Leysser

Kungull i egër, kungulleshkë

Gërmadha

G

V-IX

EuMed

Selvi, qiparis
Dëllinjë e zezë
Dëllinjë e zezë
Bërshen, venjë e bardhë
Dëllinjë e kuqe

Zbukuruese
Vendbanime të ndryshme
Vendbanime të ndryshme
Shkëmbinj gëlqerorë
Vendbanime të ndryshme

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

II-IV
IV-V
IV-V
III-IV
IV-V

AzL
Cirkumbor
Cirkumbor
SubBalk
EuMed

Blismë e rrasur
Presje e gishtëzuar
Presje kallilarguar
Presje e flashkët
Presje e verdhë
Presje e Halerit
Presje leshtake
Presje e shkurtër

G
H
H
G
H
H
G
H

VI-VII
IV-VI
IV-VI
III-VII
V-VII
III-V
IV-VI
III-VI

EuSiber
Eu-Az
EuMed
Eu
Illir. (Anfiad.)
EuMed
EuKaukaz
Eu-Az

Carex kitaibeliana Degen ex Becherer

Presje e Kitaibelit

H

VI-VII

EuJL

Carex lepidocarpa Tausch
Carex nigra (L.) Reichard
Carex ovalis Good.
Carex pallescens L.
Carex paniculata L.
Carex pendula Hudson
Carex pseudocyperus L.
Carex remota L.
Carex riparia Curtis
Carex vulpina L.
Cyperus difformis L.
Cyperus flavescens L.
Cyperus fuscus L.
Cyperus glaber L.
Cyperus glomeratus L.
Cyperus longus L.
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes

Presje frytluspor
Presje e zezë
Presje vezake
Presje e zbehtë
Presje melthngjashme
Presje e varur
Presje zubërreme
Presje kallilarguar
Presje buzëuji
Presje dhelpëre
Truskë dytrajtëshe
Truskë e verdhërreme
Truskë e zeshkët
Truskë e shogët
Truskë si lëmsh
Truskë e gjatë
Eleokare si spicë
Eleokare moçalesh

Vende me lagështirë
Pyje fletorësh, Vende me bar
Livadhe me lagështi
Livadhe, shkorrete e pyje
Pyje me lagështi
Makje e shkorreta mesdhetare
Vende me lagështirë
Livadhe të thata
Shkëmbinj subalpinë dhe
alpinë
Vende me lagështirë
Livadhe me lagështi
Vende me lagështirë
Kullota me lagështirë
Vende me lagështirë
Pyje me lagështi
Buzë liqeneve
Pyje me lagështi
Moçalishte
Vende me lagështirë
Orizore
Vende me lagështirë
Vende buzë ujrash
Vende me lagështirë
Bar i keq
Kanale me ujë
Vende me ujë, moçale
Moçalishte

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

V-VII
V-VII
V-VII
VI-VII
V-VI
IV-V
V-VI
V-VIII
V-VIII
VI-VIII
VI-IX
VII-IX
VII-X
VI-X
VII-IX
V-VII
V-IX
IV-VI

EuKaukaz
SubKozmop
EuSiber
Cirkumbor
EuKaukaz
Eu-Az
SubKozmop
EuKaukaz
Eu-Az
EuSiber
SubKozmop
SubKozmop
PaleoTemp
PaleoTemp
PaleoSubTrop.
PaleoTemp
SubKozmop
SubKozmop

153

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartmann) O.
Schwarz
Eriophorum angustifolium Honckeny
Eriophorum latifolium Hoppe
Schoenus nigricans L.
Scirpus cernnus Vahl.
*Scirpus holoschoenus L.
Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani L.
Scirpus setaceus L.
39. Dioscoreaceae (Dioskorore)
Tamus communis L.
40. Dipsacaceae (Berunzore)
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes
Dipsacus laciniatus L.
Knautia drymeia Heuffel
*Scabiosa atropurpurea L.
Scabiosa columbaria L.
*Scabiosa crenata Cyr.

Eleokare pesëlulëshe

Livadhe me lagështi

G

VI-VIII

Cirkumbor

Erioforë gjethengushtë
Erioforë gjethegjerë
Skenë e zeshkët
Shqirrë e anuar
Zubë
Kryekuq

Vende me lagështirë
Livadhe me lagështi
Livadhe me lagështi
Vende ranore me lagështirë
Vende buzë ujrash
Moçalishte

G
H
H
T
G
H

VI-VIII
VI-VIII
IV-VIII
VI-VIII
IV-VI
VI-VIII

Shqirrë e kreshpët

Vende ranore me lagështirë

T

VI-VIII

Cirkumbor
EuKaukaz
SubKozmop
PaleoTemp
Medi-Atlant.
SubKozmop
PaleotempSubTrop.

Pejzë, rrushgjarpër

Pyje e shkorrete mesdhetare

G

IV-V

EuMed

Cefalare lulebardhë
Berunzë e rripëzuar
Knaute e dushkajave
Skabiozë e purpurt e errët
Skabiozë pëllumb
Skabiozë ura-ura

H
H
H
H
H
Ch

VI-IX
VI-VIII
V-VII
V-IX
V-VIII
VI-VIII

EuJ
EuJL
EuJL
StenoMed
EuKaukaz
Orof. Med

Ch

VI-VIII

Orof. EuJ

H
H
T
H

VI-VIII
V-VIII
V-VII
VI-IX

Orof. EuJ
EuJ-SiberJ
StenoBalk
Balk

Scabiosa graminifolia L.

Skabiozë gjethebari

Scabiosa lucida Vill.
Scabiosa ochroleuca L.
Scabiosa tenuis Spruner ex Boiss.
Scabiosa webbiana D. Don.
41. Morinaceae (Morinore)
Morina persica L.
42. Dryopteridaceae (Diropteraceae)
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyner ex Schinz &
Thell.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
*Polystichum lonchitis (L.) Roth
43. Elaeagnaceae (Hanupore)
Hippophae rhamnoides L.
44. Ephedraceae (Gjunjezore)

skabiozë e shndritëshme
Skabiozë e verdhërreme
Skabiozë e hollë
Skabiozë e Vebit

Vende të thata me gurë
Vende me lagështirë
Pyje fletorësh
Vende te thata dhe ranore
Livadhe të thata
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Kullota subalpine dhe alpine
Toka të papunuara
Vende shkëmbore
Shpate gurishtore

Shtruthull e Persisë

Shkëmbinj malorë

H

V-VII

Balk

Fiermashkull

Pyje e vende me hije

G

VI-VIII

SubKozmop

Fierguri i Vilarit

Çara shkëmbinjsh

G

VI-VIII

Orof. EuJ

Polistikë gjembore
Polistikë heshtake, bar i gjarpnit

Pyje
Vende shkëmbore

G
G

VI-VIII
VI-VIII

EuMed
Cirkumbor

Hunap gjembor

Kultivuar dhe e natyralizuar

Ph

V-VI

Az
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Ephedra foeminea Forssk.
45. Equisetaceae (Kripthore)
Equisetum arvense L.
*Equisetum palustre L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Equisetum telmateia Ehrh.
46. Ericaceae (Shqopore)
*Arbutus unedo L.
*Erica arborea L.
Erica herbacea L.
Vaccinium myrtillus L.
47. Euphorbiaceae (Qumeshtore)
Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss.
*Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia characias L.

Ch

IV-V

StenoMed

Këputje e arave, krizmë, bargjan
Këputje e kënetave
Këputje me shumë degë
Këputje e madhe, bar pares

Vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Gjerdhe, aluvione
Vende me lagështirë

H
H
G
G

IV-VI
V-X
V-VI
IV-V

Cirkumbor
Cirkumbor
Cirkumbor
Cirkumbor

Mare,koçimare, koçumare
Shqopë, mrece, kokoriqe, rrameçë
Grathatë, krahnjer, krys
Boronicë, qershi toke, thrashegër

Makje
Makje
Pyje halorësh
Pyje e kullota

Ph
Ph
Ch
Ch

X-XII
III-V
II-VI
V-VII

Med
StenoMed
EuQ
Cirkumbor

Krozoforë ngjyruese, hikër
Rriell bajamengjashëm
Rriell karas, lilidhon

T
Ch
Ch

VI-X
II-VII
II-V

Med-Turan.
EuKaukaz
StenoMed

H

IV-VII

EuKaukaz

Ch
T
T
T

IV-VIII
IV-VIII
IV-IX
I-XII

Eu
EuMed
EuMed
Kozmop

Ch

V-VIII

EuJ

Ch
H
Ch
T
G

III-IX
IV-VIII
IV-VI
V-VII
IV-VI

MedP
EuMed
MedVL
MedVL
EuKaukaz

Ch
H
Ch
H
H
H
H

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

Med-Mont.
EuJL
MedP
EuJ
SubBalk
Illir. (Anfiad.)
MedVL

Euphorbia cyparissias L.

Rriell selvi, tâmëlçak i idht

*Euphorbia epithymoides L.
*Euphorbia exigua L.
*Euphorbia falcata L.
*Euphorbia helioscopia L.

Rriell mbilisër
Rriell gjethengushtë
Rriell kosërak
Qumështore, kacaryll, barkakureki

Euphorbia myrsinites L.

Rriell mirsinit

Euphorbia pinea L.
*Euphorbia seguierana Necker
Euphorbia spinosa L.
*Euphorbia taurinensis All.
Mercurialis perennis L.
48. Fabaceae (Bathore)
Anthyllis montana L.
*Anthyllis vulneraria L.
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball.
Astragalus depressus L.
Astragalus glycyphylloides DC.
*Astragalus monspessulanus L.
Astragalus onobrychis L.

Rriell si pishbutë
Rriell seguerian
Rriell gjembake
Rriell e Taurinit
Merkurial shumëvjeçar

Bar i keq
Pyje
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Pyje e shkorrete
Vendbanime të ndryshme
Toka të punuara
Vendbanime të ndryshme
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Ranishte bregdetare
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende të thata me gurë
Toka të punuara
Vende me hije

Antildë e malit
Antilidë plagëshëruese
Argjirolob i Zanonit
Arithe e ulët
Arithe gjetheëmbëlngjashme
Arithe e Monpeliesë
Arithe si esparcetë

Livadhe malore
Kullota alpine
Vende të thata
Kullota
Pyje e kullota
Vende me bar
Kullota malore
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*Cercis siliquastrum L.
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
Chamaecytisus tommasinii (Vis.) Rothm.
Chamaecytisus triflorus (Wahlenb.) Rothm.
Chamaespartium sagittale (L.) P. E. Gibbs.
*Colutea arborescens L.
*Coronilla emerus L.
Coronilla scorpioides (L.) Koch.
*Coronilla varia L.
Corothamnus pseudoprocumbens Markgraf
Cytisus villosus Pourret
*Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Galega officinalis L.
Genista hassertiana (Bald.) Bald. ex Buchegger
Genista januensis Viv.
Genista pulchella Vis.
*Genista radiate (L.) Scop.
Genista tinctoria L.
*Hippocrepis comosa L.
Hippocrepis glauca Ten.
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold
Lathyrus aphaca L.
*Lathyrus cicera L.
Lathyrus latifolius L.
Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze
Lathyrus niger (L.) Bernh.
*Lathyrus pratensis L.

Lofatë, lajthatë, filetë e egër
Kamecitizë qimeashpër
Kamecitizë e Tomazinit
Kamecitizë qerpikor
Kamespart shigjetak
Fshikarthë, drogsht, kërsaç, kopaçë
Milëz, hardall i egër
Milëz bishtakrepe
Milëz e ndryshme
Vjexhës e rremështrirë
Vjexhës leshtore
Doriknë kreshpake
Doriknë pesëgjethëshe, barbreshë
Qerbash, kukurjak
Gjineshtër e Hasertit
Gjineshtër e Janusit
Gjineshtër e bukur
Gjineshtër rrezake
Gjineshtër ngjyruese
Hipokrepë me xhufkë
Hipokrepë e rimtë
Ajdës, vojmës
Milëz, kokzezë, mollëz, veshgjarpni
Vingjër qiqër
Vingjër gjethegjerë
Vingjër luleçlirtë
Vingjër e zezë
Vingjër livadhesh, bartlinë

*Lathyrus sativus L.

Vingjër e kultivuar, koçkull

*Lathyrus venetus (Miller) Wolf. in Koch
Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
*Lotus corniculatus L.
*Medicago arabica (L.) Hudson.
*Medicago lupulina L.
*Medicago minima (L.) Bartal.

Vingjër e Venedikut
Drokth i egër
Thuepulë brinoke, Gëveshëza
Jonxhë e Arabisë
Jonxhë lupulinë, jonxhë e zezë
Jonxhë shumë e vogël
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Shkorrete
Pyje e shkorrete
Pyje e shkorrete
Pyje e shkorrete
Vende të thata
Shkorrete dhe pyje
Shkorrete dhe pyje
Vende të thata
Vende me bar dhe pyje
Vende të thata dhe shkëmbore
Pyje e shkorrete
Shkorrete dhe kullota
Vende me bar
Vende me lagështirë
Shpate të degraduara / të thata
Vende shkëmbore dhe kullota
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende shkëmbore
Shkorrete dhe pyje
Livadhe e kullota
Vende të thata
Pyje e kullota
Bar i keq
Vende të thata me bar
Vende me bar
Livadhe e kullota
Pyje fletorësh
Kullota malore
Toka të punuara / të
papunuara
Pyje fletorësh
Pyje e shkorrete
Kullota të thata
Vende me bar
Vende të thata me bar
Kullota të thata

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

III-V
IV-VI
VI-VIII
IV-VI
VI-VII
V-VI
VI-IX
IV-V
V-VIII
V-VI
IV-V
V-VI
IV-VI
V-VII
V-VI
IV-VI
VI-VII
VI-VII
V-VII
V-VII
V-VII
V-VI
IV-VI
III-VI
V-VIII
VI-VIII
V-VI
V-VIII

EuJ-Pont.
EuSiber
Balk
EuKaukaz
EuQ
EuMed
Eu-Az
EuMed
Eu-Az
Illir. (Anfiad.)
MedP
EuMed
EuQ
EuKaukaz
StenoBalk
EuJ
Eu
Orof. EuJ
EuKaukaz
EuQ
EuJ
Orof. EuJ
EuMed
EuMed
EuJ
Pont
EuKaukaz
PaleoTemp

T

III-V

EuJP

H
NPh
H
T
H
T

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

Pont
EuQ
PaleoTemp
EuMed
PaleoTemp
EuMed
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Medicago polymorpha L.
*Medicago sativa L.
Melilotus alba Medicus
Melilotus elegans Salzm. ex Ser.
Melilotus indica (L.) All.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv.
*Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
Onobrychis caput-galli (L.) lam.
Ononis spinosa L.
Ornithopus compressus L.
Oxytropis pilosa (L.) DC.
Oxytropis pyrenaica (G. Beck)
Psoralea bituminosa L.
Robinia pseudacacia L.
*Spartium junceum Scop.
Trifolium alpestre L.
*Trifolium angustifolium L.
*Trifolium arvense L.
Trifolium cherleri L.
Trifolium fragiferum L.
Trifolium hybridum L.
*Trifolium medium L.
Trifolium nigrescens Viv.
*Trifolium ochroleucon Hundson
Trifolium pallescens Schreber
*Trifolium patens Schreber
Trifolium patulum Tausch.
Trifolium pignantii Fauche & Chaub.
*Trifolium pilczii Adamovic
*Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium velenovskyi Vandas
*Trigonella corniculata (L.) L.
Vicia bithynica (L.) L.
Vicia cracca L.

