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karakterizon, gjithmonë ka qënë mbështetje dhe frymëzim për mua.
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L. (Foto M. Shehu)
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Figura 5.1. A. ionica Bareka et al. në habitatin e tyre natyror: 1)Kalaja 2) Orikum
3) Dukat 4) Kthesat e Llogarasë (Fajeo), 5) Palasë, 6) Dhërmi, 7) Gjipe, 8) Porto
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Figura 5.7. Shpërndarja e gojëzave në tetë popullata të A. ionica Bareka et al. A)
Kalaja, B) Orikum, C) Dukat, D) Fajeo, E) Palasë, F) Dhërmi, G) Gjipe, H) Porto
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Figura 5.8. Foto të pjastrave kromozomike të A. ionica Bareka et al. popullata e
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Figura 5.13. Acis ionica Bareka et al. Palasë. A. Tabela me të dhëna për
kromozomet (krahu i gjatë, krahu i shkurtër, raporti i krahëve, satelitët), B.
Kariograma numerike, C. Kariograma, D. Idiograma
Figura 5.14. Acis ionica Bareka et al. Porto Palermo. A. Tabela me të dhëna për
kromozomet (krahu i gjatë, krahu i shkurtër, raporti i krahëve, satelitët), B.
Kariograma numerike, C. Kariograma, D. Idiograma
Figura 5.15. Fotokariograma A. ionica Bareka et al. lart: popullata e Palasës,
poshtë: popullata e Porto Palermos
Figura 5.16. Bërthamëzat në qelizat e majës së rrënjës të A. ionica Bareka et al. në
gjashtë vendndodhje (zmadhimi 100X)
Figura 5.17. Prospero autumnale L. a) Dukat b) Llogara (Gropa e Kojanit), c)
Porto Palermo
Figura 5.18. Prospero autumnale L. a) Lulja, b) farat, c) pamje në stereomikroskop
të farave (zmadhimi40x)
Figura 5.19. Tiparet morfologjike të P. autumnale L. të grumbulluara në tre
habitate (bimët e transferuara në vazo)
Figura 5.20. Foto të bulbit tek Prospero autumnale L. a) Dukat, b) Llogara, c)
Porto Palermo
Figura 5.21. Prerje tërthore e gjethes ku tregohet gojëza pak e zhytur në qelizat
epidermale tek P. autumnale L. (zmadhimi 100 X)
Figura 5.22. Gojëzat e P. autumnale L. a) Dukat b) Llogara c) Porto Palermo
Figura 5.23. Shpërndarja e gojëzave për fushë mikroskopike në gjethet e Prospero
autumnale L. në tre habitate: A Dukat, B Llogara, C Porto Palermo; majtasepiderma e sipërme, djathtas- epiderma e poshtme
Figura 5.24. P. autumnale L. Porto Palermo a, b) foto të pjastrave kromozomike c)
skica të pjastrave kromozomike (me shigjetë tregohet prania e satelitëve).
Figura 5.25. Foto të pjastrave kromozomike të P. autumnale L. a) Llogara, b)
Dukat
Figura 5.26. Prospero autumnale L. Porto Palermo. A. Tabela me të dhëna për
kromozomet (krahu i gjatë, krahu i shkurtër, raporti i krahëve, satelitët), B.
Kariograma numerike, C. Kariograma, D. Idiograma
Figura 5.27. Fotokariograma e P. autumnale L. popullata e Porto Palermos
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Figura 5.28. Bërthamëzat në dy citotipe të species P. autumnale L. a) Dukat, b)
Porto Palermo (zmadhimi 100X)
Figura 5.29. P. maritimum L. e lulëzuar ( Foto M. Shehu Gusht 2014, Nartë/Vlorë
)
Figura 5.30. Frutet, farat dhe bulbi tek P. maritimum L. ( Foto M. Shehu. Shtator
2014 Nartë/Vlorë )
Figura 5.31. Qeliza gojzë pak e zhytur në qelizat epidermale tek P. maritimum L.
(zmadhimi x40 me mikroskop Optika)
Figura 5.32. Shpërndarja e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të poshtme të P.
maritimum L. Nartë
Figura 5.33. Shpërndarja e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të poshtme të P.
maritimum L. Pishporo
Figura 5.34. Foto të pjastrave kromozomike të P. maritimum L. në zonën e
Pishporos
Figura 5.35. Skica të pjastrave kromozomike për P. maritimum L. Pishporo (me
shigjetë tregohet prania e satelitëve)
Figura 5.36. Pancratium maritimum L. Pishporo. A. Tabela me të dhëna për
kromozomet (krahu i gjatë, krahu i shkurtër, raporti i krahëve, satelitët), B.
Kariograma numerike, C. Kariograma, D. Idiograma
Figura 5.37. Fotokariograma e P. maritimum L. popullata e Pishporos
Figura 5.38. Hypericum haplophylloides Halascy & Bald., (lart Llogara), poshtë
(Gjipe) në habitatin natyror dhe e transferuar në vazo. (Foto M. Shehu, Tetor 2016)
Figura 5.39. H. haplophylloides Halacsy & Bald. a) Lulja, b) Fruti kapsulë, c) fara
e vëzhguar në stereomikroskop (zmadhimi 40x )
Figura 5.40. Gjethet tek H. haplophylloides Halascy & Bald.
Figura 5.41. Lloji i qelizave gojzë: a) H. perforatum L. b) H. haplophylloides
Halacsy & Bald. (zmadhimi 100X) Lloji anisocitike (3 qeliza shoqëruese 2 të
mëdha dhe një e vogël) 2. Lloji anomocitike
Figura 5.42. Shpërndarja e gojëzave në a) epidermën e sipërme (10x) dhe b) në
epidermën e poshtme (40x) të H. haplophylloides Halacsy & Bald. Llogara
Figura 5.43. Shpërndarja e gojëzave në a) epidermën e sipërme (10x) dhe b) në
epidermën e poshtme (40x) të H. haplophylloides Halacsy & Bald. Gjipe
Figura 5.44. a) Salvia officinalis Dukat, b) Salvia officinalis Dhërmi, c) Salvia
fruticosa Dhërmi ( Foto M. Shehu Tetor 2016)
Figura 5.45. Salvia officinalis L. a) Dukat, b) Dhërmi, c) Salvia fruticosa Dhërmi
Figura 5.46. Morfologjia e trikomave tek S. officinalis L. Dhërmi
Figura 5.47. Morfologjia e trikomave tek S. officinalis L. Dukat
Figura 5.48. Morfologjia e trikomave tek S. fruticosa Mill. Dhërmi
Figura 5.49.Trikomat me FeCl3 për dedektimin e fenoleve tek S. officinalis L.
Dukat
Figura 5.50. Trikomat me acid pikrik për dedektimin e proteinave tek S. officinalis
L. Dukat
Figura 5.51. Trikomat me reagentin Wagner për dedektimin e alkaloideve tek S.
officinalis L. Dukat
Figura 5.52. Trikomat me reagentin PAS për dedektimin e polisaharideve tek S.
officinalis L. Dukat
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PARATHËNIE
Studimi i diversitetit eko-morfologjik i specieve të ndryshme bimore është problem aktual
i studimeve Europiane dhe botërore, në kuadrin e ndryshimit të kushteve klimatike.
Studime floristike, histo-citologjike dhe citogjenetike janë kryer për disa specie të Florës
së Shqipërisë në zona të ndryshme të saj nëpërmjet projekteve dhe temave studimore për
mastera dhe doktoratura.
Këto studime të përfshira dhe në kuadrin e studimit të Florës së Shqipërisë, janë të
domosdoshme për faktin se përfshihen në orientimet e përgjithshme të studimit të
specieve endemike, të rralla dhe të kërcënuara të përfshira në konventat ndërkombëtare.
Këto drejtime studimore janë pjesë e strategjisë së hartuar dhe nga Shqipëria, për
vlerësimin dhe karakterizimin e Florës së Shqipërisë, në kuadrin e studimit të Florës së
Europës, Mesdhetare dhe asaj Ballkanike.
Diversiteti interspecifik dhe intraspecifik i disa specieve të zonës së Vlorës është i
domosdoshëm për shkak të ndryshueshmërisë së habitateve të kësaj zone që shfaqet nga
variacionet e kushteve mjedisore (toka, mikroklima etj), të rritjes së këtyre specieve
native.
Në studimet e florës spontane të kësaj zone me diversitet të theksuar ekologjik, ka disa të
dhëna për vlerësimin me karakter histologjik dhe citologjik të disa specieve endemike, të
rrezikuara, të rralla, aromatike me të cilat është e pasur kjo zonë.
Vlerësimi me anë të treguesve histo-citologjikë shërben si bazë për vlerësimin e
biodiversitetit të specieve bimore në habitate të caktuara. Studimi si pjesë e kësaj teze
doktorature do të jetë një aspekt i veçantë i pa trajtuar më parë, plotësim dhe pasurimi i
studimeve për florën spontane të kësaj zone, gjë që paraqet interes jo vetëm shkencor por
edhe praktik, për studime më të thelluara.
Në kuadër të studimit të kësaj teze doktorate janë marrë në studim speciet (Acis ionica
Bareka et al. në 8 vendndodhje, Prospero autumnale (L.) në 3 vendndodhje, Salvia
officinalis L. në 2 vendndodhje, Salvia fruticosa Mill. në një vendndodhje, Hypericum
haplophylloides Halacsy & Bald. në 2 vendndodhje, Pancratium maritimum L. në 2
vendndodhje). Speciet ne studim janë marrë në zonat, Nartë-Pishporo, Orikum-Dukat,
Llogara-Porto Palermo të cilat janë pjesë e rrjetit të zonave të mbrojtura në Shqipëri.