Jonxhë shumëtrajtëshe
Jonxhë e kultivuar
Makth i bardhë
Makth elegant
Makth i Indisë
Makth mjeksor
Esparcetë e bardhë
Esparcetë e ranishteve
Esparcetë kokëgjeli
Kalmuth gjembor, cronikth
Ornitopë e rrasur
Oksitropë leshatake
Oksitropë e Prenjës
Psorale bitumore
Akacie, sallgam, rogoveckë
Gjineshtër pyjesh
Trifil alpesh
Trifil gjethengushtë
Trifil arash
Trifil i Cerlerit
Trifil luleshtrydhebartëse
Trifil hibrid
Trifil i mesëm
Trifil i zeshkët
Trifil i verdhemë
Tifil si i zbehtë
Trifil i hapur
Trifil i hapur
Trifil i Pinjantit
Trifil i Pilcit
Trifil zvarrites, trerremç
Trifil i përmbysët
Trifil i Velenovskit
Trëndelinë, makth
Grashinë e Bitinisë
Grashinë kraka

Toka të papunuara
Kultivuar dhe spontane
Toka të papunuara
Ara, vende të pambjella
Toka të papunuara
Toka të punuara
Kullota malore
Livadhe të thata e kullota
Toka të papunuara
Vende të thata
Toka të papunuara
Livadhe të thata
Kullota alpine
Vende të thata
Kultivuar dhe e natyralizuar
Livadhe të thata e kullota
Buzë lumenjve, pellgje
Vende të thata me bar
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Kullota
Kullota malore
Kullota
Kullota
Kullota malore
Kullota me lagështirë
Pyje e kullota
Dushkaja
Kullota alpine
Vende me bar
Vende me lagështirë
Kullota malore
Kullota të thata
Bar i keq
Pyje e kullota
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T
H
T
T
T
H
H
H
T
Ch
T
Ch
H
H
Ph
Ch
H
T
T
T
H
H
G
T
H
H
T
H
G
H
H
T
T
T
T
H

III-V
IV-VII
VII-IX
IV-VII
IV-VII
VII-IX
V-VII
V-VII
IV-V
V-IX
IV-VI
V-VII
VI-VII
III-VI
V-IX
V-VI
V-VIII
IV-VII
IV-VI
IV-V
IV-VIII
V-VIII
V-VIII
III-VI
V-VII
VII-VIII
V-VII
VI-VIII
V-VII
VI-VII
V-VIII
IV-VII
VI-VIII
III-V
III-V
V-VIII

EuMed
EuAz
Eu-Az
MedJ
Med-Turan.
Eu-Az
EuMed
Eu
StenoMed
EuMed
EuMed
EuP-Az
SubEndem
MedP
AmV
Illir. (Anfiad.)
EuKaukaz
EuMed
PaleoTemp
EuMed
PaleoTemp
Medi-Atlant.
Eu-Az
EuMed
Pont-EntroEu
Orof. EuJ
EuJ
MedVL
Balk
Balk
Eu-Az
PaleoTemp
Balk
Med
EuMed
EuKaukaz
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*Vicia grandiflora Scop.

Grashinë lulemadhe

H

V-VIII

EuJL

T

III-V

EuMed

Grashinë e verdhë
Grashinë e kultivuar, groshilë

Gjerdhe
Toka të punuara / të
papunuara
Bar i keq
Vendbanime të ndryshme

Vicia hybrida L.

Grashinë hibride

Vicia lutea L.
Vicia sativa subsp. nigra L.
49. Fagaceae (Ahore)
Castanea sativa Miller
*Fagus sylvatica L.
*Quercus cerris L.
*Quercus coccifera L.
*Quercus frainetto Ten.
*Quercus ilex L.
*Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
*Quercus pubescens Willd.
*Quercus trojana Web.
50. Gentianaceae (Gencianore)
*Blackstonia perfoliata (L.) Hudson
*Centaurium erythraea Rafin.
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce
Centaurium tenuiflorum (Hoff. & Link.) Fritsch
Gentiana asclepiadea L.
*Gentiana lutea L.
Gentiana verna L.
Gentianella bulgarica (Velen.) J. Holub
*Gentianella crispata (Vis.) J. Holub
51. Geraniaceae (Geraniore)
Erodium cicutarium (L.) L'Her.
Erodium guicciardii Heldr. ex Boiss.
Geranium aristatum Freyn. & Sint.
Geranium brutium Gasparr.
Geranium cinereum Cav.
Geranium columbinum L.
*Geranium dissectum L.
*Geranium lucidum L.
Geranium macrorrhisum L.
Geranium molle L.

T
T

IV-V
III-VI

EuMed
Med-Turan.

Gështenjë, gishtajë, kshtajë
Ah
Qarr, lis i bardhë, qarr i bardhë
Prall, ngasje, ngasje, qarrucë
Shparth, ballgum, bungëkeqe
Ilqe, hilqe, lëqeshtë, ylnjë, ylqer
Bungë, bungëkeqe
Bungëbutë, lis i butë, gogrek
Bulgër, meçkadin, qarr i egër

Shkëmbinj silicorë
Ahishte
Dushkaja
Makje e shkorreta mesdhetare
Dushkaja
Makje e shkorreta mesdhetare
Dushkaja
Dushkaja
Vende të thata

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

V-VI
V-VI
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
III-V

EuJL
EuKaukaz
EuMed
MedL
EuJL
StenoMed
Eu
EuJL
SubBalk

Flashtër nëpërfletëse, qiqër e egër
Bar ethesh, kinë fushe, trikë, taljon
Bar ethesh elegant, trikë e bukur
Bar ethesh lulehollë
Gencianë asklepiade
Sanëz, bar zemre, ksanë, rahaven,
Gencianë pranverore
Gencianëz bullgare
Gencianëz kaçurrele

Vende me bar dhe shkorrete
Vende me bar dhe shkorrete
Vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Shkorrete, pyje me lagështirë
Livadhe e kullota
Kullota subalpine dhe alpine
Livadhe e kullota
Kullota të thata

T
T
T
T
H
H
H
T
H

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

EuMed
PaleoTemp
PaleoTemp
PaleoTemp
Eu
Orof. EuJ
EuKaukaz
Balk
SubBalk

Erodë si kukutë, sqepcafkë
Erodë e Gicardit
Kamaroshe me halëz
Kamaroshe e Kalabrisë
Kamaroshe e hirtë
Kamroshe e pëllumbave
Kamaroshe gjetheprerë
Kamaroshe e ndritëshme
Kamaroshe rrënjëgjatë
Kamaroshe butloshe

Toka ranore
Vende të thata me gurë
Pyje malorë
Vende me bar
Vende shkëmbore dhe kullota
Vende me bar dhe shkorrete
Vende me bar
Vende shkëmbore
Shkëmbinj dhe pyje malorë
Vendbanime të ndryshme

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

III-XI
VII-X
VI-VIII
III-X
VI-VIII
III-VII
III-VII
IV-VII
VI-VIII
III-X

EuMed
Balk
Balk
MedVL
SubBalk
EuSiber
Eu-Az
EuMed
EuJL
Eu-Az
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*Geranium pyrenaicum (L.) Burnm.
*Geranium robertianum L.
*Geranium sanguineum L.
Geranium sylvaticum L.
*Geranium versicolor L.
52. Gesneriaceae (Gesneriore)
Ramonda serbica Pancic
53. Globulariaceae (Turzore)

Kamaroshe e Pirenejve
Kamaroshe e Robertit, barikajushe
Kamaroshe ngjyrë gjaku
Kamaroshe pyjesh
Kamaroshe ngjyrëndryshme

Pyje e çeltira
Vende me hije, pyje etj.
Shkëmbinj dhe pyje malorë
Pyje e kullota
Pyje malorë

H
T
H
H
H

V-VIII
III-IX
V-VIII
VI-VIII
V-VIII

Eu-Az
SubKozmop
EuKaukaz
EuKaukaz
SubBalk

Ramondë e Serbisë

Çara shkëmbinjsh

H

VI-VII

Balk

Globularia cordifolia L.

Turëz gjethezemër

Vende shkëmbore dhe me
gurë

Ch

IV-VIII

EuQ

Miriofil si kalli, bisht thiu
Miriofil qerthullor

Liqene
Liqene

Hidro
Hidro

VI-VIII
VI-VIII

EuSiber
Cirkumbor

Lulebasani mjekrosh

Vende me gurë

H

VI-VII

EuJ

Lulebasani haplofil i Devollit

Vende shkëmbore

H/Ch

III-IX

Endem

Lulebasani i kreshpët
Lulebasani, balc, lulegjaku
Lulebasani katërflatror

Pyje
Vendbanime të ndryshme
Vende me lagështirë

H
H
H

VI-VIII
V-VIII
VI-VIII

PaleoTemp
PaleoTemp
PaleoTemp

Fiershqipe, vralo

Vendbanime të ndryshme

G

VI-VIII

Kozmop

Shafran luleari
Shafran i Dalmacisë
Shafran i Velukenit
Gladiolë e Ilirisë
Gladiolë mocalesh
Karakafte
Luleshpatë
Shpatore e zbehtë
Badër uji
Shpatore e Sintenisit
Lulekabuni

Vende shkëmbore
Shkorrete dhe vende shëmbore
Kullota alpine
Shkorrete dhe pyje
Livadhe me lagështi
Kodrina
Zbukuruese
Natyralizuar
Vende të lagështa, buzë ujrash
Vende me bar
Kullota të thata

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

I-VI
I-IV
IV-VI
V-VI
V-VI
II-III
IV-VI
IV-V
IV-VI
V-VI
III-VI

SubBalk
StenoBalk
Balk
EuJL
EuQ
MedVL
MedL
SubBalk
Eu-Az
EuJL
StenoMed

Arrë, kaçkë

Lugina lumenjsh

Ph

IV-V

Eu-Az

54. Haloragaceae (Haloragore)
Myriophyllum spicatum L.
Myriophyllum verticillatum L.
55. Hypericacea (Lulebasanore)
Hypericum barbatum Jacq.
*Hypericum haplophylloides subsp. devollense
Halacsy & Bald.
Hypericum hirsutum
*Hypericum perforatum
Hypericum tetrapterum Fries.
56. Dennstaedtiaceae
*Pteridium aqulinum (L.) Kuhn
57. Iridaceae (Shpatore)
Crocus chrysanthus Herbert
Crocus dalmaticus Vis.
Crocus veluchensis Herbert
Gladiolus illyricus Koch
Gladiolus palustris Gaudin
Hermodactylus tuberosus (L.) Miller
Iris germanica L.
Iris pallida Lam.
Iris pseudacorus L.
Iris sintenissii Janka
Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri
58. Juglandaceae (Arore)
Juglans regia L.
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59. Juncaceae (Zhukore)
Juncus alpinus Vill.
*Juncus articulatus L.
*Juncus bufonius L.
Juncus bulbosus L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus inflexus L.
Juncus thomasii Ten.
Juncus trifidus L.
Luzula campestris (Retz.) Lej.
Luzula forsteri L. (Sm.) DC. in Lam. & DC.
Luzula italica Parl.
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin
60. Lamiacea (Hithebutore)
*Acinos alpinus (L.) Moench
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
*Ajuga reptans L.
Ballota nigra L.
Ballota rupestris (Biv.) Vis.
*Calamintha grandiflora (L.) Moench
Calamintha nepeta (L.) Savi
Calamintha sylvatica Bromf.
*Clinopodium vulgare L.
Galeopsis ladanum L.

Kulmak alpin
Kulmak i nyjtuar
Kulmak thithlopë
Kulmak bulbor
Kulmak lëmshukor
Kulmak i përhapur, kashër, kullojsë
Kulmak i përkulur
Kulmak i Tomasit
Kulmak i carë trish
Luzulë shumëluleshe
Luzulë e Forsterit
Luzulë italiane
Luzulë e bardhë
Luzulë e pyjeve

Vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Vende të lagështa, buzë ujrash
Vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Livadhe me lagështi
Vende me ujë, moçale
Vende me lagështirë
Livadhe, pyje
Pyje e shkorrete
Kullota alpine
Toka acide
Pyje malorë

G
H
T
G
G
G
H
G
G
H
H
H
H
H

VI-VIII
IV-XI
V-IX
VI-VII
V-VII
IV-IX
VI-VIII
VI-VII
VI-VIII
V-VI
III-V
VII-VIII
VI-VIII
V-VII

Cirkumbor
Cirkumbor
Kozmop
Eu
Kozmop
Kozmop
PaleoTemp
SubBalk
Artiko-Alp.
Cirkumbor
EuMed
SubBalk
EuQ
EuJ

Mendërmirë e Alpeve
Mendëmirë arash
Ajugë si pishë e vogël
Ajugë zvarritëse
Ballotë e zezë, bar çimkash, hith
Ballotë shkëmbinjsh
Mendëmirë lulemadhe
Mendëmirë nepetë
Mendëmirë pyjesh
Klinopod i rëndomtë
Galeopsë temjan

Kullota subalpine dhe alpine
Kullota me gurë
Livadhe të thata e kullota
Pyje e shkorrete
Toka të papunuara
Shkëmbinj malorë
Pyje fletorësh
Toka të papunuara
Pyje e shkorrete
Shkorrete dhe pyje fletorë
Vende me gurë
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Pyje e vende me hije
Shkëmbinj dhe pyje malorë
Pyje e shkorrete
Kultivuar
Kullota me lagështirë
Toka të papunuara
Gjerdhe e shkorrete

T
T
H
H
H
Ch
H
H
H
H
T

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

Orof. EuJ
EuMed
EuMed
Eu-Az
EuMed
Orof. MedVL
Orof. Med
EuMed
EuKaukaz
Cirkumbor
Eu-Az

H/Ch

VI-IX

Orof. EuAz

H
H
H
Ch
H
H
H

VI-VIII
IV-VIII
III-XII
VI-IX
VII-IX
V-VIII
V-VIII

EuKaukaz
Orof. Med
Eu-Az
StenoMedP
PaleoTemp
EuMed
EuMed

Hyssopus officinalis L.

Hisop mjeksor

*Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend& Polatsch.
Lamium garganicum L.
Lamium maculatum L.
Lavandula angustifolia Miller
Lycopus europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.

Lamiastër galeobdolon
Hithëbutc e Garganit
Hithëbutë e njollosur
Lavandë gjethengushtë
Likopës i Evropës
Marubë e rëndomtë, kapinok
Milcë mjeksore, bar blete, spelinok
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Melittis melissophyllum L.
*Mentha aquatica L.
Mentha longifolia (L.) Hudson
Mentha microphylla C. Koch.
Mentha pulegium L.
Mentha spicata L.
Mentha x piperita L.

Melit gjethemilcë
Mendër uji, sjerushë, sarushë
Mendër gjethegjatë, mendër e egër
Mendër gjethevogël
Mendër pulegë
Mendër me kallinj
Mendër piperë, najazmë, dhiozmë

*Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichenb.

Bishtmi i Greqisë

Micromeria juliana (L.) Bentham ex Reichenb.
Micromeria myrtifolia Boiss. & Hohen.
*Origanium vulgare L.
Phlomis fruticosa L.
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia ampexicaulis Lam.
Salvia argentea L.
Salvia glutinosa L.
Salvia officinalis L.
Salvia ringens Sibth. & Sm.
Salvia sclarea L.
Salvia triloba L. fil.
Salvia virgata Jacq.
Salvia viridis L.
Satureja hortensis L.
*Satureja montana subsp. montana L.
Scutellaria columnae All.
Sideritis montana L.

Bishtmi juliane
Bishtmi gjethemërsinë
Rigon i rëndomtë, çaj mali
Cfakë, bezgë, belinë, psakë
Prunelë e rripëzuar
Prunelë e rëndomtë
Rozmarinë mjeksore, dhëndrolivan
Sherbelë kërcellpështjellëse
Sherbelë e argjentë
Sherbelë veshtullore
Sherbelë mjeksore, gjumënesh
Sherbelë kurorëhapur
Shëngjin
Sherbelë trevrigujshe
Sherbelë breza-breza
Sherbelë e gjelbër
Trumzë kopshtesh
Trumzë, shtërmen
Skutelare e Kolonës
Siderit malesh

Sideritis raeseri Boiss. & Heldr.

Çaj mali

Stachys alopecurus (L.) Bentham
*Stachys germanica L.
Stachys officinalis (L.) Trevisan
Stachys recta L.