xv

HYRJE
Studimi i shumëllojshmërisë së bimëve dhe klasifikimi sipas një hierarkie të caktuar ka
qenë temë diskutimi përgjatë gjithë viteve të kaluara (Abdulrahman et al., 2011,
Agbolade et al., 2011, Ogunkunle & Oladele, 2008).
Fatkeqësisht ndotja dhe shumë aktivitete të njeriut, veçanërisht dëmtimi i habitateve janë
faktorët kryesorë që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në dëmtimin e diversitetit të llojeve të
bimëve në të gjithë botën.
Vendi ynë po përballet gjithmonë e më shumë me dëmtimin e biodiversitetit duke çuar në
pakësimin e shumë llojeve bimore me vlera ekonomike e mjekësore, lloje të rralla e në
zhdukje. Kjo bën që Shqipëria të konsiderohet një ndër vendet me humbjen më të madhe
të biodiversitetit në Europë. Ndryshimet klimatike e mjedisore bëjnë që llojet bimore të
zhvillojnë aftësi përshtatëse duke i pasqyruar këto ndryshime jo vetëm në tipare
morfologjike por edhe në ato histologjike e cito-gjenetike.
Tiparet morfologjike që bazohen në pamjen e jashtme të organizmave bimorë kanë qënë
dhe ende janë edhe sot të dhënat e para që identifikojnë një specie bimore, që përdoren
nga floristët gjatë studimit të diversitetit midis specieve të ndryshme dhe midis
popullatave të së njëjtës specie të shpërndarë në habitate të ndryshme (Stuessy, 2009).
Karakteristikat e luleve janë më të qëndrueshme ndaj ndryshimeve mjedisore sesa tiparet
vegjetative dhe që të dyja janë të përdorshme në taksonomi (Oja & Paal, 2007), por nuk
mund të përdoren gjithmonë të vetme për të studiuar diversitetin midis llojeve dhe brenda
llojit. Në rastet kur përdorimi i tipareve morfologjike nuk ishte i mjaftueshëm për
vlerësimin e diversitetit intraspecifik dhe interspecifik, u ndje nevoja e përdorimit të
parametrave citologjikë dhe histologjikë. Sidomos atëherë kur dallimet morfologjike
midis specieve të së njëjtës gjini ishin shumë të vogla ose kur individët e të njëjtës specie
shfaqnin variacion të dukshëm morfologjik, shpërndarja, përmasat dhe lloji i gojëzave
janë konsideruar si një mjet i fuqishëm në identifikimin dhe përcaktimin e specieve
(Miller, 1938). Lloji i gojëzave konsiderohet një tregues i rëndësishëm i diversitetit
intraspecifik dhe interspecifik në të cilin janë bazuar shumë studime (Stebbins & Khush,
1961; Metcalfe & Chalk, 1988; Stace, 1965, 1984; Dilcher, 1974; Raju, 1981; Rao &
Raju, 1985, 1988; Van Cotthem, 1968; Prabhakar, 2004; Freire, 2007). Teknikat e
përdorura për analizën e strukturave epidermale janë të shumëllojshme, në varësi të
specieve që studiohen dhe vështirësive që ato paraqesin. Për bimët monokotiledone për
studimin e kompleksit stomatal në përgjithësi është përdorur teknika e thjeshtë e lyerjes
me manikyr transparent të sipërfaqes së gjetheve (Brewer, 1992), si edhe teknika e
shqitjes së epidermës dhe ngjyrosjes me të kuqin e rutenit (Szymura & Wolski, 2011).
Për studimin e gojëzave është përdorur edhe teknika e Clark (1960) e pasuar nga Cotton
(1974) për marrjen e gjurmëve të gojëzave nga gjethet e thara të bimëve nga herbaret.
Parametrat epidermalë janë praktikuar që në vitet 50-60’ (Okeke et al., 2011, Yasim et
al., 2009). Para fundit të shekullit të 19-të, taksonomistët ishin të kufizuar në tiparet e
organeve riprodhuese, pasi karakteristikat e lules konsideroheshin më të vlefshme për të
përshkruar ngjashmëritë dhe dallimet midis specieve (Abdulrahman et al., 2011). Sot
tiparet epidermike të gjethes konsiderohen si tipari i dytë më i rëndësishëm pas
citologjisë për të evidentuar pozicionin taksonomik dhe shkallën e evolucionit të shumë
specieve bimore (Das et al., 2003, Ahmad et al., 2014). Përdorimi i tipareve të epidermës
së gjetheve në sistematikën e bimëve tashmë është po aq e njohur sa përdorimi i
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markerëve të tjerë si sekuencat e ADN-së dhe përbërjet kimike (Nnamani & Nwosu,
2015; Usama, 2015). Teknikat e përdorura për analizën e strukturave epidermale janë të
shumëllojshme, në varësi të specieve që studiohen dhe vështirësive që ato paraqesin. Në
këtë punim teknikat që janë përdorur për studimin e strukturave epidermale janë teknika e
thjeshtë e lyerjes me manikyr transparent dhe marrjes së gjurmëve të gojëzave nëpërmjet
një ngjitësi transparent. Parametrat epidermalë që janë matur janë lloji i gjethes, lloji i
gojëzave, përmasat e gojëzave, numri i gojëzave për fushë, indeksi stomatal, dhe
dendësia stomatale. Studimi citologjik dhe citogjenetik i shoqëruar me studimin
morfologjik dhe histologjik të një specieje plotëson kuadrin e një citotipi për atë specie.
Studimi citologjik mori rëndësi të veçantë që me zbulimin e qelizës nga Robert Hook
1665 dhe me detektimin e kromozomeve të bimëve nga K. W. von Nageli në 1842 dhe
zbulimin më vonë nga W. Fleming (1843-1915). Parametrat citologjikë patën një ndikim
të drejtpërdrejtë në vlerësimin e diversitetit interspecifik dhe intraspecifik. Që në fillimet
e citologjisë së bimëve dhe citogjenetikës pati një bum kërkimesh shkencore duke
përdorur teknikat ciotgjenetike për shumë grupe bimësh. Teknika që është përdorur nga
shumë studiues dhe që vazhdon të përdoret edhe sot për studime të ndryshme
kromozomike, si studimi i indeksit mitotik, numrin kromozomik dhe morfologjia e
kromozomeve, studimi i kariotipit, etj. është teknika me shtypje e majave të rrënjëve
(Packa, 1997, 1998).
Metoda e zbutjes enzimatike është shumë e përdorur për pregatitjen e preparateve të mira
të kromozomeve të vogla, ndërsa teknika e shtypjes është më shumë efektive për
shpërndarjen e kromozomeve të mëdha.
Në këtë punim disertacioni është kryer vlerësimi i diversitetit intraspecifik dhe
interspecifik duke u bazuar në parametrat eko-morfologjike dhe histo-citologjike të disa
specieve bimore në zonën e Vlorës. Nëpërmjet këtij studimi jepet një kontribut modest në
plotësimin dhe pasurimin e studimeve për florën spontane të kësaj zone si edhe trajtimin
e çështjeve madhore siç është ruajtja e diversitetit dhe shpallja e zonave të mbrojtura.
Zona e Vlorës e favorizuar nga pozicioni gjeografik i atillë që krijon mikroklima si pasojë
e relievit të përzierë fushor, kodrinoro-malor dhe bregdedar, ranor e shkëmbor ofron
kushte të përshtatshme për një diversitet të pasur të specieve bimore me rëndësi të
veçantë kombëtare. Kjo zonë është shumë e pasur me lloje bimore që përfaqësojnë më
shumë se 40% të totalit të florës së Shqipërisë në të cilën gjenden një numër i madh i
llojeve endemike, të rralla dhe të rrezikuara.
Në studim janë përfshirë disa nga speciet endemike, me status të rrezikuar, me vlera
aromatike, mjekësore dhe zbukuruese siç janë:
 Acis ionica Bareka et al. e përfshirë në librin e kuq të specieve të rrezikuara, e cila
gjendet në disa habitate përgjatë rrugës Vlorë-Himarë në sipërfaqe shumë të
kufizuara dhe me përhapje të rrallë. Kjo specie është studiuar në këtë punim për
faktin se ka shfaqur ndryshueshmëri në tiparet morfologjike, në parametrat
stomatalë si edhe diversitet në nivel kromozomik për tre popullata të studiuara më
parë, duke rezultuar në heterogjenitet midis popullatave (Zekaj et al., 2007). Edhe
popullatat e studiuara në këtë punim rezultuan me variacion të theksuar në tipare
morfologjike dhe histo-citologjike.
 Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald. specie endemike e rrezikuar për
zhdukje e cila ka nevojë për mbrojtje nuk është studiuar më parë për zonën e
marrë në studim.
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Prospero autumnale (L). është specie e përhapur gjerësisht në vendin tonë por që
në vende të tjera siç është Rumania është me status të rrezikuar dhe përfshihet në
librin e kuq të specieve të zhdukura të Rumanisë (Banciu et al., 2010).
Konsiderohet me vlera zbukuruese dhe në tre habitatet e studiuara në këtë punim
shfaq variacion shumë të theksuar intraspecifik si në tipare morfologjike ashtu
edhe në parametrat stomatalë e citologjikë.
Salvia officinalis L. dhe Salvia fruticosa Mill. janë dy specie që kanë një përhapje
të gjerë në vendin tonë. E para gjendet në të gjithë vendin dhe e dyta shtrihet
pranë zonave bregdetare në pjesën jugore të Shqipërisë. Për këto dy specie janë
analizuar përmasat e gjetheve, morfologjia e trikomave dhe metabolitët sekondarë
që përmbanjnë trikomat gjëndrore. Diversiteti intraspecifik dhe interspecifik
shfaqej si në përmasat dhe morfologjinë e gjethes ashtu edhe në morfologjinë e
trikomave dhe praninë e metabolitëve sekondarë.
Pancratium maritimum L. është specie e rrezikuar sidomos në plazhin e Nartës
për shkak të ndërhyrjes nga njeriu nëpërmjet ndërtimeve të shumta dhe ndotjes.
Midis dy popullatave rezultoi diversitet përsa i përket parametrave stomatalë dhe
citologjikë (indeksi mitotik).
Sternbergia lutea Ker Gawler ex Sprengel është një specie me vlera zbukuruese
dhe me përhapje të rrallë në vendin tonë. Kjo specie është marrë vetëm në një
vendndodhje në zonën e Llogarasë. U kërkua edhe për vendndodhje të tjera të
kësaj specieje në zonën e Vlorës por nuk u mundësua gjetja e saj. Është realizuar
studimi i kësaj specieje në nivel eko-morfologjik dhe histo-citologjik vetëm në
vendndodhjen Llogara. Teknikat që janë përdorur për studimin e kësaj specieje
janë të njëjta me teknikat e përdorura për speciet e tjera të përfshira në këtë
studim. Rezultatet e studimit të S. lutea nuk janë pasqyruar në këtë disertacion por
janë publikuar në konferencën “3rd International Conference on Environmental
Science and Technology (ICOEST) October 19-23 2017, Budapest, Hungary”.
https://www.icoest.eu/sites/default/files/2017_icoest_proceeding_v3.pdf
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QËLLIMI I STUDIMIT
Studimi i diversitetit intraspecifik dhe interspecifik i specieve endemike, të
rralla, të rrezikuara, aromatike dhe me vlera zbukuruese të cilat shtrihen
brenda hapësirave të mbrojtura dhe parqeve kombëtare në zonën e Vlorës.