Sarushë pungace
Sarushë e Gjermanisë
Sarushë mjeksore
Sarushë e ngritur
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Pyje fletorësh dhe makje
Pellgje, moçale etj.
Vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Kultivuar
Kultivuar
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Shpate gurishtore
Shkëmbinj flishore
Vendbanime të ndryshme
Pyje e shkorrete mesdhetare
Vende me diell
Livadhe e kullota
Zbukuruese
Livadhe e kullota
Vende të thata dhe shkëmbore
Pyje fletorësh dhe makje
Vende të thata dhe shkëmbore
Vende të thata
Shkorrete dhe pyje të prerë
Frigana
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Toka të papunuara
Shpate gurishtore
Ahishte
Kullota të thata
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Livadhe të thata e kullota
Toka të punuara
Livadhe e kullota
Vende të thata dhe shkëmbore

H
H
H
H
H
H
H

V-VIII
IV-VIII
VI-X
VI-X
V-IX
V-VIII
V-X

SubBalk
PaleoTemp
PaleoTemp
MedL
EuMed
SubKozmop
Am.

Ch

V-VI

StenoMed

Ch
Ch
H
Ch
H
H
Ch/NPh
H
H
H
Ch
H
H
Ch
H
T
T
Ch
H
T

V-VI
V-VI
VI-IX
III-V
IV-VIII
IV-X
IV-VIII
VI-VII
VI-VII
VI-IX
III-VI
V-VII
VI-VII
V-VI
VI-VIII
IV-V
VI-IX
VII-IX
V-VII
V-VII

StenoMed
Balk
Eu-Az
StenoMed
EuMed
Cirkumbor
StenoMed
Balk
StenoMed
Orof. EuAz
StenoMedVL
Balk
EuMed
Orof. MedV
EuJL
StenoMed
AzP
Orof. MedP
MedVL
Med-Turan.

H

VI-VII

Balk

H
H
H
H

VI-VIII
VI-VIII
VI-VIII
V-VIII

Orof. EuJ
EuMed
EuKaukaz
Orof. MedV
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Stachys scardica (Griseb.) Hayek

Sarushë e Sharrit

*Teucrium chamaedrys L.

Arrs si dushk i vogël

Teucrium montanum L.

Arrs i maleve

*Teucrium polium L.
Teucrium scordium L.
*Thymus longicaulis C. Presl.
Thymus praecox Opiz.

Bar i majasëllit, lule zoje
Arrs si hudhër
Lisër kërcellgjatë
Lisër e hershme

Thymus striatus Vahl.

Lisër rrvaga-rrvaga

*Thymus teucrioides Boiss. & Spruner
Ziziphora capitata L.
61. Lauraceae (Dafinore)
Laurus nobilis L.
62. Lemnaceae (Lemnore)
Lemna minor L.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleider
63. Lentibulariaceae (Lentibulariore)
Pinguicula balcanica Gasper
*Pinguicula hirtiflora Ten.
64. Liliaceae (Zambakore)
Anthericum liliago L.

Lisër arrsngjashëm
Ziziforë e kokët

Livadhe të thata dhe
shkëmbinj
Vende me bar dhe shkorrete
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Vende te thata dhe ranore
Vende me lagështirë
Livadhe e kullota
Livadhe e kullota
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Kullota malore
Vende të thata

Dafinë, lar, defme, dhafnë, luvari

Anthericum ramosum L.

Mjekërdhize e degëzuar, purri

Asparagus acutifolius L.
Asphodeline liburnica (Scop.) Reichenb.
*Asphodelus aestivus Brot.
Asphodelus albus Miller
Convallaria majalis L.
Erythronium dens-canis L.
Lilium albanicum Griseb.
Lilium candidum L.
Lilium chalcedonicum L.
Lilium martagon L.
Muscari botryoides (L.) Miller

Shpargull gjethemprehtë, ferruc
Sjerushë e Liburnës, bixhgo e qenit
Badhër verore
Badhër e bardhë
Lot zoje, parlotë, lule Shëngjergji
Kuqël dhembqeni
Zambak shqiptar
Zambak i bardhë, jell
Zambak kalcedon
Zambak martagon, tridhëbotë
Peshtrik vilengjashëm

H

VII-VIII

Balk

Ch

V-VII

EuMed

Ch

V-VIII

Orof. EuJ

Ch
H
H
H

VI-VIII
VI-VIII
IV-VIII
IV-VIII

StenoMed
EuKaukaz
EuMed
EuQ

H/Ch

V-VII

SubBalk

Ch
T

VI-VII
VI-VIII

SubEndem
EuJ-AzP

Makje e shkorreta mesdhetare

Ph

III-IV

StenoMed

Qefilë e vogël
Spirodelë shumërrënjore

Ujra të ndenjura
Ujra të ndenjura

T
Hidro

IV-VII
V-X

SubKozmop
SubKozmop

Pinguikulë e Ballkanit
Pingukulë lulekreshte

Vende me lagështirë
Pranë burimeve

H
H

V-VII
V-VIII

Balk
Orof. MedVL

Mjekërdhizë lulezambaku

Vende me gurë
Livadhe dhe shpate
shkëmbore
Shkorrete dhe pyje
Shpate gurishtore
Toka të papunuara
Livadhe e kullota
Pyje e shkorrete
Pyje fletorësh
Livadhe e kullota
Zbukuruese
Vende shkëmbore dhe pyje
Ahishte
Livadhe e kullota

G

V-VI

Medi-Atlant.

G

V-VII

Medi-Atlant.

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

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

Med
Med
Med
Orof. Med
Cirkumbor
EuJ-SiberJ
Balk
Med
SubEndem
EuKaukaz
SubMed
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Muscari comosum (L.) Miller
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Narthecium scardicum Kosanin
Ruscus aculaetus L.
*Smilax aspera L.
Veratrum album L.
Veratrum nigrum L.
65. Linaceae (Linore)
Linum capitatum Kit. ex Schultes
*Linum catharticum L.
Linum elegans Spruner ex Boiss.
Linum flavum L.
Linum hirsutum L.
Linum hologynum Reichenb.
Linum pubescens Banks & Solander
Linum punctatum subsp. pycnophyllum C. Presl.
Linum spathulatum Halascy & Bald.) Halacsy
*Linum tenuifolium L.
Linum trigynum L.
66. Loranthaceae (Evullore)
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.
*Viscum album L.
67. Lythraceae (Litrore)
Lythrum portula (L.) D.A. Web
*Lythrum salicaria L.
68. Malvaceae (Mellagore)
Abutilon theophrasti Medicus
Althaea hirsuta L.
Althaea officinalis L.
Hibiscus trionum L.
*Malva moschata L.
Malva sylvestris L.
69. Moraceae (Manore)
Ficus carica L.
Morus alba L.
Morus nigra L.

Peshtrik cuflor, kalojerth
Peshtrik i papërfillshëm
Nartecë e Sharrit
Rrushkull gjembor, herëpelë, përce
Morenxë e ashpër, gjembrekull
Shtarë e bardhë
Shtarë e zezë

Vende të thata me bar
Livadhe e kullota
Vende me lagështirë
Shkorrete dhe pyje
Makje
Livadhe e kullota
Pyje e kullota

G
G
H
Ch
Liane
G
G

IV-VI
III-VI
V-VII
II-IV
IX-X
VII-VIII
VI-VII

EuMed
EuMed
Balk
EuMed
PaleoSubTrop.
EuKaukaz
Eu-Az

Lin me krejca
Lin dlirues
Lin i bukur
Lin i verdhë
Lin i kreshpët
Lin shtyllëzngjitur
Lin pushlor
Lin pikalosh
Lin pallak
Lin gjethehollë
Lin trishtyllëzor

Shpate shkëmbore
Vende të fresketa me bar
Vende shkëmbore
Vende me bar
Vende të thata me bar
Livadhe malore
Shkorrete dhe kullota
Zona malore
Vende me bar dhe shkorrete
Vende të thata
Makje e shkorreta mesdhetare

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

VI-VII
V-VIII
V-VII
VI-VII
V-VIII
V-VII
V-VII
V-VII
V-VII
VI-VII
III-V

EuJL
EuMed
Balk
EuJL
EuJL
Balk
Balk
SubBalk
Balk
SubMed
EuMed

Vell
Veshtull, dishël, name, evull

Gjysmëparazite
Gjysmëparazite

CH
NPh

I-VII
III-V

Pan.Subtrop.
Eu-Az

Bargjak portula
Bargjak, Bargjak shelgjesh, lapdele

Baltovina, pellgje
Buzë kanaleve dhe moçale

T
H

VI-X
V-VIII

EuSiber
SubKozmop

Pambuk i egër, këmacës
Mullanjadhe e kreshpët
Mëllagë e bardhë, mëllagë e ujit
Hibisk i qeve
Mëllagë erëmyshku
Mëllagë pyjesh, patlixhan i egër

Toka të punuara
Vende të thata
Vende me lagështirë
Toka të punuara
Vende me bar
Vendbanime të ndryshme

T
T
H
T
H
H

VII-X
V-VII
V-VI
VI-IX
VI-IX
V-VIII

SubPont.
EuMed
EuSiber
Az
EuMed
EuSiber

Fik, fik i egër, piri
Man i bardhë, dudë e bardhë
Man i zi, dudë i zi, mure e zesë

Kultivuar dhe e natyralizuar
Kultivuar
Kultivuar

Ph
Ph
Ph

IV-VIII
IV-V
IV-V

AzL
AzL
AzP
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70. Myrtaceae (Mersinore)
*Myrtus communis L.
71. Nymphaeaceae (Nimfeore)

Mërsinë,mertë, lestinë, merçelë

Shkorrete dhe pyje

Ph

VI-VII

StenoMed

Nymphaea alba L.

Lëkue i bardhë, lëkon i bardhë,
lulebllate,belkue

Liqene

G

IV-X

Eu-Az

Frashër i zi, frashnjë, frasht
Frashër i bardhë
Voshtër, gjipës, puqlore
Ulli
Mretë gjethengushtë, krifshë
Mretë, krifshë, gjethimë, mëreshtë

Buzë ujrash, pyje me lagështi
Pyje të përzjerë
Shkorrete
Kultivuar
Makje
Makje

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

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

EuKaukaz
EuMed
AzP
StenoMed
StenoMed
StenoMed

Epilobë gjethengushtë
Epilobë e Dodonës
Epilobë malesh
Epilobë lulevogël

Çeltira pyjesh
Vende me gurë
Pyje e vende me hije
Buzë ujrash

H
H
H
H
H

VI-VIII
VI-IX
VI-VIII
VI-VIII
VI-VIII

Eu-Atlant
Cirkumbor
EuJL
EuKaukaz
PanTemp.

Sefir, sefir si hënë

Ahishte

G

VII-VIII

SubKozmop

Anakamptë piramidore
Cefalanterë e Damasonit
Cefalanterë gjethegjatë
Cefalanterë e kuqe
Koleoglos i gjelbër
Daktilorhizë kordigerë
Daktilorhizë si qeskë
Daktilorhizë si shtog
Epipakt heleborin
Epipakt mocalesh
Gimnadene bar qyme femën
Gjuhë gjarpri
Limodorë e dështuar
Listerë vezake
çerdhe zogu, ethacak

Livadhe me lagështi
Pyje fletorësh
Pyje fletorësh
Pyje e shkorrete
Pyje halorësh
Vende me bar
Livadhe me lagështi e pyje
Livadhe të thata e kullota
Pyje fletorësh
Moçalishte
Livadhe, pyje
Kullota shkëmbore
Pyje fletorësh
Pyje fletorësh
Ahishte

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

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

EuMed
EuMed
EuKaukaz
EuKaukaz
Cirkumbor
EuJ
EuJ
EuKaukaz
PaleoTemp
Cirkumbor
Eu-Az
SubMed
EuMed
Eu-Az
EuKaukaz

72. Oleaceae (Ullinjore)
Fraxinus excelsior L.
*Fraxinus ornus L.
Ligustrum vulgare L.
Olea europaea L.
*Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
73. Onagraceae (Oenotheraceae)
Epilobium alsinifolium Vill.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium dodonaei Vill.
Epilobium montanum L.
Epilobium parviflorum Schreber
74. Ophioglossaceae
Botrychium lunaria (L.) Swartz
75. Orchidaceae (Salepore)
Anacamptis pyramidalis (L.) C.M. Richard
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard
Coeloglossum viride (L.) Hartman
Dactylorhiza cordigera (Fries) Soo
Dactylorhiza saccifera (Brogn.) Soo
Dactylorhiza sambucina (L.) Soo
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis palustris (L.) Crantz
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. in Aiton
Himantoglossum calcaratum (Beck) Schltr.
Limodorum abortivum (L.) Swartz
Listera ovata (L.) R. Br. in Aiton
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard
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Ophrys apifera Hudson
Ophrys scolopax Cav.
Ophrys sphegodes Miller
Orchis coriophora L.
Orchis mascula (L.) L.
Orchis morio L.
Orchis tridentata Scop.
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
Pseudorchis frivaldii (Hamp ex Griseb.) P.F.Hunt
Serapias lingua L.

Ofris si bletë, koçeturrec, kompir
Ofris brirak
Ofris sfegod
Salep koriofor
Salep mashkull
Salep morio
Salep me tri dhembë
Platanterë luleblertë
Saleprremë i Frivaldit
Serapë llapore

Serapias vomeracea (Burm.) Briq.

Serapë vjellëse

76. Orobanchaceae (Sparqore)
Melampyrum arvense L.
Melampyrum heracleoticum Boiss. Crph.
Orobanche aegyptica Pers.
Orobanche alba Stephan ex Willd.
Orobanche minor Sm. in Sowerby
Orobanche pubescens d’Urv
*Orobanche rechingeri Gilli
Orobanche reticulata Wallr.
Pedicularis leucodon Griseb.
77. Oxalidaceae (Tharbushtore)
Oxalis acetosella L.
78. Papaveraceae (Lulekuqore)
Chelidonium majus L.
Corydalis cava L.
Fumaria officinalis L.
Papaver dubium L.
Papaver rhoeas L.
79. Parnassiaceae (Parnasikore)
Parnassia palustris L.
Pastinaca sativa L.
80. Pinaceae (Pishore)
*Abies alba Miller
Abies borisii-regis Mattf.

Vende të fresketa me bar
Livadhe të thata
Toka të papunuara
Pyje halorësh
Pyje e kullota me lagështirë
Livadhe të thata
Livadhe, pyje
Livadhe, shkorrete e pyje
Kullota alpine
Vende me lagështirë
Livadhe të thata dhe
shkëmbinj

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

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

EuMed
EuMed
EuMed
EuMed
PaleoTemp
Eu-Az
EuMed
EuSiber
Balk
StenoMed

G

IV-VI

EuMed

Grurëzi arash, grunë shejtani, trokje
Grurëzi i Heraklesë
Sparqe egjiptiane
Sparqe e bardhë
Sparqe e vogël
Sparqe pushlore
Sparqe e Rekingerit
Sparqe e rrjetëzuar
Pedikulare dhëmbëbardhë

Ara
Kullota të thata
Parazite
Parazite
Parazite
Parazite
Parazite
Parazite
Kullota subalpine dhe alpine

T
T
T
T
T
T
T
T
H

V-VII
V-VII
III-VII
V-VII
IV-VIII
III-VII
V-VII
V-VII
V-VII

Eu-Az
SubEndem
EuJL
Orof. EuKauk.
PaleoTemp
MedL
SubBalk
EuQ
Balk

Tharbtushë, bar mitili, ufull-lepri

Pyje e vende me hije

H

IV-VI

Cirkumbor

Tamlagjak, latrapec, bar jod
Koridal qepor
Fom mjeksor, lulëpllumi, mokth
Lulekuqe e dyshimtë
Lulekuqe, perulinkë, lule e grunit

Pyje e vende me hije
Pyje e shkorrete
Vendbanime të ndryshme
Toka të punuara
Ara

H
G
T
T
T

IV-VII
III-V
I-XI
III-VII
III-VII

Eu-Az
EuKaukaz
PaleoTemp
Med-Turan.
MedL

Parnase mocalesh
Pastinakë e kultivuar

Livadhe me lagështi
Toka të papunuara

H
H

VII-VIII
VII-VIII

EuSiber
EuSiber

Bredh i bardhë, bredh
Bredh i Maqedonisë

Pyje ahu dhe pishë të zezë
Zona malore

Ph
Ph

IV-V
IV-V

Orof. EuJ
Balk
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Pinus halepensis Miller
Pinus heldreichii Christ
Pinus mugo Turra
*Pinus nigra Arnold
Pinus peuce Griseb.
81. Plantaginaceae (Plantaginore)
Callitriche cophocarpa Sendtner
Kickxia elatine (L.) Dumort.
Plantago argentea Chaix. In Vill.
Plantago gentianoides Sibth. & Sm.
Plantago lagopus L.
Plantago lanceolate L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Plantago subulata L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica arvensis L.
Veronica beccabunga L.
*Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica praecox All.
Veronica prostrata L.
Veronica serpyllifolia L.
82. Platanaceae (Rrapore)
*Platanus orientalis L.
83. Plumbaginaceae (Plumbaginore)
Armeria canescens (Host.) Boiss. in DC.
84. Poaceae (Flokezore)
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
*Aegilops geniculata Roth
*Aegilops triuncialis L.
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
*Aira elegantissima Schur
Alopecurus gerardii Vill.