OBJEKTIVAT E STUDIMIT
1. Studimi i diversitetit intraspecifik i specieve: Acis ionica Bareka et al.
në tetë vendndodhje, Prospero autumnale L. në tre vendndodhje,
Salvia officinalis L. në dy vendndodhje, Pancratium maritimum L. në
dy vendndodhje dhe Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald. në
dy vendndodhje;
2. Studimi i diversitetit interspecifik midis specieve Salvia officinalis L.
dhe Salvia fruticosa Mill.;
3. Vlerësim i diversitetit në nivel eko-morfologjik për speciet Acis ionica
Bareka et al., Prospero autumnale L., Salvia officinalis L., Hypericum
haplophylloides Halacsy & Bald. dhe Salvia fruticosa Mill.;
4. Vlerësim i diversitetit në nivel histologjik për speciet Acis ionica
Bareka et al., Prospero autumnale L., Pancratium maritimum L.,
Salvia officinalis L., Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald. dhe
Salvia fruticosa Mill.;
5. Vlerësim i diversitetit në nivel citologjik për speciet Acis ionica
Bareka et al., Prospero autumnale L., Pancratium maritimum L.;
6. Vlerësim i diversitetit interspecifik dhe intraspecifik me teknika
histokimike për speciet Salvia officinalis L. dhe Salvia fruticosa Mill.;
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KAPITULLI I
TË DHËNA TEORIKE MBI DIVERSITETIN BIOLOGJIK DHE
STRATEGJITË E RUAJTJES SË TIJ
1.1.

Biodiversiteti intraspecifik dhe interspecifik

Termi "biodiversitet" u krijua në vitin 1986 nga Walter G. Rosen gjatë Forumit Kombëtar
të BioDiversitetit, mbajtur në Uashington, D.C, nën kujdesin e Akademisë Kombëtare të
Shkencave dhe Institucionit Smithsonian (Reaka-Kudla et al., 1997), por u bë i
popullarizuar në 1992 në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe
Zhvillimin në Rio de Janeiro. Sipas Konventës për Diversitetin Biologjik (KDB), i cili
hyri në fuqi një vit e gjysmë pas samitit të Rio-s, biodiversiteti është përcaktuar si
"Ndryshueshmëria midis organizmave të gjallë nga të gjitha burimet duke përfshirë, ndër
të tjera, ekosistemet tokësore, detare dhe të tjera ujore dhe komplekset ekologjike të të
cilave ato janë pjesë; kjo përfshin diversitetin brenda specieve, midis specieve dhe
ekosistemeve" (UNEP, 1992). Konventa Ndërkombëtare e Rios sot është e nënshkruar
nga 187 vende, midis tyre edhe Shqipëria:
Në praktikë, lloji konsiderohet si një nga nivelet më të rëndësishme të biodiversitetit. Në
hierarkinë e botës bimore dallohen dy tipe të diversitetit në nivel specieje:
Diversiteti Interspecifik (ndërllojor) – ka të bëjë me ndryshimet në tiparet e jashtme
morfologjike (karakteristikat e lules dhe karakteristikat vegjetative), tiparet anatomike,
embriologjike, histologjike, si pasojë edhe në tiparet gjenetike midis specieve të
ndryshme të një habitati ose të habitateve të ndryshme. Këto variacione fenotipike shpesh
edhe gjenotipike ndodhin, si përshtatje ndaj ndryshimit të kushteve mjedisore (Morrison
& Weston, 1985; Nevo et al., 1986; Hageman & Fahselt 1990). Si pasojë e kushteve
klimatike, përbërjes së tokës, ndërhyrjes së njeriut përmes shkatërrimit të habitateve
bëjnë që speciet bimore të evolojnë e të zhvillojnë mekanizma përshtatëse ndaj
ndryshimeve mjedisore, por faktori më i rëndsishëm që ndikon në diversitetin
interspecifik është ai gjenetik.
Diversiteti Intraspecifk (brendallojor) – ka të bëjë me ndryshimet morfologjike dhe
gjenetike që ndodhin midis individëve të së njëjtës specie të shpërndarë në habitate të
ndryshme. Individët e të njëjtës specie në habitate të ndryshme (ekotipe) mund të jenë
njësoj nga pikëpamja morfologjike por mund të shfaqin variacione në tiparet histocitologjike duke dhënë citotipe që rezultojnë dhe me variacione gjenetike. Variacioni
gjenetik intraspecifik siguron bazën për çdo ndryshim evolucionar dhe kështu është niveli
më themelor i biodiversitetit (May, 1994).
Studimi i biodiversitetit përbën aktualisht një ndër problemet më të mëdha në botë.
Dëmtimi i tij filloi të ndihej në fillim të viteve ’70 me zhvillimin e industrisë. Filluan
diskutimet e para për mbrojtjen e burimeve natyrore të cilat u shoqëruan me zhvillimin e
politikave për ruajtjen e biodiversitetit dhe krijimin e zonave të mbrojtura.
Humbja e diversitetit është cilësuar si një krizë globale edhe nga Myers (1979), një
ekolog dhe ambjentalist anglez, më e madhe edhe se zhdukja e dinosaurëve 65 milionë
vjet më parë (Franco, 2013). Ruajtja e shumëllojshmërisë biologjike të jetës në tokë dhe
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përdorimi racional i resurseve natyrore, ka qënë një nga parimet kryesore të Konventës
Ndërkombëtare për Biodiveristetin të mbajtur në Rio de Janeiro dhe vazhdon të jetë edhe
sot shumë i theksuar.
Shkaqet kryesore për dëmtimin e biodiversitetit janë:
(i) Degradimi i habitatit si rezultat i kushteve klimatike dhe ndotja të cilat nuk prekin
speciet dominuese në komunitet, por llojet e tjera. (Hurbert & Haskell, 2003).
(ii) Futja e llojeve invazive duke rrezikuar llojet vendase deri në pikën e zhdukjes.
(iii)Veprimi i faktorit human nëpërmjët shkatërrimit të habitatit dhe aktiviteteve njerëzore
është një shkak tjetër për dëmtimin e biodiversitetit. (Kideghesho, 2001; Brawn et al.,
2001; Hanski, 2005).
Për të ruajtur biodiversitetin, 168 vende nënshkruese në konferencën e vitit 2010 të
Konventës për Diversitetin Biologjik të mbajtur në Nagoya, Japoni ranë dakord të
krijojnë zona të mbrojtura që do të përbënin 17% të sipërfaqes tokësore të planetit deri në
vitin 2020 (CBD). Studimi dhe vlerësimi i diversitetit të llojeve bimore jep një kontribut
të rëndësishëm në pasurimin me informacion mbi diversitetin e një habitati apo të një
rajoni. Krahas kësaj, vlerësimi dhe karakterizimi i llojeve endemike, të rralla e të
rrezikuara për zhdukje jep një kontribut në orientimin e autoriteteve përkatëse për
përfshirjen e këtyre specieve në programet e ruajtjes. Treguesit citologjikë, histologjikë
dhe molekularë krahas atyre morfologjikë e floristikë përdoren si kritere bazë për
vlerësimin e diversitetit interspecifik dhe intraspecifik midis specieve bimore.

1.2. Biodiversiteti në Shqipëri
Vendi ynë dallohet për një biodiversitet të lartë të specieve bimore, e cila ka tërhequr
gjithmonë e më shumë vëmendjen e studjuesve vendas dhe të huaj. Në ditët e sotme
studimet floristike për speciet bimore në Shqipëri janë të shumta. Studimi shkencor i
bimësisë së Shqipërisë filloi të zhvillohej vetëm në fund të shekullit të XIX kur kishte
pak punime të botanistëve vendas të mirëdokumentuara. Në këtë periudhë ishin botanistë
të huaj si Ascherson, Baldacci, Degen, Halacsy, Formanek, Weiss dhe Wettstein, të cilët
dhanë kontribut të rëndësishëm në njohuritë floristike të vendit. Një ndër të parët që
shkruante në mënyrë specifike rreth florës shqiptare ishte Emanuel Weiss (Barnes &
Hoda, 2001). Në Shqipëri gjenden afërsisht 30% e florës evropiane nga të cilat 32 specie
bimore dhe 150 subspecie janë endemike dhe 160 specie të tjera bimore që janë
subendemike në rajonin e Ballkanit (JV: iC consulenten-AVCON, 2016). Ky diversitet i
dedikohet pozicionit gjeografik si dhe faktorëve gjeologjikë, hidrologjikë, klimatikë dhe
tokësorë. Si një vend ku mbizotëron terreni malor, i cili ndërthuret me një vijë bregdetare
të gjatë në pjesën perëndimore, Shqipëria ka shumëllojshmëri të ekosistemeve, habitateve
dhe specieve bimore me vlera natyrore dhe biologjike, shumë prej të cilave plotësojnë
kërkesat e konventave ndërkombëtare për zonat dhe speciet e rralla që kërkojnë mbrojtje.
Terreni malor i kombinuar me shkëmbinjtë e pjerrët krijon kushte ideale për ruajtjen dhe
mbrojtjen e një numri të madh të bimëve, të cilat janë endemike dhe sub-endemike. Midis
endemizave shqiptarë dallohen paleoendemizmat ku përfshihen llojet me origjinë shumë
të vjetër. Dy nga llojet paleoendemike si Acis ionica Bareka et al. dhe Hypericum
haplophylloides Halacsy & Bald. subsp. haplophylloides janë përfshirë në këtë punim
doktorature.
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Studimet për biodiversitetin midis specieve bimore nuk mund të quhen të plota pa
studimet histo-citologjike dhe molekulare. Përpjekjet për studimin e biodiversitetit për
speciet endemike, të rrezikuara, të rralla etj. të Florës së Shqipërisë, me parametra histocitologjikë janë realizuar në kuadrin e dy projekteve Kombëtare në vitet 2004-2007 dhe
2007-2009 në Laboratorin e Citologji-Citogjenetikë të ish-IKB të ASH.(Zekaj et al.,
2007; Zekaj, 2009).
Acis ionica është një nga speciet që është përfshirë në këtë studim, diversiteti i të cilës
është studiuar edhe më parë për tre habitate në zonën e Vlorës (Zekaj et al., 2007).
Parametrat në të cilët është bazuar studimi i diversitetit intraspecifik të kësaj specieje në
këto tre habitate kanë qënë shpërndarja e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të
poshtme të gjethes, morfologjia dhe dimensionet e gojëzave, numri kromozomik,
tipologjia e kromozomeve, formula kromozomike, kariograma, idiograma dhe tiparet
eko-morfologjike e floristike. Ndërsa parametrat që janë marrë në konsideratë në këtë
punim për tetë popullata janë tiparet morfologjike, Indeksi Stomatal (IS), Densiteti
Stomatal (DS), Indeksi Mitotik (IM), numri i bërthamëzave (të cilët nuk janë studiuar më
parë për popullatat e Kalasë, Orikumit dhe Dukatit) morfologjia e gojëzave, dimensionet
e gojëzave, numri kromozomik, tipologjia e kromozomeve, formula kromozomike,
kariograma dhe idiograma.
Vendi ynë po përballet gjithmonë e më shumë me dëmtimin e biodiversitetit si pasojë e
shumë faktorëve klimaterikë, ndotjes dhe faktorit human që kanë çuar në pakësimin e
shumë llojeve bimore me vlera ekonomike e mjekësore, lloje të rralla e në zhdukje.
Pancratium maritimum L. në plazhin e Nartës është e rrezikuar për shkak të ndërhyrjeve
nga njeriu. Prospero autumnale L. në vendin tonë është gjerësisht e përhapur dhe në
zonën e Vlorës studiohet për herë të parë në nivel eko-morfologjik dhe histo-citologjik në
tre habitate, për të cilën ka rezultuar variacion i theksuar midis tre popullatave. Shumë
specie me vlera mjekësore dy ndër të cilat janë përfshirë në këtë studim (Salvia officinalis
L. dhe Salvia fruticosa Mill. grumbullohen në gjendje të egër për arsye tregëtimi (në
Shqipëri Mal i Zi dhe Bosnje Herzegovinë), çka mund të jetë një kërcënim për
biodiversitetin e këtyre specieve (Grdisa et al., 2015). Dëmtimi i biodiversitetit në
Shqipëri konsiderohet nga më të lartët në Evropë. Për këtë arsye për vendin tonë një ndër
prioritetet është hartimi i politikave për ruajtjen e specieve të rralla, në zhdukje dhe me
vlera ekonomike e mjekësore duke zgjeruar hartën e zonave të mbrojtura. Duke qenë se
terreni shqiptar përbën një vend ku numri i madh i llojeve subendemike është në
vazhdimësi të bimësisë së Greqisë dhe vendeve ballkanike me të cilat kufizohet,
theksohet rëndësia e Shqipërisë për mbrojtjen e biodiversitetit në rajonet e Ballkanit dhe
Mesdheut. Mbrojtja e llojeve që kanë nevojë për ruajtje realizohet përmes dispozitave të
veçanta të ligjit për biodiversitetin. Ligji i biodiversitetit në të njëjtën kohë përmban
dispozita për speciet pushtuese dhe masat mbrojtëse për ruajtjen e specieve. Shqipëria
është bërë pjesë e Konventës së Diversitetit Biologjik (KDB) në 5 Janar 1994 dhe në vitin
2000 qeveria e vendit hartoi për herë të parë Strategjinë dhe Planin e Veprimit për
Biodiversitetin (SPVB) e cila u pasua me miratimin e ligjeve të tjera për mbrojtjen e
specieve, habitateve etj. Në vitin 2015 është krijuar dhe agjensia e zonave të mbrojtura e
cila ka si qëllim menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e
sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vendin tonë. Sot zonat e mbrojtura përbëjnë rreth
16% të territorit të Shqipërisë (sipas AKZM). Ndërsa në Librin e Kuq sot përfshihen rreth
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405 lloje bimore sipas statusit të kërcënimit (Ministria e Mjedisit, Urdhri i Ministrisë nr.
1280 i datës 20.11.2013).
Ka ende grupe taksonomike të florës, të cilat janë të panjohura ose nuk janë studiuar në
nivel histo-citologjik dhe molekular. Informacioni për grupet taksonomike të njohura
mungon në aspektin e specieve. Ndaj dhe tema e studiuar mbi diversitetin intraspecifik
dhe interspecifik duke u bazuar në parametrat eko-morfologjikë dhe histo-citologjikë të
disa specieve bimore në zonën e Vlorës, jep një kontribut modest në plotësimin dhe
pasurimin e studimeve për florën spontane të kësaj zone si edhe trajtimin e çështjeve
madhore siç është ruajtja e diversitetit dhe shpallja e zonave te mbrojtura.

1.3. Biodiversiteti i zonës së Vlorës
Rajoni Bregdetar Jug-perëndimor i Shqipërisë i cili përfaqësohet nga rajoni i Vlorës
kufizohet në veri nga lumi Vjosë dhe në jug arrin deri në Borsh. Ky rajon karakterizohet
nga një ndërthurje gjeografike e terrenit malor me terrenin bregdetar duke krijuar
mikroklima të cilat ofrojnë kushte të përshtatshme për një diversitet të larmishëm të
florës dhe shoqërimeve bimore me një rëndësi të veçantë kombëtare. Një numër i lartë
llojeve bimore të zonës shfaqet në listën kombëtare të llojeve të rralla, një numër i
konsiderueshëm i bimëve dallohen për interesin e tyre të veçantë shkencor, ndërkohë që
shumë prej tyre janë me vlera të veçanta ekonomike si bimë mjekësore, vajore,
industriale dhe dekorative etj. Zona është shumë e pasur me pothuajse 1,400 specie
bimore (që përfaqësojnë më shumë se 40% të totalit të florës të Shqipërisë). Një numër i
madh i llojeve të rralla dhe të rrezikuara të Shqipërisë gjenden në këtë zonë.
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KAPITULLI II
PARAMETRAT E VLERËSIMIT TË DIVERSITETIT
INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK
Bimët janë pjesë shumë e rëndësishme e botës së gjallë të cilat janë në marrëdhënie si me
njëra-tjetrën ashtu edhe me mjedisin ku zhvillohen. Ndryshimi i kushteve të mjedisit
(temperaturat, lagështia, lartësia e terrenit, drita) dhe ndotja janë dy faktorë të
rëndësishëm që ndikojnë tek bimët duke bërë që ato të shfaqin ndryshime si në tiparet e
dukshme morfologjike ashtu edhe citogjenetike. Këto ndryshime bëjnë që midis llojeve
bimore madje edhe brenda llojit të shfaqet variacion i cili ka tërhequr si floristët e
botanistët ashtu edhe citologët apo biologët molekularë që të ndërmarrin studime për
vlerësimin e diversitetit që i karakterizon këto specie. Treguesit morfologjikë,
histologjikë, citologjikë dhe molekularë janë kriteret bazë për vlerësimin e diversitetit
interspecifik dhe intraspecifik të cilët duke u marrë në konsideratë të gjithë së bashku
krijojnë atë që mund ta quajmë kornizë e një citotipi. Për disa nga speciet që janë
përfshirë në këtë studim, ka studime edhe nga autorë të huaj përsa i përket diversitetit të
tipareve morfologjike dhe histo-citologjike. Në zonën e Vlorës këto specie studiohen për
herë të parë duke marrë në konsideratë të gjithë parametrat e sipërpërmendur.