Pishë e egër, vgje
Arn, arnen i kuq, rrobull i kuq
Kërlekë, çetinë, çetinak
Pishë e zezë, halë, borigë
Arne, arn i bardhë, molikë

Duna ranore
Zona të larta malore
Zona të larta malore
Vende shkëmbore
Shkëmbinj serpentinorë

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

IV-V
V-VI
V-VI
IV-V
V-VI

StenoMed
Balk
EuKaukaz
EuJ
Balk

Kalitrikë frytnyjtuar
Kikse e vogël
Gjethedell i argjentë
Gjethedell si sanzë
Gjethedell këmbëlepur
Gjethedell heshtor, dejz, zokës
Gjethedell i madh, dejç
Gjethedell i ndërmjetëm, bollushtër
Gjethedell i fëndyelltë
Veronikë barcapoj ujse
Veronikë arash
Veronikë bekabungë
Veronikë dushkvogël
Veronikë mjeksore
Veronikë e hershme
Veronikë e shtrirë
Veronikë gjethe lisre

Ujra me lëvizje të ngadaltë
Toka të punuara
Vende të thata me bar
Vende ku shkrihet bora
Vende të thata
Vende me bar
Vendbanime të ndryshme
Kullota subalpine dhe alpine
Kullota shkëmbore
Pellgje
Toka të papunuara
Vende buzë ujrash
Shkorrete dhe pyje
Pyje
Shpate gurishtore
Livadhe të thata
Vende me bar e me lagështirë

Hidro
T
H
H
T/H
H
H
H
Ch
H
T
H
H
H
T
H
H

VI-VII
V-IX
VI-VIII
VI-VII
IV-VI
VI-VIII
VII-X
V-VII
V-VIII
IX-XI
III-VII
IV-IX
IV-VI
V-VII
III-VI
III-VI
IV-IX

Eu-Az
EuMed
EuJ
Balk
StenoMed
Eu-Az
Eu-Az
Eu-Az
Orof. Med
Kozmop
SubKozmop
EuKaukaz
EuSiber
EuSiber
SubMed
Eu-Az
Cirkumbor

Rrap, çinar, qinar

Zallishte lumenjsh

Ph

IV-V

SubBalk

Armerie e përhimtë

Livadhe e kullota

H

VI-VIII

Orof. EuJ

Aknaterë kallmegër
Halmucë brylake, halmucë vezake
Halmucë tregrremçake
Barimëz qeni
Barimëz kapilare
Barimëz stolonbartëse
Veri shumë elegant
Pungacë e Gerardit

Shpate gurishtore
Vende të thata
Vende të thata
Vende me lagështirë
Livadhe malore
Livadhe me lagështi
Vendbanime të ndryshme
Kullota alpine

H
T
T
H
H
Hidro
T
H

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

Orof. EuJ
StenoMed-Turan.
EuMed
EuSiber
Cirkumbor
Cirkumbor
Med
Orof. Med
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*Alopecurus myosuroides Hudson
Alopecurus pratensis L.
*Alopecurus rendlei Eig
*Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.&C. Presl
Arundo donax L.
Arundo plinii Turra
Avena barbata Pott ex Link in Schrader
Avena fatua L.
Avena sterilis L.
Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
*Brachypodium pinnatum subsp. rupestre (L.) P.
Beauv.
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
*Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.
Briza maxima L.
Briza media L.
*Bromus arvensis L.
*Bromus erectus Hudson
Bromus hordaceus L.
Bromus squarrosus L.
Bromus sterilis L.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis pseudophragmites (Haller.) Koel.
Calamagrostis varia (Schrad) Host.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.
Cynosurus echinatus L.
*Dactylis glomerata L.
Danthonia alpina Vest
Dasypyrum villosum (L.) P. Condargy
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Deschampsia flexuosa (L.) Ten.

Pungacë si bishtmiu
Pungacë e livadhit
Pungacë e Rendlit
Antoksant i mermë
Arrenaterë e lartë, bar tërshane
Kallam i butë
Kallam i Plinit
Tërshërë mjekroshe
Tërshërë e egër
Tërshërë shterpë
Belardoklo vjollcë
Rudith dykallëzor

Toka të punuara
Livadhe me lagështi
Livadhe me lagështi
Livadhe e kullota
Livadhe
Buzë kanaleve
Buzë lumenjve
Vende të thata
Bar i keq
Vende të thata
Kullota shkëmbore
Vende të thata

T
H
T
H
H
G
G
T
T
T
H
T

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

PaleoTemp
EuSiber
EuMed
Eu-Az
PaleoTemp
Az
StenoMed
EuMed
Eu-Az
Med-Turan.
Orof. EuJ
StenoMed-Turan.

Rudith pendor

Vende me bar dhe pyje

H

V-VIII

EuKaukaz

Rudith shyte, stupec
Rudith pyjesh
Brizë e madhe
Brizë e ndërmjetme, kulaqi, grunë
Barthek i arave
Barthek i ngritur, bilba e ngritur
Barthek elbngjashem, bilba e butë
Barthek i ashpër
Barthek shterpë
Kallam i egër
Kallam i egër si kallmishte
Kallam i egër i ndryshem
Katabrozë ujore
Belismë e zezë, fëngu, pirrë
Gram
Cinozur kreshtak
Cinozur gjembak
Telish
Dantonie alpine
Bar thneglash
Deshampsie tufore
Deshampsie dredhake

Vende të thata dhe shkëmbore
Pyje e shkorrete
Vende me bar
Livadhe e kullota
Toka të punuara
Vendbanime të ndryshme
Shkorrete dhe kullota
Vende të thata me bar
Toka të punuara
Pyje
Vende me lagështirë
Shpate gurishtore
Buzë përrenjve e burimeve
Vende të thata me bar
Vendbanime të ndryshme
Livadhe e kullota
Vende të thata me bar
Vende me bar
Kullota të thata dhe gurishtore
Vende të thata me bar
Livadhe me lagështi
Pyje e kullota

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

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

StenoMed
PaleoTemp
PaleoSubTrop.
EuSiber
EuSiber
PaleoTemp
SubKozmop
PaleoTemp
Med-Turan.
EuKaukaz
EuSiber
Orof. EuAz
Cirkumbor
EuJ-SiberJ
Kozmop
EuKaukaz
EuMed
PaleoTemp
EuJ
EuMed
SubKozmop
SubKozmop
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Desmazeria rigida (L.) Tutin
*Dichanthium ischaemum (L.) Roberty
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis
Festuca arundinacea Schreber
Festuca drymeja Mert. & Koch in Rohling
Festuca heterophylla Lam.
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter
Festuca paniculata (L.) Schniz & Thell.
Festuca rubra L.
Festuca violacea Schlercher ex Gaudin
Festucopsis serpentini (C.E. Hubbard) Melderis
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg
*Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
Hordeum murinum L.
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes
Koeleria splendens C. Presl.
Lagurus ovatus L.
Lolium perenne L.
*Melica ciliata L.
Melica nutans L.
*Melica transilvanica Schur
Melica uniflora Retz.
Molineriella minuta (L.) Rouy
Molinia caerulea (L.) Moench
Nardus stricta L.
Paspalum paspalodes (Michx) Schribner
Phalaris arundinacea L.
Phalaris brachystachys Link in Schrader
Phalaris paradoxa L.
*Phleum alpinum L.
*Phleum montanum C. Koch.
Phleum pretense L.

Desmazerë e paepur
Fëng
Digitarie e përgjakur
Muhar, kostrevë
Elim i mbushur
Bishtpelëz kallamngjashëm
Bishtpelëz e pyjeve
Bishtpelëz gjethendryshëm
Bishtpelëz e Pancicit
Bishtpelëz melthore
Bishtpelëz e kuqe
Bishtpelëz vjollcore
Festukops i serpentinës
Gliqerie pluskonjëse
Gliqerie e madhe
Belishë leshatake, lëshëc
Elb me qepujkë, bar kallkë
Elb i egër, çakllaz
Kelerie lulemadhe
Kelerie e Paparistos
Bishtlepur vezak
Egjër shumëvjeçar
Bjelish e qerpikët
Bjelish e ahishteve
Bjelish e Transilvanisë
Bjelish njëlulëshe
Molinerelë e imët
Molinë e kaltërt
Xhufkë e drejtë, kërtul, bar teli
Gram uji, krisje uji, krisël
Kokëmadhe si kallam, barivnash
Kokëmadhe kallishkurtër, buf
Kokëmadhe paradokse
Fleum alpin
Fleum malor
Fleum i livadhit, muhar, tallas
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Vende të thata me bar
Vende të thata me bar
Toka të punuara /të papunuara
Toka të papunuara
Duna ranore
Vende me bar e me lagështirë
Pyje fletorësh
Pyje
Shkëmbinj malorë
Vende me bar dhe shkorrete
Livadhe e kullota
Kullota malore
Shkëmbinj serpentinorë
Buzë përrenjve e burimeve
Moçalishte
Livadhe me lagështi
Kullota të thata
Vende me bar
Kullota të thata
Vende të thata dhe shkëmbore
Ranishte bregdetare
Vende me bar
Vende të thata me gurë
Shkorrete dhe pyje
Shkorrete dhe pyje
Vende të thata
Livadhe me lagështi
Kullota subalpine dhe alpine
Vende me lagështirë
Vende buzë ujrash
Bar i keq
Bar i keq
Kullota subalpine dhe alpine
Livadhe të thata
Livadhe e kullota

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

IV-VII
VI-X
VI-X
VI-X
IV-VI
V-VII
VI-VIII
V-VII
VI-VIII
VI-VII
V-VIII
VI-VIII
V-VII
IV-VII
V-VI
V-VIII
V-VI
IV-VII
VI-VII
V-VII
IV-VI
IV-VIII
V-VII
V-VI
VI-VII
V-VII
III-IV
VII-IX
V-VIII
V-VII
V-VI
IV-VI
IV-V
V-VIII
V-VI
V-VIII

EuMed
Kozmop
Kozmop
SubKozmop
EuMed
PaleoTemp
Orof. Med
EuKaukaz
Balk
Orof. Med
Cirkumbor
Alp.
Endem
SubKozmop
Cirkumbor
Cirkumbor
Pan.Subtrop.
Cirkumbor
Cirkumbor
Orof. Med
EuMed
Eu-Az
EuMed
EuKaukaz
EuJL-SubSiber
PaleoTemp
StenoMed
Cirkumbor
EuSiber
SubKozmop
Cirkumbor
StenoMed
StenoMed
Orof. EuJ
SubBalk
EuQ
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*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stendel
Poa alpina L.
*Poa bulbosa L.
Poa cenisia All.
Poa media Schur.
Poa pratensis L.
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.
Saccharum ravennae (L.) Murray
Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz

Kallamishte, plish, kallam uji
Flokëz alpine
Flokëz qepore
Flokëz e Cenizit
Flokëz e mesme
Flokëz e livadheve
Psilur i përkulur
Kuqël e Ravenës
Pirë vjeshtake

Buzë kanaleve dhe moçale
Kullota subalpine dhe alpine
Kullota të thata dhe shkëmbinj
Kullota me gurë
Kullota alpine
Livadhe
Vende të thata me gurë
Vende me lagështirë
Shkëmbinj gëlqerorë
Shkëmbinj subalpinë dhe
alpinë

*Sesleria coerulans Friv.

Pirë e kaltërt

Sesleria latifolia (Adamović) Degen
Setaria pumila (Poiret) Schultes in Schultes & fil.
Setaria viridis (L.) Beauv.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Stipa bromoides (L.) Doerfler
Stipa joannis Celak.
Stipa pennata L.
*Stipa pulcherrima C. Koch
Stipa rechingeri Martinovský
Tragus racemosus (L.) All.
Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Vulpia ciliata Dumort.
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin
Zea mays L.
85. Polygalaceae (Poligalore)
Polygala major Jacq.
Polygala nicaeensis Risso ex Koch
Polygala vulgaris L.
Polygonum albanicum Jav.
Polygonum amphibium L.
Polygonum arenarium Waldst. & Kit.
*Polygonum aviculare L.
*Polygonum hydropiper L.
*Polygonum lapathifolium L.
Rumex acetosella L.

Pirë gjethegjerë
Kostrevë shkurtabiqe
Kostrevë e blertë
Tallë e Halepit, vulër, tallë
Pendëkaposh si bartheku
Pendëkaposh i Joanit
Pendëkaposh pendor, kofil, kufilë
Pendëkaposh i pashëm
Pendëkaposh i Rekingerit
Tragëz vilor
Tëshërë e verdhë
Vulpie e qerpiktë
Vulpie bishtmiu
Misër, kallamoq, turkumel, gërtouk
Poligalë e madhe
Poligalë e Nicës
Poligalë e rëndomtë
Nejcë shqiptare
Nejcë amfibe
Nejcë e ranishteve
Bar pate, bar’i aborrit, bar pluhni
Nejcë piperuji, thartickë
Selgjishtë
Uthëllinkë
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G
H
H
H
H
H
T
H
H

V-VII
VI-VIII
IV-VI
VI-VII
VI-VIII
IV-VII
IV-VI
VII-X
III-IV

SubKozmop
Cirkumbor
PaleoTemp
EuQ
SubBalk
Cirkumbor
EuMed
Med-Turan.
EuMed

H

V-VII

SubBalk

Toka të punuara
Toka të punuara
Ruderale
Pyje e shkorrete mesdhetare
Kullota shkëmbore
Vende të thata me gurë
Vende të thata me gurë
Shkëmbinj serpentinorë
Toka të papunuara
Pyje e kullota
Vende me bar
Vende të thata me bar
Kultivuar

H
H
T
G
H
H
H
H
H
T
H
T
T
T

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

EuJ
SubKozmop
SubKozmop
Kozmop
StenoMed
EuJL-SubSiber
SubBalk
EuJ-SubSiber
Balk
Kozmop
Eu-Az
EuMed
SubKozmop
Neotropik.