2.1. Treguesit morfologjikë në studimin e diversitetit interspecifik dhe
intraspecifik
Tiparet morfologjike kanë qenë dhe ende janë treguesit më të përdorshëm në
identifikimin dhe klasifikimin e bimëve. Janë lehtësisht të dukshme me sy të lirë dhe të
matshme, prandaj variacionet që paraqesin i bëjnë shumë të përdorshme në vlerësimin e
diversitetit midis llojeve por edhe brenda llojit. Tiparet morfologjike janë dy llojesh:
- Makromorfologjike janë karakteristikat e jashtme të organeve vegjetative dhe
riprodhuese (kërcelli, gjethet, lulet, rrënjët ose bulbi).
- Mikromorfologjike të cilat paraqesin anatominë dhe strukturën e organeve të bimës të
cilat mund të analizohen vetëm me ndihmën e mikroskopit.
Teknikat e studimit të diversitetit interspecifik dhe intraspecifik në nivel morfologjik janë
teknikat e matjes së tipareve morfologjike me sy të lirë ose me lupë të tjeshtë dore.
Karakteristikat e lules tek angjiospermet janë të larmishme duke e bërë më të lehtë
identifikimin dhe krahasimin midis specieve bimore në të gjitha nivelet e hierarkisë së
bimëve (Stuessy, 2009).
Organet vegjetative dhe riprodhuese janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimit të kushteve
mjedisore dhe ndaj faktorëve të tjerë të jashtëm duke shfaqur variacione në përmasat e
zhvillimit të tyre. Këto ndryshime në morfologjinë e tyre shpesh shoqërohen edhe me
variacion në tipare histo-citologjike. Prandaj tiparet morfologjike janë marrë në studim në
këtë disertacion si parametër i diversitetit brenda llojit (intraspecifik) dhe midis llojeve
(interspecifike).
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Morfologjia e gjethes tek P. maritimum L. lidhet ngushtë me kushtet e mjedisit të cilat
shfaqin diversitet intraspecifik në nivel morfo-anatomik duke siguruar mbijetesën e kësaj
specieje në mjedise të thata dhe gjysëm të thata (Perrone et al., 2015).
Acis ionica Bareka et al. në tre habitate të ndryshme shfaq ndryshime morfologjike të
cilat shoqërohen edhe me variacione citologjike (Zekaj et al., 2007). Për sa i përket
tipareve morfologjike Salvia officinalis L. dhe Salvia futicosa Mill. është mjaft e studiuar
si nga autorët e huaj (D'Antuono et al., 2002; Shmygareva et al., 2016; Putievsky et al.,
2011; Karousou & Kokkini, 1997) ashtu edhe vendas (Qosja et al., 1996).
Forma e gjethes me tre lobe dhe forma e kupës së lules janë tregues të diversitetit midis S.
officinalis L. dhe S. fruticosa Mill. (Rosua & Blanca, 1986).
Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald. e cila është specie endemike e vendit tonë,
në bazë të karakteristikave morfologjike është diferencuar në dy subspecie, H.
haplophylloides subsp. haplophylloides dhe subsp. devollense.

2.2. Treguesit histologjikë në studimin e diversitetit interspecifik dhe
intraspecifik
Treguesit histologjikë japin një kontribut të rëndësishëm në vlerësimin e diversitetit të
specieve bimore saqë këto studime në kohët e sotme nuk mund të konceptohen të
pashoqëruara me studimet e mikromorfologjisë së epidermës (Rejdali, 1991). Parametrat
epidermalë konkretisht gojëzat dhe trikomat njohja dhe specifikimi i të cilave i shërben
karakterizimit më të thelluar të një specieje, janë një tregues i rëndësishëm në
përcaktimin e taksoneve në shumë familje bimore (Stuessy, 2009). Për larmishmërinë
morfologjike që paraqesin trikomat përdoren gjerësisht për vlerësimin e diversitetit midis
specieve të një gjinie (Hannan, 1988; Seithe & Sullivan, 1990; Andrzejewska-Golec,
1992; Langer, Pein, & Kopp, 1995; Llamas et al., 1995; Zarre, 2003; Gonzales & Arbo,
2004), të nënfamiljeve (Batterman & Lammers, 2004) dhe midis familjeve (Tobe &
Takahashi, 1990; Hoot, 1991). Kompleksi stomatal ka një rëndësi të konsiderueshme në
taksonomi për shkak të:
1. Ndryshueshmërisë që ato shfaqin në gjinitë apo speciet e të njëjtës familje, dmth
pasqyron diversitetin midis llojeve (Stace, 1965; Sinclair & Sharma, 1971).
2. Llojshmërisë që shfaqin këto struktura në numër apo dimensione në popullata të
ndryshme të të njëjtës specie, që pasqyron diversitetin brendallojor (De Barry, 1884,
Kondo & Toda, 1956; Thurston & Amer Fern, 1969; Pant & Khare, 1969; Van-Cotthem,
1980; Rasmussen, 1981; Patil & Patil,1987; Ogundipe & Akirinlade, 1998).
3. Parametrat epidermalë merren parasysh gjatë studimit të biodiversitetit për shkak se që
të dyja, edhe gojëzat edhe trikomat i përgjigjen sinjaleve mjedisore dhe fiziologjike
(Sharma & Dunn, 1968; Nadeau & Sack, 2002; Gitz & Bakern, 2009).
2.2.1. Parametrat stomatalë si tregues të diversitetit intraspecifik dhe interspecifik
Lloji i gojëzave i cili përcaktohet nga numri i qelizave shoqëruese dhe mënyra e
vendosjes së tyre rreth gojëzës (Stace, 1980). Llojshmëria e gojëzave që karakterizon
speciet bimore është përdorur gjerësisht për vlerësimin e biodiversitetit (Stebbins &
Khush, 1961; Tripathi & Mondal, 2004; Batos et al., 2010; Dalal, 2012). Kompleksi
stomatal tek angjiospermet u studiua fillimisht nga Strasburger (1866). Më pas Vesque
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(1889) dhe Metcalfe & Chalk (1950) dalluan tek bimët dikotiledone katër lloje gojëzash:
anomocitike, anisocitike, paracitike dhe diacitike. Tek bimët monokotiledone janë
raportuar tre tipe gojëzash (Stebbins & Khush, 1961; Abid et al., 2007), klasifikim i cili
më vonë u modifikua nga Paliwal, (1969). Qelizat shoqëruese krijojnë lloje të ndryshme
morfologjike të gojëzave, të cilat janë parametra të besueshme për karakterizimin e
specieve (Edwin-Wosu et al., 2012). Lloji i gojëzave më të zakonshme (Figura 2.1.) që
gjenden tek speciet bimore janë:
- anomocitike kur qelizat shoqëruese që rrethojnë qelizën gojzë nuk është e njëjtë
në formë dhe përmasa me qelizat e tjera epidermale sa që duket sikur nuk shoqërohet
nga asnjë qelizë shoqëruese.
- anisocitike kur qeliza gojzë rrethohet nga tre qeliza shoqëruese dy të mëdha dhe një
e vogël.
- paracitike kur gojza rrethohet nga dy qeliza shoqëruese me aks paralel me aksin e
qelizës gojzë
- diacitike kur gojza rrethohet nga dy qeliza shoqëruese me aks pingul me aksin e
qelizës gojzë
- tetracitike (qeliza gojzë rrethohet nga katër qeliza shoqëruese dy polare dhe dy
laterale).
Tek speciet e familjes Hypericaceae janë gjendur 2 lloje gojëzash anomocitike (Bahadur
& Nanna, 1997) dhe anisocitike (Perrone et al., 2013). Në familjen Lamiaceae janë
gjendur disa lloje gojëzash por mbizotëruese janë gojëzat e tipit diacitike (Metcalfe &
Chalk, 1950; Inamdar & Bhatt, 1972; El-Gazzak & Watson, 1970; Naidu & Shah, 1980).
Tre lloje gojëzash anomocitike (Shah & Gopal, 1970; Dahlgren et al., 1985), paracitike
(Shah & Gopal, 1970) dhe tetracitike (Dahlgren et al., 1985) janë gjendur në speciet e
familjes Amaryllidaceae. Në speciet e familjes Asparagaceae janë gjendur gojëza të llojit
anomocitike (Dahlgren et al., 1985).
Përmasat e gojëzave shprehen me gjatësinë dhe gjerësinë e qelizës gojzë e matur thjesht
me okular mikrometër ose nëpërmjet programeve të ndryshme kompjuterike. Variacioni
në përmasat e gojëzave mund të shfaqet jo vetëm në speciet e ndryshme por edhe brenda
të njëjtës specie në habitate të ndryshme nën ndikimin e kushteve të mjedisit (Eckerson,
1908).
Dendësia stomatale shprehet në numrin e gojëzave në 1 mm2. Dendësia e gojëzave mund
të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme brenda gjetheve, bimëve ose individëve të një
specieje të vetme brenda një popullate dhe mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të
mjedisit, morfologjisë së gjetheve dhe përbërjes gjenetike (Willmer, 1996; Al Afas et al.,
2006). Tek dikotiledonet, gojëzat janë të shpërndara në mënyrë të çrregullt, ndërsa tek
monokotiledonet ato janë të organizuara në rreshta paralele (Dalal, 2012).
Indeksi stomatal nga të dhënat e autorëve të tjerë konsiderohet një parametër mjaft i
rëndësishëm në vlerësimin e diversitetit interspecifik dhe intraspecifik, për vetë faktin se
indeksi stomatal është i pavarur nga ndryshimi i kushteve mjedisore (Metcalfe & Chalk,
1988; Salisbury, 1927). Sipas Salisbury, (1927) indeksi stomatal qëndron konstant në
specie të caktuara. Megjithatë studime të tjera kanë treguar që indeksi stomatal mund të
shfaqë variacion si pasojë e ndikimit nga intensiteti i dritës (Schoch et al., 1980). Në
shumë studime janë përdorur teknika të ndryshme të studimit të gojëzave: teknika e
lyerjes së gjethes me manikyr transparent për fiksimin e gjurmëve të gojëzave (Brewer,
1992) e cila është teknika më e thjeshtë dhe që nuk ka kosto, teknika e trajtimit të
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materialit bimor deri sa të bëhet transparent (Stritmater, 1973), teknika me shqitje të
epidermës dhe ngjyrosjes me ngjyrues (Kumar & Murugan, 2015).

Figura 2.1. Llojet e gojëzave: A - anomocitike, B - anisocitike, C - paracitike, D - diacitike, E - tetracitike.

Tiparet epidermale janë shumë të ndjeshme ndaj kushteve mjedisore prandaj duke u
përshtatur shumë shpejt ndaj këtyre faktorëve i reflektojnë shpejt edhe në morfologjinë
dhe strukturën e tyre. Si pasojë ndryshueshmëria mikroklimatike e habitateve të zonave
në studim që shfaqet në variacionet e kushteve mjedisore (tokë, mikroklima etj), jep
mundësinë edhe të studimit intraspecifik të species subendemike Acis ionica, Hypericum
haplophylloides dhe specieve Pancratium maritimum dhe Prospero autumnale. Tiparet
epidermale, dmth qelizat epidermale, gojëzat dhe qimet, kanë treguar se janë një mjet i
rëndësishëm në përcaktimin taxoneve në shumë familje bimore (Lackey, 1978; Metcalfe
& Chalk, 1950, 1979; Sinclair & Sharma, 1971; Uphof et al., 1962). Vlerësimi në nivel
mikromorfologjik dhe histokimik i specieve aromatike Salvia officinalis dhe Salvia
fruticosa do të përfshihen në studimin e diversitetit interspecifik.
2.2.2. Trikomat si parametra të vlerësimit të diversitetit intraspecifik dhe
interspecifik
Trikomat janë struktura epidermale të ngjashme me qimet të cilat janë zgjatime të
jashtme të epidermës nga e cila dalin. Për shumëllojshmërinë morfologjike që ato
paraqesin dhe lehtësinë e teknikave të studimit të tyre, këto struktura luajnë rol të
rëndësishëm në studimin e diversitetit në nivel llojor (Faust & Jones, 1973; Adedeji et al.,
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2007). Sipas Metcalfe & Chalk (1979) prania e llojeve të veçanta të trikomave zakonisht
mund të bëjë dallimin e specieve, gjinive dhe madje midis familjeve.
Shumë specie të familjes Lamiaceae ndër të cilat Salvia officinalis dhe Salvia fruticosa të
përfshira në këtë studim, përmbajnë lloje karakteristike trikomash të cilat kanë një vlerë
shumë të madhe në përcaktime taksonomike dhe me rëndësi ekonomike e mjekësore, por
edhe si një parametër i studimit të diversitetit midis llojeve të një gjinie dhe llojeve të
gjinive të ndryshme. Trikomat shkojnë në madhësi nga disa mikronë deri në disa
centimetra dhe shfaqin një diversitet të madh të formave të tyre që është karakteristike në
nivel lloji (Payne, 1978; Roberts, 2007), për këtë arsye shpesh përdoren si karakteristika
diagnostikuese për identifikimin e specieve bimore (Reis et al., 2002). Trikomat tregojnë
variacion në formë dhe strukturë, nga njëqelizore në shumëqelizore gjithashtu sekretuese
ose jo-sekretuese (Esau, 1977). Ndryshimet në llojin e trikomës mund sigurojnë
gjithashtu njohuri për marrëdhëniet evolucionare brenda dhe ndërmjet llojeve (Payne,
1978; Theobald et al., 1979).
Pjesët përbërëse të trikomës janë:
Baza - është e ngulur në shtresën e epidermës e cila nuk është e dukshme jashtë indit
epidermal.
Kërcelli - është pjesa e dalë jashtë epidermës sipër të cilës vendoset koka, në rastin e
trikomave gjëndrore kapitate.
Koka - në rastin e trikomave gjendrore kapitate, e cila mund të ketë një ose disa qeliza
sekretore.
Këto struktura klasifikohen në dy kategori kryesore jo-gjëndrore dhe gjëndrore (Fahn,
2000; Kolb & Muller, 2004). Trikomat jo-gjëndrore që ndryshe quhen qime të cilat
kanë për funksion mbrojtjen e bimëve nga rrezatimi ultravjollcë, thatësira, kripësia e lartë
(Espigares & Peco, 1995; Skaltsa et al., 1994), metalet e rënda (Ager et al., 2003),
herbivorët, dhe sulmet patogjene (Elle et al., 1999; Johnson, 1975; Levin, 1973).
Trikomat gjëndrore të cilat janë struktura të epidermës ku realizohet grumbullimi dhe
ruajtja e metabolitëve sekondarë, esencave eterike dhe vajore. Sipas strukturës dhe
mënyrës së sekretimit, trikomat gjëndrore mund të klasifikohen në dy tipe kryesore,
peltate dhe kapitate (me kokë) (Werker et al., 1985). Trikomat kapitate morfologjikisht
janë më të shumëllojshme dhe mund të ndahen në tipe të tjera, sipas strukturës së tyre dhe
gjithashtu në mënyrën e sekretimit të saj (Werker et al., 1985) (Figura 2.2.).
Sipas morfologjisë së tyre trikomat gjëndrore klasifikohen në:
A. Peltate. Kërcell shumë i shkurtër ku qelizat janë të vendosura në mënyrë të ngjitur
duke formuar një strukturë si pjatë. (Olea)
B. Kapitate. Gjenden shpesh dhe klasifikohen në trikoma kapitate me:
 Kokë njëqelizore
- kërcell me kokë njëqelizore (Digitalis)
- kokë me 2-3 qeliza (Atropa, Lavandula)
 Kokë shumëqelizore
- Kërcelli me 1 qelizë, koka me 2 qeliza (Digitalis)
- Kërcelli me 1 ose shumë qeliza (Hyosciamus)
- Kërcell njëqelizor shumë i shkurtër dhe kokë me 8 qeliza të vendosura në mënyrë
rrezore (Labiatae)
- Trikomë me kërcell dyshtresor me kokë dyshtresore.
- Trikomë me kërcell shumështresor me 8 qeliza të vendosura në mënyrë rrezore
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- Kërcell i degëzuar
Për klasifikimin e trikomave të specieve të gjinisë Salvia është bazuar në klasifikimin e
sugjeruar nga (Corsi & Bottega, 1999).

Figura 2.2. Llojet e trikomave. Trikoma jo-gjëndrore: A- njëqelizore, B- shumëqelizore, C- konike, Emonliforme, F- e bigëzuar, K- yllore(stelate), L- në formë rrezesh. Trikoma gjëndrore: D- kapitate
njështresore, H-I – dyshtresore, G- kapitate me kokë njëqelizore dhe kërcell të shkurtër, J- kapitate me kokë
njëqelizore me këmbë të gjatë, M- peltate me kërcell njëqelizor me kokë me 4 qeliza sektretuese, O- peltate
shumëqelizore.