Livadhe të thata e kullota
Vende të thata dhe shkëmbore
Pyje e shkorrete
Zona malore
Moçalishte
Vende me bar
Bar i keq
Vende me ujë, moçale
Vende me lagështirë
Vendbanime të ndryshme

H
H
H
T
G
T
T
T
T
H

V-VII
IV-VII
V-VII
VI-X
VI-IX
VI-XI
VI-IX
V-VI
V-X
IV-VIII

MedL
EuMed
Eu-Az
StenoBalk
SubKozmop
EuJL
Kozmop
Cirkumbor
Kozmop
SubKozmop
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Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex scutatus L.
86. Polypodiaceae (Polipodiore)
Polypodium vulgare L.
87. Portulacaceae (Burdullakore)
Portulaca oleracea L.
88. Potamogetonaceae (Potamogetonore)
Potamogeton crispus L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton nodosus Poiret in Lam.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton pusillus L.
89. Primulaceae (Aguliçore)
*Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Miller
*Cyclamen hederifolium Aiton
Lysimachia numularia L.
Primula veris L.
*Primula vulgaris Hudson
Samolus valerandi L.
Soldanella dimoniei Vierh.
90. Pyrolaceae
Monotropa hypopitis L.
Orthilia secunda (L.) House
91. Ranunculaceae (Zhabinore)
Aconitum lamarckii Reichenb.
Actaea spicata L.
*Adonis annua L.
*Anemone apenina L.
*Anemone hortensis L.
Anemone nemorosa L.
Aquilegia vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis flammula L.
*Clematis vitalba L.

Lëpjetë kacurrele, gjidele, uthullake,
Lëpjetë gjetheshytë
Thartushë

Vende me bar
Çeltira pyjesh
Vende shkëmbore

H
H
H

V-VIII
VI-IX
V-VI

SubKozmop
EuKaukaz
Eu-Az

fierguri i rëndomtë

Shkëmbinj dhe mure

H

III-XI

Cirkumbor

Burdullak

Bar i keq

T

V-X

Alien.

Potamogeton kacurrel
Potamogeton notues
Potamogeton i nyjtuar
Potamogeton nëpërfletëse
Potamogeton e vockël

Liqene
Liqene
Liqene
Ujra të rrjedhshme
Liqene

Hidro
Hidro
Hidro
Hidro
Hidro

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

SubKozmop
SubKozmop
SubKozmop
SubKozmop
SubKozmop

Barcapoj i arave, rruthë e fushave
Barcapoj femër
Ciklamin, bukëderr, terronjë
Bargjergj
Aguliçe e vërtetë, myzhdja
Aguliçe e rëndomtë, lulë kinxhi
Samolë e Valerandit
Pratish i Dimoniet

Toka të punuara
Toka të punuara
Shkorrete dhe pyje
Buzë ujrash
Vendbanime të ndryshme
Pyje e vende me lagështirë
Vende me lagështirë
Vende ku shkrihet bora

T
T
G
H
H
H
H
H

V-X
V-X
VIII-XI
VI-VII
V-VI
III-V
VI-VIII
V-VII

EuMed
StenoMed
EuJL
Eu-Az
Orof. MedVL
EuKaukaz
SubKozmop
Balk

Monotropë nënpitë
Ortilie njëansore

Pyje me lagështi
Pyje halorësh

G
Ch

VI-IX
VI-VII

Cirkumbor
Cirkumbor

Akonit i Lamarkit
Akte me kalli, rrush i egër
Adone njëvjecare
Fillikate e Apenineve
Fillikate kopshtijesh
Fillikate e pyjeve
Kanilqyqe, lulë murgeshe
Lepushter
Kulpër e butë
Kulpër e egër, hardhi e bardhë

Ahishte
Ahishte
Toka të punuara
Pyje e shkorrete
Shkorrete
Ahishte
Pyje e kullota
Vende buzë ujrash
Makje e shkorreta mesdhetare
Gjerdhe

H
G
T
G
G
G
H
H
Liane
Ph

VI-VII
V-VII
V-VI
III-IV
I-IV
V-VI
V-VIII
IV-VIII
V-VIII
IV-VI

EuJ
Eu-Az
EuJ
EuJL
MedVL
Cirkumbor
PanTemp.
Cirkumbor
EuMed
EuKaukaz
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Clematis viticella L.
*Consolida ambigua (L.) P.W. Ball. & Heywood
Delphinium fissum Waldst. & Kit.
Delphinium peregrinum L.
Helleborus cyclophyllus Boiss.
*Helleborus odorus Waldst. & Kit.
Hepatica nobilis Miller
Nigella arvensis L.
Ranunculus arvensis L.
*Ranunculus ficaria L.
*Ranunculus millefoliatus Vahl
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus oreophillus Bieb.
Ranunculus repens
Ranunculus sardous Crantz
Ranunculus scleranthus L.
Ranunculus trichophyllus Chaix in Vill.
Thalictrum aquilegifolium L.
Thalictrum minus L.
Trollius europaeus L.
92. Resedaceae (Shukullore)
Reseda lutea L.
Reseda luteola L.
93. Rhamnaceae (Arrçore)
Frangula alnus Miller
*Paliurus spina-christi Miller
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus saxatilis Jacq.
94. Rosaceae (Trendafilore)
Agrimonia eupatoria L.
Alchemilla cinerea Busser
Alchemilla xanthochlora Rothm.
Amelanchier ovalis Medicus
*Aremonia agrimonioides (L.) DC.
Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Cotoneaster integerrimus Medicus

Kulpër e zezë, zgiebëç
Konsolidë e dyshimtë
Gjuhënuse e çarë
Gjuhënuse shtegtare, lulezogu
Shpendër gjetherrotullare
Shpendër, tace, kukurak, kukuraqe
Hepatikë fisnike
Nigelë e arave
Zhabinë arash
Lular
Zhabinë mijëgjethëse
Zhabinë grremcake
Zhabinë maldashëse
Zhabinë zvarritëse
Zhabinë e Sardenjës
Zhabinë si sklerantë
Zhabinë gjetheqime
Pipanollë gjethe kanilqyqe
Pipanollë i vockël
Trol evropian

Makje e shkorreta mesdhetare
Toka të papunuara
Vende me hije, pyje etj.
Ara
Pyje e shkorrete
Vendbanime të ndryshme
Ahishte
Ara
Vendbanime të ndryshme
Pyje e shkorrete
Vende me bar
Vende buzë ujrash
Livadhe
Vende me lagështirë
Vendbanime të ndryshme
Vende me lagështirë
Vende me ujë, moçale
Pyje e kullota
Pyje e kullota
Livadhe me lagështi

Liane
T
H
T
G
G
H
T
T
H
H
T
H
H
T
T
T
H
H
H

V-VIII
V-VIII
V-VII
IV-VII
I-IV
I-III
III-V
V-VII
V-VII
I-V
IV-VI
IX- X
VI-VIII
III-V
IV-VI
IV-IX
V-VI
V-VII
V-VII
V-VIII

Eu-Az
EuMed
Eu-Az
EuJL
Balk
EuJL
Cirkumbor
EuMed
PaleoTemp
Eu-Az
Med-Mont.
EuMed
EuKaukaz
PaleoTemp
EuMed
PaleoTemp
Eu
EuSiber
Eu-Az
Artiko-Alp.

Shukull i verdhë
Shukull i verdhemë

Toka të punuara
Vende me gurë, shkëmbinj

T/H
T

V-VII
IV-XII

Eu
Eu-Az

Tul kuq, zogël, drunakuq
Drizë, ferrë e keqe, ferrëkuqe
Belot
Pjerzë shkëmbinjsh

Pyje fletorësh
Shibliak
Shkorrete
Vende të thata dhe shkëmbore

Ph
Ph
Ph
Ph

IV-VI
IV-VI
III-IV
V-VI

EuKaukaz
EuJL
StenoMed
EuJL

Rodhëz, kallar, podigë e egër
Alkemilë e perhimtë

Pyje e shkorrete
Shkëmbinj dhe kullota

Sqapth
Aremone si rrodhëz
Arunkë dioike
Borbull, ftua i egër

Vende shkëmbore
Shkorrete dhe pyje
Vende me lagështirë
Vende të thata dhe shkëmbore

H
H
H
Ph
H
H
Ph

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

SubKozmop
EuKaukaz
Eu-Balk
Orof. Med
MedVL
Cirkumbor
Orof. EuKauk.
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Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch.
*Crataegus heldreichii Boiss.
*Crataegus monogyna Jacq.
Filaginella uliginosa (L.) Opiz
Filipendula vulgaris Moench.
*Fragaria vesca L.
*Fragaria viridis Duchense
Geum molle Vis. & Pancic
Geum urbanum L.
Malus domestica Borkh., nom. illeg.
Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneider
Malus pumila Mill.
Malus sylvestris Miller
Potentilla chrysantha Trev.
Potentilla cinerea Chaix ex vill.
Potentilla crantzii (Crantz.) G. Beck.
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Potentilla micrantha Ramond.
*Potentilla recta L.

Borbull nebrodens
Murriz i Heldraihit
Murriz njëbërthamësh
Filaginele mocalore
Filipendul e rëndomtë
Luleshtrydhe, marëz, ortytë, plyshkë
Luleshtrydhe e blertë
Mëlakë butloshe
Mëlakë qytetesh
Mollë
Mollë florentinë
Mollë gjethedëndur
Mollë e egër, mollçinë, viaqkë
Potentillë luleartë
Potentillë e përhimtë
Potentillë e Krantzit
Potentillë e ngritur
Potentillë lulevogël
Potentillë e drejtë

Vende të thata dhe shkëmbore
Vende të thata
Pyje e shkorrete
Vende me hije, pyje etj
Vende të thata me bar
Pyje e shkorrete
Pyje e kullota
Kullota subalpine dhe alpine
Pyje e shkorrete
Kultivuar
Pyje
Pyje e shkorrete
Pyje e shkorrete
Kullota alpine
Livadhe të thata, shkëmbinj
Vende shkëmbore dhe kullota
Pyje e kullota
Pyje e shkorrete
Kullota shkëmbore

Ph
Ph
Ph
T
H
H
H
H
H
Ph
Ph
Ph
Ph
H
H
H
H
H
H

V-VI
V-VI
VII-X
VI-X
V-VII
V-VI
V-VI
VI-VII
V-VIII
P-Mj
IV-V
IV-V
IV-V
VI-VII
V-VII
VI-VIII
V-VIII
IV-V
V-VII

Potentilla reptans L.

Potentillë zvarranike

Vende me lagështirë

H

VI-VIII

Prunus avium L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus cerasus L.
*Prunus spinosa L.
Pyracantha coccinea M. J. Roemer
*Pyrus amygdaliformis Vill.
*Pyrus pyraster Burgsd.
*Rosa canina L.
Rosa gallica L.

Qershi, qershi e butë, bjli
Kumbull qershimbajtëse
Vishnjë, vishnjak
Kulumbri
Ushinth, tërshith, mëshith
Goricë, gerriç, dardhë ugere
Dardhë e egër
Trëndafil qeni, krocë, kromë
Trëndafil i Francës

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ch/NPh
NPh

IV-V
III-IV
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
V-VI
V-VI

Rosa glutinosa Sibth. & Sm.

Trëndafil veshtullor

Ch/NPh

VI-VII

Med

*Rosa sempervirens L.
Rubus caesisus L.
*Rubus idaeus L.
*Rubus ulmifolius Schott

Trëndafil breshke
Manaferrë kaltëroshe, brushtovatë
Mjedhër, kampulëz, malinë, ortigë
Manaferrë, manxë, manëbollicë

Pyje malorë dhe e kultivuar
Gjerdhe, zburuese
Kultivuar dhe e natyralizuar
Pyje e shkorrete
Pyje e shkorrete
Vende të thata
Pyje e shkorrete
Shkorrete
Shkorrete
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Shkorrete, pyje me lagështirë
Pyje malorë
Çeltira pyjesh
Vendbanime të ndryshme

EuJ
Balk
PaleoTemp
EuSiber
Eu-Az
EuSiber
EuSiber
MedVL
Cirkumbor
Kozmop
MedVL
EuKaukaz
EuKaukaz
SubBalk
Pont-EntroEu
Artiko-Alp.
Eu-Az
EuMed
MedVL-Pont.
PaleotempSubTrop.
Pont-EntroEu
Balk
Pont
EuKaukaz
Med
Med
Eu-Az
Eu-Az
EuQ

Ch/NPh
Ch/NPh
Ch
Ch

IV-VI
V-VI
VII-XI
VII-X

Med
Eu-Az
Cirkumbor
EuMed
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*Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz.
Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch.
95. Rubiaceae (Rrezore)
Asperula aristata L.

Sanguisorbë më e vogël
Sanguisorbë mjeksore
Vodhëviçe, kollogjin, zokth
Vadhe e egër, allxhuran, burkijë
Vadhe, brreki, vojsë, survë, voesë
Vadhëviçe
Vadhe ombrellore

Vende me bar, shkëmbinj etj
Vende me lagështirë
Vende shkëmbore, shkorrete
Pyje e shkorrete
Pyje e shkorrete
Pyje e shkorrete
Çara shkëmbinjsh

H
H
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

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

Eu-Az
Cirkumbor
PaleoTemp
Eu
EuMed
PanTemp.
Eu-Az

Njëgjirë e halëzuar

H

V-VII

Orof. Med

Asperula cynanchica L.

Njëgjirë qenmbytëse

H

VI-IX

EuMed

*Cruciata laevipes Opiz.
Galium anisophyllon Vill
Galium aparine L.
Galium corrudifolium Vill.
Galium divaricatum Pourret ex Lam.
Galium firmum Tausch
*Galium lucidum All.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium pseudaristatum Schur
Galium rotundifolium L.
Galium verum L.
*Putoria calabrica (L.fil.) DC.
*Sherardia arvensis L.
96. Rutaceae (Ryzore)
Dictamnus albus L.
Haplophyllum boissieranum Vis. & Pancic
Haplophyllum coronatum Griseb.
97. Salicaceae (Shelgore)
*Populus alba L.
*Populus nigra L.
Populus tremula L.
Populus x canadensis Moench
*Salix alba L.
Salix amplexicaulis Borsy
Salix caprea L.

Kruciatë levipe
Ngjitëse gjethenetërze
Ngjitëse rrodhe, barikatullaçe
Ngjitëse gjethebrejtur
Ngjitëse e hapur
Ngjitëse e qëndrueshme
Ngjitëse e shkëlqyeshme
Ngjitëse erëmirë
Ngjitëse halërreme
Ngjitëse gjetherrumbullakët
Ngjitëse e vertetë
Bar i qelbur, rrojbë, marrologë
Sherardie e arave, grreth

Vende të thata me gurë
Livadhe të thata dhe
shkëmbinj
Pyje e kullota
Kullota subalpine dhe alpine
Pyje e shkorrete
Vende shkëmbore
Vende të thata me bar
Vende të thata me bar
Vende të thata dhe shkëmbore
Ahishte
Dushkaja
Shkorrete dhe pyje
Shkorrete dhe pyje
Shpate të thata e shkëmbore
Bar i keq

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

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

Eu-Az
EuQ
Eu-Az
StenoMed
StenoMed
SubEndem
EuMed
Eu-Az
SubBalk
EuKaukaz
Eu-Az
MedJ
EuMed

Dishëll, lulemastikë, bar uzo
Haplofil i Buasierit
Haplofil me kurorë

Pyje fletorësh
Vende të thata
Kullota të thata

Ch
Ch
Ch

V-VI
V-VI
V-VI

EuSiber
Illir. (Anfiad.)
Balk

Plep i bardhë, pjep, plep i egër
Plep i zi, kulmeti, shpel, shpi, lti
Plep i egër, plep dridhës, plep mali
Plep kanades
Shelg i bardhë
Shelg gjethepushtues
Shelg i egër

Buzë lumenjve
Buzë lumenjve
Ahishte
Kultivuar
Vende me lagështirë
Ujra të rrjedhshme
Ahishte dhe arnishte

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

II-IV
III-IV
III-IV
IV-V
III-IV
III-IV
III-IV

PaleoTemp
PaleoTemp
EuSiber
AmV
PaleoTemp
Balk
PanTemp.
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*Salix eleagnos Scop.
Salix fragilis L.
Salix purpurea L.
98. Santalaceae (Santalore)
Osyris alba L.
Thesium arvense Horvatovszky
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch
Thesium linophyllon L.
99. Sapindaceae (Panjore)
*Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.
*Acer obtusatum Waldst. & Kit.
*Acer pseudoplatanus L.
100. Saxifragaceae (Iriqezore)
Saxifraga bulbifera L.
Saxifraga paniculata Miller
Saxifraga rotundifolia L.
Saxifraga taygetea Boiss. & Heldr.
Saxifraga tridactylites L.
101. Scrophulariaceae (Sarushtore)
Antirrhinum majus L.
Chaenorhinum minus (L.) Lange in Willk.&Lang
Digitalis ferruginea L.
Digitalis grandiflora Miller
Digitalis lanata Ehrh.
Digitalis viridiflora Lindley
Euphrasia minima Jacq. ex DC.
Euphrasia pectinata Ten.
Euphrasia salisburgensis Funck
Linaria genistifolia subsp. dalmatica (L.) miller
Linaria peloponnesiaca Boiss. & Heldr.
Linaria vulgaris Miller
Misopates orontium (L.) Rafin.
Odontites verna (Bellardi) Dumort.
Parentucellia latifolia (L.) Carnel in Parl.
Rhamnus alpinus L.