2.3. Treguesit histokimikë si vlerësues të diversitetit në nivel molekular
Trikomat gjëndrore të shumë specieve bimore prodhojnë disa komponime kimike të
quajtura metabolitë sekondarë, përdorimi i të cilave është gjithmonë e më shumë në rritje
në shumë fusha të biologjisë, mjekësisë, në industritë farmaceutike, aromatike, (Duke,
1994), gjë që i bën këto specie që i përmbajnë të cilësohen me vlera të mëdha mjekësore
dhe ekonomike. Këto komponime kimike janë të kudogjendur në mbretërinë e bimëve
dhe luajnë një sërë rolesh ekologjike në mbrojtjen kundër herbivorëve dhe patogjenëve,
tërheqjen e barngrënësve, dhe mbrojtjen nga faktorët e stresit abiotik të tilla si rrezatimi
UV-B, i ftohti dhe thatësira (Dixon & Paiva, 1995). Gjithmonë, metabolitët sekondarë
janë konsideruar si produkte mbetjesh nga procesi metabolik (Mothes, 1955; Haslam,
1986). Deri në zbulimim e disa prej roleve ekologjike të rëndësishme që luajnë në natyrë
(Fraenkel, 1959; Fritz & Simms, 1992), u pranua që metabolitët sekondarë janë
përcaktues thelbësorë të përshtatjes së bimëve në mjedisin e tyre.
Ashtu si pjesa më e madhe e tipareve karakteristike të bimëve, metabolitët sekondarë janë
të ndryshueshëm në të gjitha shkallët e hierarkisë së bimëve duke përfshirë diversitetin
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midis specieve, popullatave, individëve dhe pjesëve të ndryshme të një bime (Suomela et
al., 1995; Holeski et al., 2012a). Metabolitët sekondarë janë përdorur si karakteristika
tipike për studimin në nivel molekular të familjeve të bimëve specifike, për shembull
alkaloidet tropane dhe steroidale karakteristike për familjen Solanaceae, alkaloidet
kinolizidine dhe aminoacidet jo-proteinike janë specifike për familjen Fabaceae, dhe
iridoidet e vajrat esenciale për familjen Lamiaceae (Wink, 2003). Një nga karakteristikat
më të dallueshme të tyre është diversiteti i strukturave kimike. Në rastin kur brenda
species shfaqet variacion cilësor dmth prania ose mungesa e metabolitëve sekondarë,
fenotipet me përmbajtje të ndryshme të metabolitëve sekondarë quhen kimiotipa.
Një popullatë bimore mund të shfaqë variacion intraspecifik përsa i përket mungesës ose
pranisë së metabolitëve sekondarë, pra variacion cilësor, por më e zakonshme është
ndryshimi sasior i këtyre komponimeve. Një nga shkaqet kryesore të variacionit sasior
është aftësia e specieve bimore për t’u përshtatur ndaj kushteve mjedisore. Përbërja e
këtyre komponimeve kimike, ndryshon nga specia në specie duke e cilësuar këtë dukuri
si tregues të diversitetit midis specieve (interspecifik) (Xiang et al., 2010). Popullatat e të
njëjtës specie bimore që rriten në kushte të ndryshme mjedisore tregojnë dallime të
rëndësishme në prodhimin dhe grumbullimin e metabolitëve primarë dhe sekondarë
(Pavarini et al., 2012; Ramakrishna & Ravishankar, 2011; Gutbrodt et al., 2012; Edreva
et al., 2008; Oh et al., 2009; Theis & Lerdau, 2003; Bennett & Wallsgrove, 1994; Wink,
1988).
Pjesa më e madhe e këtij variacioni i dedikohet përshtatshmërisë fenotipike të
gjenotipeve në përgjigje të ndryshimeve të burimeve të rritjes së specieve bimore siç janë
lëndët ushqyese, drita dhe uji, dhe prania ose mungesa e grabitqarëve, konkurrentëve etj.
Variacionet sasiore dhe cilësore të metaboliteve sekondarë ndodhin edhe midis llojeve të
indeve të ndryshme të të njejtit individ, sipas fazave të ontogjenezës, cikleve vjetore, dhe
gjatë proceseve të përshtatjes ndaj stresit (Holeski et al., 2012; Kim et al., 2011; Moore et
al., 2014). Indet e reja dhe ato riprodhuese shpesh shfaqin sasitë më të larta të
metabolitëve sekondarë si përgjigje ndaj stresit (Moco et al., 2007). Shumë metabolitë
sekondarë të cilat sekretohen pas një sinjali induktues sintetizohen përsëri. Psh. kur
gjethet e bimëve të duhanit sulmohen nga ndonjë herbivor, bimët aktivizojnë sintezën e
nikotinës në rrënjë e cila më pas kalon nëpër të gjithë bimën për të penguar grabitqarët
(Baldwin, 1998). Mekanizmi mbrojtës si pasojë e një nxitësi mund bëjë që bima të ulë
prodhimin e këtyre komponimeve kimike, kur grabitqaret mungojnë (Karban et al.,
1997).
Klasifikimi i tyre bazohet në strukturën kimike, përbërjen, tretshmërinë e tyre në tretës të
ndryshëm, ose në rrugën me të cilën ato sintetizohen. Sistemi kryesor i klasifikimit
përfshin tri grupe kryesore: terpenoidet, alkaloidet dhe fenolet. Speciet e gjinisë Salvia
kryesisht grumbullojnë në trikomat gjëndrore përbërje fenolike dhe terpenoide,
morfologjia, sasia dhe funksionet e të cilave ndryshojnë nga specia në specie brenda
familjes Lamiaceae (Georgiev & Pavlov, 2017).
Identifikimi i këtyre substancave kimike realizohet përmes teknikave biokimike dhe
histokimike. Kjo e fundit tenton të vërë në dukje dhe lokalizojë substancat kimike in situ,
dmth në brendësi të qelizës apo indeve të gjalla apo të fiksuara pa e prekur atë. Metodat
histokimike ose citokimike, dikur edhe metoda mikrokimike (Johansen, 1940) përdoren
për të shkaktuar kontrast brenda indeve me ngjyrues të ndryshëm, metale të rënda ose me
fluorokrome (Spence, 2001).
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Ngjyrosja e parë histokimike u publikua për herë të parë në 1807 nga D.H.F. Link dhe
kishte të bënte me vizualizimin e taninave në indet bimore me sulfat hekuri (Lillie, 1992).
Reaksioni kimik duhet të jetë specifik për substancën kimike që do të identifikohet jo
vetëm nga ana cilësore por edhe nga ana sasiore. Në këtë disertacion janë realizuar
reaksionet specifike për velrësimin e diversitetit intraspecifik dhe interspecifik në nivel
cilësor dhe sasior për dedektimin e lipideve, fenoleve, taninave, proteinave, alkaloideve,
polisaharideve dhe mucilagjeve në dy specie të gjinisë Salvia: S. officinalis dhe S.
fruticosa.

2.4. Treguesit citologjikë si parametra të studimit të diversitetit
Studimi i biodiversitetit në kohët e sotme nuk mund të konceptohet i pashoqëruar me
studime citologjike. Citologjia ka kontribuar në studimin e diversitetit duke dhënë një
kategori të re të parametrave që pasqyrojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet në nivelin e
citotipeve kromozomikë, sidomos brenda popullatave të së njëjtës specie. Studimi i
parametrave kromozomike ofron të dhëna për zgjidhjen e shumë problemeve në
taksonomi (Solbrig, 1968; Stebbins, 1971). Faza në të cilat ato shihen më mirë është
metafaza mitotike dhe pamja e kromozomeve në këtë fazë njihet si kariotip (Levitzky,
1924). Kromozomet janë vëzhguar për herë të parë nga Nageli në vitin 1842, dhe më pas
një skicë e detajuar duke përshkruar gjithë procesin e mitosës është raportuar më vonë
nga Flemming në vitin 1882 dhe termi kromzom (marrë nga greqishtja që do të thotë trup
i ngjyrosur), u përshtat nga Von Waldeyer në vitin 1888 sepse kromozomet mund të
ngjyroseshin me solucione ngjyruese (Fukui & Nakayama, 1996). Studimet e
kromozomeve zbuluan një variacion të madh në numrin e kromozomeve midis specieve
bimore sa që përcaktimi i numrit të kromozomeve u bë një subjekt i rëndësishëm i asaj
kohe. Metodat e para për përcaktimin e saktë të numrit kromozomik në mitozë u bazuan
në teknikën e ngjyrimit ose prerjes së indeve në feta të holla me dorë ose me mikrotom.
Teknikat e paratrajtimit kimik (me kolkicinë, 8-hidroksikinolinë dhe α-bromnaftalen) u
zhvilluan gjithashtu për të lejuar grumbullimin e kromozomeve në metafazë. Zbulimi më
i madh në teknikat e pregatitjes së kromozomeve u bë me zhvillimin e metodës së
shtypjes, me anë të së cilës preparatet mund të pregatiteshin thjeshtë, duke kursyer kohë
dhe duke shmangur procedurat e copëtimit të materialit bimor dhe vështirësitë e ngjyrimit
për disa materiale të forta. Morfologjia e kromozomeve në mitozë mund të vëzhgohet
thjeshtë nëpërmjet mikroskopit pavarësisht materialit bimor, megjithatë majat e rrënjëve
janë materiali që përdoret më shpesh për vëzhgimin qelizave në mitozë. Disa teknika
shoqëruese siç janë teknikat e paratrajtimit dhe zbutjes janë integruar shpesh në teknikën
e shtypjes. Në vitin 1944 Emsweller dhe Stuart ishin të parët që sugjeruan mundësinë e
përdorimit të zbutjes së indeve bimore me enzima për pregatitjen e preparateve të mira
kromozomike. Për vite janë bërë përpjekje që kariotipi të përdoret në studimin e
variacionit në të gjitha nivelet deri në nivel familjeje, madje edhe më sipër, por më shumë
përfshin gjinitë dhe speciet. Një pjesë e madhe e variacionit citologjik ndodh në nivel
interspecifik dhe intraspecifik. Analiza e kariotipeve sipas simetrisë së tyre (Stebbins,
1971), së bashku me tiparet morfologjike të kromozomeve, lejuan që të përcaktoheshin
drejtimet evolucionare në disa grupe të bimëve. Karakteristikat e kromozomeve të cilat
vlerësohen si parametra të studimit të diversitetit midis specieve janë indeksi mitotik,
numri kromozomik, tipologjia e kromozomeve, përmasat e kromozomeve, numri i
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bërthamëzave, prania dhe pozicioni i satelitëve në kromozom, kariotipi i pasqyruar sipas
kariogramave dhe idiogramave, kariotipi i pasqyruar me formulën Levan.
a. Indeksi mitotik
Përshkruan raportin e shumës së qelizave në fazat e ndarjes me mitozë (profazë,
metafazë, anafazë dhe telofazë) me numrin e përgjithshëm të qelizave të vërejtur në një
fushë mikroskopike. Ky raport shprehet në përqindje.
(