Shelg i zi, shelg i butë
Shelg i brishtë
Shelg i purpurt, rakitë

Buzë ujrash
Buzë ujrash
Buzë ujrash

Ph
Ph
Ph

IV-V
III-V
III-IV

EuJ
EuSiber
Eu-Az

Rrushkuq, smirigel
Armirë arash
Armirë e ndryshueshme
Armirë gjethelini

Vende me bar dhe shkorrete
Vende të thata me bar
Vende me gurë
Vende me bar, shkëmbinj etj

Ph
H
H
G

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

EuMed
Eu-Az
EuMed
EuJ

Krekë, krekëz
Panjë e Monpeliesë, Krekëz
Panjë shyte, potkë, pafte
Panjë mali

Pyje
Pyje fletorësh
Pyje fletorësh
Ahishte

Ph
Ph
Ph
Ph

IV-V
IV-V
IV-V
IV-V

EuKaukaz
EuMed
Balk
EuKaukaz

Iriqëz qepëbartëse
Iriqëz melthore
Iriqëz gjetherrotullare
Iriqëz e Tajgetit
Iriqëz trigishtëze

Vende me bar
Shkëmbinj
Shkëmbinj të lagur
Shkëmbinj
Shkëmbinj dhe mure

H
H
H
H
T

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

Med
Artiko-Alp.
EuKaukaz
SubBalk
EuMed

Gojëujku
Kenorhin më i vogël
Luletogëzi ngjyrë ndryshku
Luletogëzi lulemadhe
Luletogëzi leshtak, pleç gjaje
Luletogëzi lulegjelbërt
Eufrasie më e vogël
Eufrasie krëhërake
Eufrasie e Salisburgut
Linare gjethegjineshtre
Linare e Peloponezit
Lianre e rëndomtë
Mizopat i Orontit
Odontit pranveror
Parentucelë gjethegjerë
Arrç, Arrç i egër, Shurrë pele

Zbukuruese
Toka ranore
Shkorrete dhe pyje
Çeltira pyjesh
Shkorrete dhe pyje
Pyje
Livadhe të thata
Vende me bar dhe shkorrete
Livadhe të thata
Livadhe të thata
Vende shkëmbore dhe pyje
Toka të punuara
Vreshta
Shkorrete
Kullota të thata
Buzë pyjesh

H
T
H
H
H
H
T
T
T
H
H
H
T
T
T
Ph

IV-IX
IV-IX
V-VII
VI-VIII
V-VII
VI-VIII
VI-IX
V-IX
VI-IX
VI-IX
VI-VIII
VI-X
V-IX
VIII-IX
III-VI
V-VI

Med
EuMed
Orof. MedVL
EuJ-Pont.
SubBalk
Balk
EuQ
EuQ
Orof. EuJ
EuJL-SubSiber
Balk
Eu-Az
EuMed
Eu-Az
EuMed
Balk
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Rhinanthus minor L.

Takllinë më e vogël

T

V-IX

Cirkumbor

H

IV-IX

EuMed

Sarushtë gjethendryshme
Sarushtë e Skopolit
Netull luledendur
Netull e shogët
Netull gjethegjatë
Netull e zezë
Netull e purpurt
Netull e pluhurosur

Livadhe me lagështi
Vende shkëmbore dhe me
gurë
Vende shkëmbore
Pyje e vende me lagështirë
Kullota të thata dhe gurishtore
Pyje
Kullota malore
Toka të punuara
Kullota të thata
Toka të punuara

Scrophularia canina L.

Sarushtë e qenit

Scrophularia heterophylla subsp. laciniata Willd.
Scrophularia scopoli Hoppe in Pors.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbascum glabratum subsp. bosnense Friv.
Verbascum longifolium Ten.
Verbascum nigrum L.
Verbascum phoeniceum L.
Verbascum pulvelurentum Vill.
102. Selaginellaceae (Selaginore)
Selaginella selaginoides (L.) Link
103. Simarubaceae (Simarubore)
Ailanthus altissima (Miller) Swingle
104. Sinopteridaceae (Sinopteridore)
*Cheilanthes marantae (L.) Domin
Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn
105. Solanaceae (Hikerore)
Atropa bella-donna L.
Datura stramonium L.
Physalis angulata L.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
106. Sparganiaceae (Sparganiore)
Sparganium erectum L.
107. Tamaricaceae (Marinore)
*Tamarix parviflora DC.
108. Taxaceae (Tisore)
Taxus baccata L
109. Thymelaceae (Therrokore)
Daphne blagayana Freyer
*Daphne laureola L.
Daphne mezereum L.
Daphne oleoides Schreber
Thymelaea passeriana (L.) Cosson & Germ.

H
H
H
H
H
H
H
H

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

SubBalk
Orof. EuKauk.
EuJ
SubBalk
Orof. EuJ
EuSiber
EuJ-SiberJ
EuQ

Selaginelë

Kullota me lagështirë

T

VI-VII

Artiko-Alp.

Aringë, arre Hindi, arrë e qelbët

Kultivuar dhe e natyralizuar

T

III-XII

AzL

Keilant
Keilant i Persisë

Vende shkëmbore
Shkëmbinj

H
H

VI-IX
IV-VII

PaleoSubTrop.
SubBalk

Helmarinë, zonjë e bukur, kalojane
Tatull, lule bualli, rëshull
Fshikakuqe cepatare
Solanë e ëmbël-ehidhur, idhnaq
Ikër, idhnak, rrush qeni

Çeltira pyjesh
Toka të papunuara
Bar i keq
Vende me hije
Ara, gërmadha

H
T
T
T
T

VI-IX
VI-X
VI-IX
III-XII
VI-X

Orof. Med
Kozmop
AmTrop
PaleoTemp
Kozmop

Spargane e ngritur

Moçalishte

T

VI-X

Eu-Az

Marinë lulevogël, bruke, krypce

Zallishte lumenjsh

Ph

IV-V

MedP

Tis, tam, dysne, urenjë, vejnë

Ahishte

Ph

III-IV

PanTemp.

Xerxelë e Bllagajt
Xërxelë si dafinë
Jargavan mali, xerxele helmmbytëse
Xërxelë, bar thëllëze, qershi e egër
Therroke

Pyje e kullota
Pyje fletorësh
Ahishte
Kullota
Ranishte

Ch
Ph
NPh
Ch/NPh
T

IV-VI
III-V
III-V
V-VI
VI-VIII

Balk
Medi-Atlant.
EuSiber
AzQ
EuMed
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110. Tiliaceae (Blinore)
Tilia cordata Miller
111. Typhaceae (Shavarore)
Typha angustifolia L.
*Typha latifolia L.
*Typha minima Funck
112. Ulmaceae (Vidhore)
Celtis australis L.
Ulmus minor Miller
113. Urticaceae (Hithrore)
Parietaria officinalis L.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
114. Valerianaceae (Valerianore)
Valerianella coronata (L.) DC.
Valerianella dentata (L.) Pollich.
Valerianella rimosa Bast. in Desv.
115. Verbenacea (Verbenore)
Verbena officinalis L.
*Vitex agnus-castus L.
116. Violaceae (Manushaqore)
Viola alba Besser
Viola arvensis Murray
Viola canina L.
Viola dukadjinica W. Becker & Kosanin
Viola odorata L.
Viola orphanidis Boiss.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau
*Viola tricolor L.
117. Vitaceae (Hardhiore)
Vitis vinifera L.
118. Woodsiaceae
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman

Bli si zemër

Pyje

Ph

V-VI

EuKaukaz

Shavar gjethehollë, kashtë rogozi
Shavar gjethegjërë, kashtërrogozi
Shavar me I vogel

Vende buzë ujrash
Kanale me ujë
Zallishte lumenjsh

G
G
G

VII-VIII
IV-VI
III-XI

Cirkumbor
Kozmop
EuKaukaz

Carac, fojletë, bobole, çerçem
Vidh

Pyje e shkorrete
Fusha bregdetare

Ph
Ph

III-IV
II-III

EuMed
EuKaukaz

Parietarie mjeksore, karafileigjen
Hithër
Hithër djegëse, hith i egër

Mure
Vendbanime të ndryshme
Gërmadha

H
H
T

V-X
V-IX
V-XI

Eu-Az
SubKozmop
SubKozmop

Haraqinëz e kurorëzuar
Haraqinëz e dhëmbëzuar
Haraqinëz e plasaritur

Toka të papunuara
Vende me bar
Vende me bar

T
T
T

V-VII
V-VII
V-VII

EuMed
SubMed
EuMed

Barshpretke, lule mine, shporiz
Konopicë, rrakith

Vende me bar
Zallishte lumenjsh

H
NPh

V-IX
V-VII

PaleoTemp
StenoMed-Turan.

Manushaqe e bardhë
Manushaqe arash
Manushaqe e qenit
Manushaqe e Dukagjinit
Manushaqe, vjollcë
Manushaqe e Orfanidhit
Manushaqe e Reikenbakut
Manushaqe tringjyrëshe, surratkë

Çeltira pyjesh
Vreshta dhe ullishta
Pyje e shkorrete
Kullota subalpine dhe alpine
Vendbanime të ndryshme
Kullota subalpine dhe alpine
Pyje fletorësh
Livadhe e kullota

H
T
H
H
H
H
H
T/H

III-V
III-IX
V-VII
VI-VIII
III-VI
VI-VII
IV-VI
VI-VII

EuMed
Eu-Az
EuKaukaz
SubEndem
EuMed
Balk
EuSiber
Eu-Az

Hardhi

Kultivuar dhe e natyralizuar

Liane

V-VI

EuJ

Gjimnokarp i Robertit

Vende me hije

G

VI-VIII

Cirkumbor
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Shtojca II
Tabela 1: Përpunimi tabelar i rilevime ku janë treguar grupimet e mëdha bimore
Numri i rilevimeve: 65
33335300000101000|221212122221515511516556666655443253443342443444
54236841238190567|288071634569128935244075201353987749656179430210
Pinguicula hirtiflora
Festucopsis serpentini
Hypericum haplophylloides
Asplenium trichomanes
Ceterach officinarum
Aethionema saxatile
Asplenium cuneifolium
Athamanta macedonica
Sedum serpentini
Pinus heldreichii
Sesleria autumnalis
Bornmuellera baldaccii
Acinos alpinus
Alyssum bertolonii
Lilium albanicum
Thymus striatus
Thesium linophyllon
Daphne oleoides
Juniperus communis subsp.nana
Helianthemum nummularium
Ranunculus oreophilus
Saxifraga taygetea
Festuca panciciana
Phleum alpinum
Poa alpina
Silene sendtneri
Fagus sylvatica
Erysimum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Asperula aristata
Leontodon hispidus
Genista tinctoria
Scorzonera purpurea
Centaurea alba
Alyssum repens
Cardaria plumieri

[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[1]
[6]
[0]
[6]
[5]
[6]
[6]
[6]
[5]
[5]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[1]
[6]
[6]
[6]
[6]
[0]
[6]
[6]
[0]
[6]
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Pinus peuce
Daphne blagayana
Vaccinium myrtillus
Nardus stricta
Stipa pennata
Rhinanthus minor
Trifolium pilczii
Trinia glauca
Narthecium scardicum
Plantago subulata
Alopecurus gerardii
Cirsium appendiculatum
Dianthus deltoides
Hieracium hoppeanum
Potentilla micrantha
Pedicularis petiolaris
Potentilla crantzii
Viola dukadjinica
Soldanella dimoniei
Armeria canescens
Chenopodium bonus-henricus
Crepis biennis
Globularia cordifolia
Hypericum barbatum
Lotus corniculatus
Campanula spatulata
Abies alba
Alkana scardica
Deschampsia flexuosa
Hieracium pilosella
Silene multicaulis
Carduus acanthoides
Cerastium decalvans
Pedicularis comosa
Senecio squalidus
Urtica dioica
Euphorbia cyparissias
Festuca rubra
Achillea distans
Asphodelus albus
Bellis perennis
Cardamine glauca
Corydalis ochroleuca
Crataegus monogyna
Digitalis grandiflora
Euphorbia amygdaloides
Fragaria vesca
Galium anisophyllon

[1]
[5]
[5]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[1]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[5]
[6]
[6]
[6]
[6]
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Geranium robertianum
Juniperus communis
Morina persica
Silene vulgaris
Melittis melissophyllum
Myosotis sylvatica
Ononis spinosa
Origanum vulgare
Primula veris
Sanguisorba minor
Thymelaea species
Verbascum nigrum
Vincetoxicum hirundinaria
Achillea abratanoides
Daphne mezereum
Bupleurum falcatum
Gentiana asclepiadea
Poa pratensis
Rubus ideaus
Arbutus unedo
Juniperus oxycedrus
Phillyrea angustifolia
Cistus incanus
Erica arborea
Quercus ilex
Dorycnium hirsutum
Micromeria juliana
Psoralea bituminosa
Buxus sempervirens
Pistacia terebinthus
Salvia ringens
Quercus frainetto
Pinus nigra
Carpinus orientalis
Quercus cerris
Fraxinus ornus
Quercus pubescens
Rubus ulmifolius
Cotinus coggygria
Carex kitaibeliana
Brachypodium pinnatum
Aremonia agrimonioides
Dactylis glomerata
Helleborus odorus
Pteridium aquilinum
Veronica chamaedrys
Polygala major
Primula vulgaris

[6]
[5]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[5]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[6]
[6]
[6]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
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Thymus longicaulis
Stachys scardica
Viola odorata
Thalictrum minus
Phillyrea latifolia
Brachypodium sylvaticum
Cercis siliquastrum
Cornus mass
Hedera helix
Asparagus acutifoius
Colutea arborescens
Asplenium adiantum-nigrum
Tamus communis
Carex species
Ruscus aculeatus
Alyssum murale
Dichanthium ischaemum
Artemisia alba
Satureja montana
Euphorbia spinosa
Chrysopogon gryllus
Agrostis canina
Centaurea salonitana
Koeleria splendens
Acinos arvensis
Scabiosa webbiana
Calamintha nepeta
Galium corrudifolium
Petrorhagia saxifraga
Brachypodium distachyon
Carex caryophyllea
Vicia cracca
Rumex scutatus
Linaria peloponnesiaca
Sedum ochroleucum
Tanacetum larvatum
Teucrium montanum
Acer obtusatum
Euphorbia pinea
Rosa canina
Trifolium pignantii
Genista januensis
Cephalanthera longifolia
Stipa bromoides
Medicago lupulina
Teucrium chamaedrys
Vicia lutea subsp.lutea
Crepis species

[6]
[6]
[6]
[6]
[0]
[6]
[0]
[0]
[6]
[6]
[0]
[6]
[0]
[6]
[0]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[0]
[6]
[0]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
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Plantago lanceolata
Blackstonia perfoliata
Campanula lingulata
Seseli montanum
Prunella laciniata
Putoria calabrica
Cichorium intybus
Linum bienne
Linum trigynum
Trifolium arvense
Carduus nutans
Centranthus ruber
Melica ciliata
Sedum reflexum
Silene roemeri
Juniperus oxycedrus subsp.oxycedrus
Onosma echioides
Scabiosa crenata
Bromus squarrosus
Galium species
Quercus trojana
Staehelina uniflosculosa
Sedum acre
Sedum album
Crupina vulgaris
Leontodon crispus
Viola alba
Clinopodium vulgare
Festuca heterophylla
Lembotropis nigricans subsp.austral
Sorbus torminalis
Trifolium montanum
Centaurium erythraea
Prunella vulgaris
Viola canina
Clematis vitalba
Coronilla emerus
Acer platanoides
Buglossoides purpurocaerulea
Silene fabarioides
Jovibarba heuffelii
Galium lucidum
Cerastium brachypetalum
Pyrus amygdaliformis
Scabiosa species
Euphorbia species
Daucus carota
Hypecoum species

[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[0]
[6]
[6]
[6]
[6]
[0]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[0]
[6]
[6]
[6]
[6]
[4]
[0]
[4]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[0]
[6]
[6]
[6]
[6]

.................|1+...............................+.......+......
.................|.......+...............+...++...................
.................|.+...............................+.....+......+.
.................|.................................+......+.......
.................|.+.......................................2......
.................|.5.............................+..............++
.................|...............................+.........+......
.................|...............................++........+......
.................|.........................................1..+...
.................|.......................................+..+.....
.................|................................+.............+.
.................|.............................1..1...............
.................|................................+....1..........
.................|................................+..+............
.................|................................+.......+.......
.................|...............+.......++..........+............
.................|...................................+...........+
.................|.............................................2+2
.................|....................................++........+.
.................|.............................................+3.
.................|......................+.......................+.
.................|.......................+.....................+..
.................|..................................+........2....
.................|..........................................+1....
.................|.....................................1....+.....
.................|.......................1...+............+.......
.................|............+........+..........................
.................|............+...............+...................
.................|............+.....+.............................
.................|............1..............+....................
.................|............+..........+.+......................
.................|............+.....+.............................
.................|..................+....+........................
.................|..................2.+...........................
.................|..................+........+....................
.................|....................+......+1...................
.................|....................+...........+...............
.................|...............+.........+......................
.................|........................+..1....................
.................|...............................++...............
.....+...........|................................+...............
.................|..................+...............+.............
.................|...+............+...............................
.................|.........+.+.+..................................
.................|.............................+...+..............
.................|.+...................+..........................
.................|............................+............+......
.................|..................+................+............

181

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Specie të tjera:
Luzula multiflora [6] 6: +; Hypericum perforatum [6] 27: +; Quercus coccifera [5] 28: +; Alyssoides utriculata [6] 39: 1; Tussilago farfara [6]
41: +; Acer pseudoplatanus [4] 64: +; Hieracium species [6] 64: +; Lonicera species [5] 64: +; Rubia species [6] 64: +; Sesleria species [6] 64:
+; Thalictrum aquilegifolium [6] 64: +; Anthemis species [6] 65: +; Galium aparine [6] 65: +; Epipactis helleborine [6] 59: +; Taraxacum species
[6] 60: +; Vinca balcanica [6] 60: +; Acer campestre [6] 63: +; Carpesium species [6] 63: +; Cornus sanguinea [4] 63: +; Dorycnium pentaphyllum
[6] 63: +; Pyracantha coccinea [5] 63: +; Rosa species [5] 63: +; Vitis sylvestris subsp.vinifera [4] 63: +; Gentianella crispata [6] 2: +;
Asplenium fissum [6] 4: +; Silene saxifraga [6] 4: +; Sorbus graeca [5] 4: +; Ramonda serbica [6] 56: 5; Seseli rigidum [6] 56: +; Aster
albanicus [6] 38: +; Anthyllis aurea [6] 4: +; Reichardia picroides [6] 28: +; Teucrium polium [6] 28: +; Galium pseudoaristatum [6] 51: +;
Centaurea deustiformis subsp.deusti [6] 48: +; Alyssum montanum [6] 49: +; Agrimonia eupatoria [6] 51: +; Campanula trachelium [6] 51: +; Quercus
petraea [4] 51: +; Dorycnium pentaphyllum subsp.herbac [6] 55: +; Halascya sendtneri [6] 38: +; Poa annua [6] 43: +; Sedum caespitosum [6] 43: 2;
Thymus praecox [6] 47: +; Carlina corymbosa [6] 48: +; Ditrichia viscosa [6] 48: +; Scorzonera species [6] 48: +; Caragana species [6] 49: +;
Convolvulus cantabrica [6] 49: +; Hippophae rhamnoides [4] 55: 4; Torilis arvensis [6] 55: +; Lathyrus niger [6] 15: +; Geum coccineum [6] 1: +;
Crepis aurea [6] 3: +; Euphrasia minima [6] 3: +; Plantago argentea [6] 3: +; Stachys alopecuros [6] 3: +; Trifolium pratense [6] 3: 1; Dianthus
minutiflorus [6] 4: +; Hieracium pannosum [6] 4: +; Iberis sempervirens [6] 4: +; Ranunculus psilostachys [6] 4: +; Saxifraga paniculata [6] 4:
+; Thymus cherlerioides [6] 4: +; Valeriana saxatilis [6] 4: +; Doronicum columnae [6] 5: +; Lamium garganicum [6] 5: +; Stellaria media [6] 5:
+; Symphytum tuberosum [6] 5: +; Rhamnus alpinus subsp.fallax [5] 6: +; Cystopteris fragilis [6] 8: +; Gentiana lutea [6] 8: +; Orchis coriophora
[6] 8: +; Rumex acetosella [6] 8: +; Allium carinatum [6] 9: +; Edraianthus graminifolius [6] 11: +; Lathyrus venetus [6] 12: +; Geranium
purpureum [6] 22: +; Trifolium repens [6] 22: +; Vicia grandiflora [6] 22: +; Achillea millefolium [6] 23: +; Anacamptis pyramidalis [6] 23: +;
Aristolochia species [6] 23: +; Cistus albanicus [5] 23: +; Fumana procumbens [6] 23: +; Phleum montanum [6] 23: +; Dictamnus albus [5] 24: +;
Muscari neglectum [6] 24: +; Chaenorhinum species [6] 28: +; Anagallis arvensis [6] 29: +; Cynodon dactylon [6] 29: 2; Trifolium dalmaticum [6]
29: +; Arabis species [6] 30: +; Trifolium campestre [6] 31: +; Campanula versicolor [6] 32: 2; Agrostis stolonifera [6] 34: 1; Molinia species
[6] 35: +; Linaria angustissima [6] 36: +; Pistacia lentiscus [4] 36: +; Rhus coriaria [5] 36: +; Cardamine hirsuta [6] 37: +; Circaea species
[6] 37: +; Muscari species [6] 38: +; Thymus species [6] 38: 1; Crepis foetida [6] 41: 1; Scutellaria orientalis [6] 41: +; Sonchus asper [6] 41:
+; Echinops sphaerocephalus [6] 42: +; Arenaria serpyllifolia [6] 44: +; Centaurea deustiformis [6] 44: +; Picea species [6] 44: +; Alyssum
alyssoides [6] 45: +; Bromus tectorum [6] 45: +; Orlaya grandiflora [6] 45: +; Stipa species [6] 45: +; Ziziphora capitata [6] 45: +; Silaum
species [6] 49: +; Omalotheca species [6] 51: +; Silene italica [6] 51: +; Trifolium medium [6] 51: +; Doronicum species [6] 52: +; Hypochoeris
radicata [6] 52: 1; Calamagrostis arundinacea [6] 53: +; Cheilanthes marantae [6] 53: +; Silene species [6] 53: +; Campanula glomerata [6] 54: +;
Holcus lanatus [6] 55: 5; Picris hieracioides [6] 55: 2; Cyperus species [6] 57: +; Equisetum species [6] 57: +; Melica uniflora [6] 59: +;
Sorbus domestica [0] 59: 2; Polygala nicaensis [6] 65: +
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Shtojca III
Tabela 1: Flora e listuar në shtratin e lumit ose afër brigjeve të tij
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Emri ispecies
Adiantum capillus-veneris
Acer obtuastum
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Agrostis stolonifera
Ailanthus altissima
Alisma lanceolatum
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alnus incana
Amaranthus albus
Anemone nemorosa
Aremonia agrimonioides
Aristolochia rotunda
Artemisia annua
Artemisia campestris
Arum italicum
Arundo donax
Asplenium adiantumnigrum
Berula erecta
Bidens cernua
Bidens tripartita
Brachypodium sylvaticum
Bromus sterlis
Buxus sempervirens
Calamintha grandiflora
Callitriche cophocarpa
Calystegia sepium
Capsella bursa-pastoris
Capsella rubella
Carex pseudocyperus
Carex remota
Carex riparia
Carex vulpina
Carpinus orientalis
Catabrosa aquatica
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Chelidonium majus
Chenopodium
ambrosioides
Chenopodium botrys
Chenopodium rubrum
Chondrilla juncea
Cichorium intybus
Cistus incanus
Clematis vitalba
Clematis viticella
Colchicum autumnale
Cornus mas
Cornus sanguinea

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Coronilla emerus
Cotinus coggygria
Crataegus monogyna
Cyclamen hederifolium
Cyperus fuscus
Cyperus glomeratus
Cyperus longus
Dactylis glomerata
Dittrichia graveolens
Dittrichia viscosa
Dryopteris filix-mas
Eleocharis palustris
Elymus farctus
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Equisetum telmateia
Erica arborea
Eryngium campestre
Euphorbia amygdaloides
Evonymus latifolius
Ficus carica
Fraxinus ornus
Galium aparine
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Hedera helix
Helleborus odorus
Hippophae rhamnoides
Hypericum hirsutum
Hypericum perforatum
Juncus articulatus
Juncus effusus
Juniperus oxycedrus
Lamiastrum galeobdolon
Lapsana communis
Lemna minor
Ligustrum vulgare
Lycopus europaeus
Lysimachia numularia
Lythrum salicaria
Malus sylvestris
Melissa officinalis
Mentha aquatica
Mentha pulegium
Mentha spicata
Myosoton aquaticum
Nasturtium officinale
Oenanthe aquatica
Ononis spinosa
Onosma echioides
Ostrya carpinifolia
Paliurus spina-christi
Parietaria officinalis
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Paspalum paspalodes
Petasites albus
Phalaris arundinacea
Phillyrea angustifolia
Phragmites australis
Physalis angulata
Pinus nigra
Pistacia terebinthus
Plantago lanceolata
Plantago major
Platanus orientalis
Polygonum aviculare
Polygonum hydropiper
Polygonum lapathifolium
Polypodium vulgare
Populus alba
Populus nigra
Populus x canadensis
Potamogeton nodosus
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Pteridium aqulinum
Pulicaria dysenterica
Pyracantha coccinea
Pyrus amygdaliformis
Quercus cerris
Quercus frainetto
Quercus ilex
Quercus pubescens
Ranunculus ficaria
Ranunculus muricatus
Ranunculus repens
Ranunculus sardous
Ranunculus scleranthus
Ranunculus trichophyllus
Robinia pseudacacia
Rorippa sylvestris
Rosa canina
Rosa sempervirens
Rubus ulmifolius
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex scutatus
Ruscus aculaetus
Saccharum ravennae
Salix alba
Salix amplexicaulis
Salix eleagnos
Salix fragilis
Salix purpurea
Salvia glutinosa
Sambucus nigra
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157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Saponaria officinalis
Symphytum tuberosum
Scirpus lacustris
Setaria pumila
Sherardia arvensis
Smilax aspera
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Sparganium erectum
Spartium junceum
Stellaria media
Symphytum bulbosum
Tamarix parviflora

170. Tamus communis
171. Trifolium fragiferum
172. Typha angustifolia
173. Typha latifolia
174. Typha minima
175. Ulmus minor
176. Urtica dioica
177. Veronica anagallis-aquatica
178. Vitex agnus-castus
179. Vitis vinifera
180. Xanthium strumarium
Shënim: Të dhëna mbi periudhën e lulëzimit, fenologjis, korologjis etj.,
gjenden në tabelen e plotë të florës së PURMD (shtojca I)
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SHPJEGIMI I TERMAVE BOTANIKE (sipas Vangjeli et al., 2012)
Areal i shpërndarjes: Një numër vendesh apo sipërfaqesh tokësore, në të cilat ndeshet një
specie e caktuar bimore apo shtazore.
Areal minimum: Shesh ose sipërfaqe-provë madhësia e së cilës varet kryesisht nga struktura
e bimësísë në studim dhe nga madhësia e sipërfaqes që do të rilevohet. Areali minimum është
areali më i vogël, në të cilin asociacioni paraqitet pak a shumë në mënyrë të plotë.
Asociacion,-i bimor, asociacion floristik: Njësi bazë e sintaksonomisë e cila përfaqëson një
sipërfaqe florikisht homogjene.
Bimë aline: Bimë që rriten dhe zhvillohen jasht arealit të tyre natyror.
Bimë aromatike-mjeksore: Bimë që përmbajnë vajëra esencialë si terpenet, pinenet,
kamfori, karvakroli, etj., të cilat i japin bimës aromë dhe shije karakteristike.
Bimë endemike: Specie që dallohen ose që janë karaktersitike për një lokalitet ose për një
rajon të caktuar e të kufizuar ose në një zonë të veçuar gjeografike.
Bimë helmuese: Bimë që përmbajnë komponime helmuese në atë sasi që kur të hahen nga
kafshët janë toksike për to. Helmet bimore mund të jenë: alkaloidet (p.sh. në duhan, në
hashash), saponinet p.sh. gështenjëkali (Aesculus sp.), glikozidet lule togzi (Digitalis) ose
alkoolet diterpenik poinsetia (Poinsettia). Helmet kanë rëndësi për bimët për t’u mbrojtur
nga kafshët. Shumë bimë helmuese janë të rëndësishme për përftimin e ilaçeve që përdoren
në mjekësi, p.sh., lule togzi (Digitalis sp), helmarina (Atropa belladonna) dhe akoniti
(Aconitum sp.).
Bimë hiperakumulatore: Bimë që janë përshtatur të jetojnë në toka apo substrate me
përqendrime të larta të metaleve të rëndë. Përshtatshmëria e këtyre bimëve qendron në
depozitimin (burgosjen) e këtyre metaleve në ogane apo organela të posaçme siç është
vakuola.
Bimë invasive: Specie bimore të futura nga një vend apo nga një kontinent tjetër dhe që janë
përhapur shumë, duke shaktuar shqetësime për bimësínë vendase. Keto specie bimore janë
të përshtatura për kolonizimin rishtas të habitateve të dëmtuara ose të ndryshuara nga njeriu.
Bimë relikte, bimë mbijetuese: Bimë që në kohërat e hershme ka qënë me sasi të madhe në
një sipërfaqe të madhe, por që tani ka qëndruar ose ka mbijetuar vetëm në një ose pak
sipërfaqe të vogla, në një mjedis shumë të ndryshuar nga ai, ku ajo ka patur origjinën.
Shpërndarja e një relikti karakterizohet si endemike.
Bimë ruderale, bimë hedhurinore: Bimë nitrofile shumë të përhapura mbi mure të vjetër,
mbi shkronjadha, buzë rrugëve, hedhurina, etj.; zakonisht në këto vende jetojnë me shumicë
baktere nitrifikuese.
Bimë stenoendemike: Nënspecie, specie, gjini e familje bimësh, që rriten vetvetiu brenda
një territori të shumë të ngushtë p.sh vetëm në malin e Valamarës.
Bimësi azotdashëse, bimësí nitrofile: Komunitet bimor që parapëlqejnë të rritet në toka të
pasura me lëndë të azotua. Tipari dallues i komuniteteve azotdashëse ose nitrofile ështe
prania me shumicë ose mbizotërimi i bimëve barishtore, të cilat në habitate të tjera janë të
rralla.
Bimësi e sistemeve ujore lentike: Bimësi që rritet në mjedise me ujëra jo të rrjedhshëm si
liqene, rezervuare, pellgje etj.

194

Meço M. (2019): Studimi florës, bimësisë dhe habitateve në basenin e rrjedhës së mesme të lumit Devoll

Bimësi hasmofitike: Bimësi shkëmbijore ose e të çarave të tyre, që përhapet në kufirin e
sipërm të rritjes së bimësísë, në brezin alpin mbi 1500, si shumë bimë barishtore, myshqe
dhe likene.
Bimësí kserofile ose bimësí thatësirëduruese: Bimësi tolerante ndaj thatësirës ose kripës.
Disa prej këtyre specieve bimore rezervojnë ujin në gjethet dhe kërcejt e tyre (bimët
sukulente), të tjera fshihen nën tokë për të ruajtur lagështinë (bimët gjeofite), të tjera kanë
sistem boshtor rrënjor të gjatë që depërton thellë në tokë për të gjetur ujë. Të tjera bimë rriten
dhe e plotësojnë ciklin e tyre jetësor në një kohë shumë të shkurtër mbas një shiu të
rastësishëm (bimët efemere ose jetëshkurtër).
Bimësi kserofite: Bimësi e përshtatur nga ana strukturore për të ekzistuar me shumë pak ujë,
përfaqëson tipa shkorretash mesdhetare, të njohura si makje (të përherëblerta), shibljak
(gjetherënëse), dhe frigana (kaçube jastëkore-gjembore). Tokat mbizotëruese të këtyre
bimësive janë të murrme; ato kanë akumuluar hekur si rezultat i vyshkjes kimike intensive
gjatë dimrit mesdhetar me lagështi dhe i largimit të tretësirës së shtresës të sipërme të tokës
gjatë verës së thatë. Bimësísa e friganave më gjerësisht është e përfaqësuar në rafshnaltat
gjysmëshkretinore të Azisë Perendimore.
Bimësi ripariane/breglumore: Bimësi që rritet në shtretërit e ujëderdhjeve natyrore, si,
p.sh.në lumenj ose nganjëherë në liqenj ose pellgje me ujë.
Bimësi: Komunitet ose bashkësi bimësh që ka tipare të dallueshme, p.sh., bimësí tropikale e
përherëblertë, bimësí tropikale gjetherënëse, bimësí tropikale gjembore, bimësí subtropikale,
bimësí e temperuar, etj.
Bimësia azonale: Bimësi që nuk është kufizuar në një zonë specifike ose në një areal
gjeografok. Në gjeobotanikën ruse ky term përdoret për komunitetin bimor natyror që
gjendet në kushte të skajshme tokësore brenda një zone klimatike.
Direktiva e habitateve: Kjo direktiv përfaqëson iniciativën me shtrirje më të gjerë dhe më
ambizioze të ndërmarë ndonjëherë për të ruajtur trashëgiminë natyrore të Evropës. Në qendër
të saj qëndron krijimi i një rrjeti të gjerë ekologjik të zonave të ruajtjes së natyrës- i quajtur
Rrjeti Natura 2000 për të ndihmuar ruajtjen e habitateve dhe specieve të rralla të pranishme
në territorin e tyre. Sipas Direktivës së Habitateve çdo vend anëtar fillimisht identifikon dhe
propozon për ruajtje zona të rëndësishme për ruajtjen e specieve dhe habitateve që gjenden
në territorin e tyre. Pas Kësaj, Komisioni Evropian, me ndihmën e vendeve anëtare,
Agjencisë Evropiane të Mjedisit dhe ekspertëve shkencore, përzgjedh zonat me interes për
komunitetin.
Fenologji: Degë e botanikës që merret me studimin e lidhjeve që ekzistojnë ndërmjet klimës
dhe dukurive periodike në bimët, që lidhen me datën e daljes së gjetheve dhe luleve, datën e
ngjyrosjes dhe e rënies së gjetheve në drurët fletorë etj. Këto dukuri duke qenë shumë të
ndjeshme ndaj ndryshimeve të vogla të klimës, veçanërisht ndaj temperaturës, mund të jenë
të dhëna shumë të dobishme për studimin e ndryshimit klimatik.
Flora: Përfaqëson tërësia e specieve bimore, të çfarëdoshme ose të kultivuara, që popullojnë
një mjedis të caktuar, që lidhet me të gjithë jetën bimore që ndodhet në një sipërfaqe ose në
një periudhë kohe, veçanërisht i jetës bimore vendase.
Frigan/ë,-a: Tip shkorrete, e përbërë kryesisht prej shkurresh të ulta, gjethebuta, që gjendet
rreth Pellgut të Mesdheut, përgjithësisht pranë brigjeve bregdetare, që paraqitet si formacion
bimor në Mesdheun Lindor, i formuar nga gjysmëshkurre të vogla kseroterme, që kryesisht
i takojnë familjes hithëbutore (Lamiaceae) ose buzore (Labiatae). Ajo njihet si garrigë, e cila
është term në frëngjisht (garrigue), në Greqi njihet si friganë (phrygana), në Spanjë si tomilar
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(tomillares) dhe si batë (batha) në Izrael. Shkurre aromatike ose të merme, të tilla si lavandula
(Lavandula angustifolia), rozmarina (Rosmarinus officinalis), lisrat (Thymus sp.) dhe pelinet
(Artemisia sp.), janë bimë të zakonshme të friganave ose garrigave. Ky term është pranuar
në gjeobotanikë dhe paraqet stadin e degraduar të pyjeve me ilqe (Quercus ilex) dhe prall
(Quercus coccifera), por mund të paraqitet edhe si formë parësore e bimësísë dhe që
shfrytëzohet si kullotë.
Habitat gjysmënatyror: Një habitat ku ekosistemet ruhen dhe mbahen përmes praktikave të
një menaxhimi/mbarështrimi ekstensiv.
Habitat natyror: Habitat në të cilin sistemet natyrore janë të pandikuara nga veprimtaritë e
njeriut.
Habitat,-i: Mjedis në të cilin rriten, jetojnë dhe riprodhohen në mënyrë natyrore bimët ose
organizma të tjerë. (i cili përfshin klimën, lagështinë, tokën, dritën e diellit, lartësinë mbi
nivelin e detit e kështu me radhë).
Klimaks bimor: Bimësi ose vegjetacion që fiksohet ose stabilizohet në një vend të caktuar
dhe në kushte klimatike të caktuara, kurse në mungesë të veprimtarisë antropike për një kohë
të gjatë është një gjendje gati ekuilibri në ekosistemin lokal. Pylli i përherëblertë tropikal
është një shëmbull i bimësísë klimakse, siç janë pyjet e temperuar, tundrat, savanat, vendet
me bar etj. Një ekosistem që ka arritur klimaksin e tij është më i qëndrueshëm ndaj
ndryshimeve apo shqetësimeve klimatike ose antropike se sa një plantacion artificial.
Ekuilibri i klimaksit ndodh sepse komuniteti klimaks përbëhet nga specie më të përshtatura
ndaj kushteve mesatare të një areali.
Korologji / sinkorologjí: Disiplinë gjeobotanike që merret me studimin e ligjshmërive, të
përhapjes dhe të shpërndarjes së shoqërimeve bimore, pra sinkorologjia studion ligjet e
shpërndarjes së bimëve apo shoqërimeve bimore në sipërfaqen e tokës lidhur me gjerësine
dhe lartësinë gjeografike, vendin, etj., shpërndarjen apo korologjinë e tyre. Makje: Quhet
bimësia e vendeve mesdhetare që rritet në vende të thata dhe shkëmbore në të cilat vetëm
bimët thatësirë duruese mund të rezistojnë dhe zhvillohen.
Kultivar: Grumbull ose tërësi bimësh të kultivuara që dallohen qartë nga ndonjë
karakteristikë morfologjike, fiziologjike, citologjike, kimike ose të tjera dhe të cilat, kur
riprodhohen seksualisht ose joseksualisht, ruajnë tiparet e tyre të dallueshme.
Periudha e lulëzimit: Periudha në të cilën një specie bimore lulëzonë.
Pseudomakje ose makje e rremë: Shkurre kserofile të përherëblerta të specieve të dëllinjës
(Juniperus sp.), të familjes selviore (Cuppresaceae) dhe të dushqeve gjithmonë të gjelbër
(Quercus sp.), të familjes ahore (Fagaceae).
Speci/e,-a: Njësi themelore në klasifikimin dyemror të organizmave të gjallë. Specia
përbëhet nga popullime me individë të lidhur dhe të ngjashëm me njëri tjetrin, që janë të aftë
të kryqëzohen ndërmjet tyre, por që nuk janë në gjendje të kryqëzohen me individë të një
specie tjetër. Popullimet brenda një specieje, që shfaqin ndryshime të dukshme dhe
trashëguese, por që janë në gjendje të kryqëzohen lirisht ndërmjet tyre, përbëjnë nënspecie,
raca ose varietete. Një specie zakonisht përmban një numër të caktuar kromozomesh, kurse
speciet me numër të ndryshëm mund të kenë vështirësi në hibridizim.
Subspeci/e,-a: Kategori taksonomike ndërmjetëse, ndërmjet species dhe varietetit, bazuar në
një numër më të vogël tiparesh lidhëse që përdoren për diferencimin e species dhe që
përgjithësisht është e kushtëzuar nga vendodhja gjeografike ose ekologjíke. Pjesëtarët e
nënspecieve të ndryshme janë, ndërmjet tjerash, të aftë për ndërkryqëzim të suksesshëm në
rajone, ku përhapja e tyre është me shtrirje të pjesshme.
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Suksesion bimor: Dukuri e ndryshimeve të parashikuara ose të rregullta në përbërjen ose
strukturën e komunitetit ekologjík, që mund të fillojë me formimin e një habitati të ri të
pazënë, si, p.sh., me rrrjedhjet e llavës ose me rrëshqitjet e mëdha të tokës ose nga disa forma
shqetësimi, si, p.sh: zjarret, erërat masive, prerjet e drurëve të një komuniteti ekzistues, nga
të cilat e para lidhet me suksesionin parësor, ndërsa rastet e mëtejshme lidhen me suksesionin
dytësor.
Shibliak,-u: Komunitet bimor drurërësh të ulët, gjetherënës, mezofitikë dhe kserofitikë
mezotermë me individë të rrallë, me mbulesë bimore të karakterit efemeral ose kserofit.
Bimësía e shibliakut është e përshtaur për verëra të thata dhe të zgjatura dhe dimra të thatë
dhe të shkurtër. Shibliaku përfaqëson formacion derivat ose të prejardhur nga pyjet e
dushqeve dhe që përfshin shumë bimë mesdhetare hemikserofile.
Takson,-i: Njësi e klasifikimit në taksonomi që formalisht përshkruan një organizëm që zë
ose që okupon një kategori të veçantë hierarkike të individëve, që dallohen nga disa tipare të
dukshme, pa marë parasysh shkallën e njësisë përkatëse, të tilla si filumi, rendi, familja,
gjinia ose specia me të cilat ka lidhje natyrore. Në këtë studim me termin takson i jemi
referuar species dhe subspecies.
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SHPJEGIMI I SHKURTESAVE
BAM= Bimë aromatike-mjekësore
CITES= Konventa mbi tregtinë Ndërkombëtare për speciet e rrezikuara të Faunës dhe
Florës së egër (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora)
EUNIS= Sistemi Informativ i Natyrës së Europës (The European Nature Information
System)
GeoCAT= Mjet për vlerësimin gjeohapësinor të ruajtjes së specieve (Geospatial
Conservation Assessment Tool)
GIS= Sistemi Informacionit Gjeografik (Geographic Information System)
GPS= Paisje që mat koordinatat gjeografike (The Global Positioning System)
ha= hektar (njësi matëse e siperfaqes)
IUCN= The International Union for Conservation of Nature (Bashkimi Ndërkombëtar për
Ruajtjen e Natyrës)
PURMD = Pellgu Ujëmbledhës i Rrjedhës së Mesme të Lumit Devoll
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PËRMBLEDHJE
Ky studim u realizua përgjatë viteve 2015 – 2018 me qëllim vlerësimin e larmisë floristike, bimësisë dhe
tipeve të habitateve natyrore të pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së mesme të lumit Devoll, duke nxjerrë
në pah rëndësinë, veçoritë dhe gjendjen aktuale të tyre, bazuar në të dhënat sasiore e cilësore. Nga puna
studimore tre vjeçare u identifikuan 1224 taksone nga të cilat Taraxacum pindicum, Dichoropetalum
stridii dhe Epilobium alsinifolium raportohen për herë të parë për Shqipërinë. Rreth 1.9% e florës së
zonës të studimit rezultoi të përbëhet nga taksone endemike dhe subendemike ku vlen të përmendim
Festucopsis serpentini dhe Hypericum haplophylloides subsp. devollense endemike të Shqipërisë, si dhe
dhe Halacsya sendtneri subsp. devollensis stenoendemike e pellgut ujëmbledhës të Devollit. Rëndësi të
veçantë paraqesin edhe 167 taksone endemike të Ballkanit si dhe 261 taksoneve që kanë një status
rrezikimi sipas Listës së Kuqe të Shqipërisë dhe/ose IUCN-së. Ashtu si flora e të gjitha vendeve
Ballkanike edhe në zonën tonë të studimit hemikriptofitet përfaqësojnë grupin me numrin më të madh
të taksave (46%), kurse speciet me shtrirje Euraziatike përbëjnë grupin më të madh korologjik (21.5%).
Rreth 25% të florës së zonës së studimit përfaqësohet nga bimë me vlera ekonomike nga të cilat bimët
mjekësore-aromatike (177 taksone) paraqesin rëndësi të veçantë pasi janë një nga burimet kryesore e të
ardhurave ekonomike për banorët të zonës.
Bimësia e zonës së studimit shtrihet në të katër brezat fitoklimatike të Shqipërisë, si dhe në disa tipe
bimësie azonale. Nga hartëzimi i zonës së studimit u identifikuan 29 tipe habitatesh të Shtojcës I të
Direktivës së Habitateve nga të cilët habitatet 9530, 9180, 6230 dhe 91E0 i përkasin tipit prioritar, kurse
habitati 3240 raportohet për herë të parë në Shqipëri. Rreth 26.5% e zonës së studimit, që karakterizohet
nga një shkallë e lartë e ndikimit antropogjen, bazuar në sistemin e klasifikimit EUNIS i përket 6 tipeve
artificiale të habitateve.
Fjalë kyçe: Pellgu ujëmbledhës i rrjedhës së mesme të lumit Devoll (PURMD), flora, hartografim,
habitate, bimësia, Lista e Kuqe e Shqipërisë, Natura 2000.

ABSTRACT
This study was carried out over the years 2015-2018. The main aim of it was the flora, vegetation and
natural habitat types of the watershed of the middle section of Devoll River, assessment. From the threeyear study-work, were identified 1224 taxa, of which Taraxacum pindicum, Dichoropetalum stridii and
Epilobium alsinifolium were reported for first in Albania. Approximately 1.9% of the study area flora
resulted endemic and subendemic taxa where it is worth mentioning the Festucopsis serpentini and
Hypericum haplopylloides subsp. devollense, endemic of Albania, and Halacsya sendtneri subsp.
Devollensis (stenoendemic of Devoll watershed). Of particular importance are the 167 endemic taxa in
the Balkans and 261 taxa that have a conservation status according Albanian Red List and/or IUCN. As
all other Balkan countries, hemicrocytophytes represent the largest group in number of taxa (46%) in
the study area flora, while Eurasian species represent the largest element floristic group (21.5%). About
25% of the flora have different economic values, of which the most important are the medicinal aromatic
plants (177 taxa) since they are one of the main economic income sources for the rural population.
The vegetation of the study area is organized according to four phyto-climatic regions of Albania as well
as in some azonal vegetation type. From the mapping of the study area, 29 habitat types of Annex I of
the Habitats Directive are identified, of which habitats 9530, 9180, 6230 and 91E0 are priority, while the
habitat 3240 is reported for the first time in Albania. About 26.5% of the study area, which is
characterized by a high degree of anthropogenic influence, is classified according to the EUNIS system
in 6 types of habitats.
Key words: The watershed of the middle section of Devoll River, flora, mapping, habitats, vegetation,
Albanian Red List, Natura 2000
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