)

Ashtu si parametrat citologjikë të përmendur më sipër edhe indeksi mitotik konsiderohet
parametër i vlerësimit të diversitetit midis specieve bimore. Ndryshimi i kushteve të
mjedisit (ndryshimit të temperaturave, lagështisë dhe ndriçimit) (Colombo et al., 1988;
Harrison et al., 1998; F-Yu et al., 1999), faktorët ndotës (Wonisch et al., 1999; Packa,
1997, 1998), faktorët gjenetikë dhe gjendja fiziologjike e bimës (O’Really & Owens,
1987; Fielder & Owens, 1989) ndikon në rritjen apo zvogëlimin e numrit të qelizave që
pësojnë ndarje qelizore, e cila ndryshon jo vetëm midis specieve por edhe brenda species
të shpërndarë në habitate të ndryshme. Në këtë punim indeksi mitotik është përdorur si
një parametër për të vlerësuar periudhën më të përshtatshme për marrjen e sa më shumë
qelizave në mitozë dhe për vlerësimin e diversitetit intraspecifik. Në rastin e Acis ionica
teknika e paratrajtimit të rrënjëve për pregatitjen e preparateve kromozomike është
realizuar për 8 popullata të zonave të ndryshme në të njëjtën kohë duke përcaktuar në
këtë mënyrë ndryshimet që paraqiten brenda llojit për sa i përket përqindjes së indeksit
mitotik. Diversiteti intraspecifik në nivelin e indeksit mitotik është përcaktuar edhe për
speciet P. autumnale në tre habitate dhe P. maritimum në dy habitate.
b. Numri kromozomik
Përfaqëson të dhënën e parë me të cilën një specie identifikohet gjenetikisht. Është ndër
treguesit e shpejtë kariotipikë por që nuk ofron informacion të plotë përsa i përket
diversitetit interspecifik dhe intraspecifik. Numri kromozomik varion nga lloji në lloj. Të
gjithë individët brenda të njëjtit lloj kanë të njëjtin numër kromozomik, megjithëse ka
edhe përjashtime (Verma, 2011). Numrat kromozomikë me të cilët punohet gjatë studimit
kariologjik janë:
(i) Numri kromozomik bazë përfaqëson kompletin kromozomik bazë i cili është konstant
për një gjini të caktuar ose edhe më lartë. Gjatë studimit kariologjik të specieve bimore
hasim dukuritë e ndryshueshmërisë së kompleteve kromozomike bazë. Numri kromzomik
bazë x=7 për speciet e gjinisë Acis të studiuara nga Darlington dhe Wylie, (1955)
ndryshon nga numri kromozomik bazë x=8 të përcaktuara për popullatat e Acis të
Shqipërisë së Jugut (Zekaj et al., 2007).
(ii) Numri kromozomik haploid përfaqëson kariotipet me një komplet bazë të
kromozomeve n=x.
a. Numri kromozomik diploid përfaqëson kariotipet me 2 komplete kromozomike 2n =
2x. Për speciet në studim numri kromozomik diploid rezulton për P. maritimum
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(Martinoli, 2018), 2n=22, A. ionica 2n=16 (Dambolt & Phitos, 1975;Gabari et al., 2003;
Zekaj et al., 2007).
(iii). Poliploidia: Numri kromozomik bazë i shumëfishuar jep seritë poliploide 2n = 3x,
4x. Psh. dukuri të poliploidisë hasim tek Prospero autumnale (Hong, 1982), ku 2n = 14,
28, 29, 41, 42. Numri diploid mund të prodhojë tetraploidët 4x dhe oktaploidët, Triploidia
3x ose hekzaploidia 6x mund të ndodhë gjatë hibridzimit. Individë të tillë quhen
euploidë. Poliploidia ndodh për shkak të çrregullimeve që ndodhin gjatë ndarjes qelizore.
Madje disa citologë janë të mendimit që speciet që shfaqin numër kromozomik të
ndryshëm të konsiderohen si specie më vete.
(iv) . Aneuploidia. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë saktësisht me shumëfish të numrit
kromozomik bazë. Ndryshimet në numrin kromozomik (rritja apo zvogëlimi i tij) vijnë
nga çrregullimet gjatë ndarjes qelizore ose ndryshime që ndodhin në vetë kromozomin.
Në rastin e poliploidisë dhe aneuploidisë që ndodh në një gjini numri kromozomik ka pak
vlerë.
c. Tipologjia e kromozomeve
Përveç variacionit në numër, kromozomet kanë variacion në morfologji i cili është një
parametër shumë i rëndësishëm në karakterizimin e specieve bimore dhe evidentimin e
diversitetit midis dhe brenda llojeve. Strukturat përbërëse të kromozomeve janë: krahu i
gjatë dhe krahu i shkurtër, centromeri, zonat telomerike dhe satelitët (Figura 2.3.).

Figura 2.3. Skicë e morfologjisë së kromozomeve

Kriteri bazë për klasifikimin e llojeve të kromozomeve është indeksi centromerik i
përcaktuar nga Levan et al. (1964). Centromeri përfaqëson një rajon të ngjyrosur më pak
i cili shfaqet si një shtrëngim ose segment më i hollë midis krahëve të kromozomit.
Zakonisht quhet centromer ose ngushtim primar ose kinetokor. Çdo kromozom ka dy
krahë: krahun e shkurtër të shënuar me shkronjen “c” dhe krahun e gjatë të shënuar me
shkronjën “l”(simbolet nga italishtja). Pozicioni i centromerit në kromozom përcaktohet
nga diferenca d = l-c dhe raporti r = l/c. Tipet e kromozomeve janë metacentrik,
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submetacentrik, akrocentrik, telocentrik në bazë të raportit të krahëve përkatësisht r = 1:1,
r > 1:1, r < 3:1 dhe r = 1:0 (Figura 2.4.).

Figura 2.4. Pozicioni i centromerit në kromozom (A) metacentrik, (B) submetacentrik, (C) akrocentrik,
(D) telocentrik.

d. Organizatori nukleolar (satelitët dhe numri i bërthamëzave)
Përveç ngushtimit primar (centromeri), disa kromozome shfaqin edhe një rajon që quhet
ngushtim sekondar. Ky rajon përbëhet nga një grup gjenesh të përsëritura dy e nga dy që
kodojnë ARN ribozomale (r-ARN). Për shkak të aftësisë së tyre për të iniciuar formimin
e bërthamëzave gjatë interfazës, këto segmente të kromozomeve quhen rajone të
organizatorëve nukleolar (NOR) (Roussel et al., 1996). Zakonisht ky rajon në metafazë
është i padukshëm. Rajoni i organizatorit nukleolar është pjesa e heterokromatinës e cila
nuk është e ngjyrosur, saqë segmenti i mbetur i kromozomit i ashtuquajtur satelit duket
sikur është i shkëputur nga kromozomi dhe në interfazë shfaqet në formën e
bërthamëzave. Çdo specie ka të paktën një çift kromozomesh homologe që e përmbajnë
organizatorin nukleolar. Numri i organizatorëve nukleolarë ndryshon nga specia në
specie, por edhe pozicioni i tij në kromozom është një parametër i diversitetit që haset
midis specieve por edhe brenda popullatave të së njëjtës specie (Vieira et al., 1990). Në
këtë mënyrë kromozomet satelitore mund të shërbejnë si marker specifik të kompletit
kromozomik bazë dhe janë shumë të dobishme në studime citotaksonomike.

Figura 2.5. Pozicioni i satelitit në kromozom
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Pozicioni i organizatorit nukleolar mund të jetë: fundor ose afër terminalit në krahun e
gjatë, fundor ose afër terminalit në krahun e shkurtër, ndërmjetës në vazhdimësi të
centromerit, ndërmjetës mbi krahun e gjatë të kromozomit, ndërmjetës mbi krahun e
shkurtër të kromozomit. Pozicioni i satelitit paraqitet skematikisht në figurën 2.5.
Teknika që përdoret për të vënë në dukje organizatorin nukleolar dhe bërthamëzat në
speciet bimore është markimi me argjend. Argjendi njihet mirë si një ngjyrues specifik i
bërthamëzës dhe organizatorit nukleolar. Proteinat që shoqërojnë organizatorin nukleolar
që mendohet të jenë proteina johistonike, kanë afinitet për argjendin. Analizat citologjike
kanë treguar se ky afinitet i fortë për nitratin e argjendit ndodh vetëm për gjendjen e
dekondesuar të kromatinës së organizatorit nukleolar, qoftë transkriptuese ose gati për
transkriptim (Fakan & Hernandez-Verdun, 1986). Numri organizatorëve nukleolarë dhe
bërthamëzave mund të konsiderohet si tipar i diploidisë (Mergonar et al., 2010). Në
përgjithësi në kompletet kromozomike poliploide zonat e organizatorit nukleolar janë më
pak të dukshme se sa në kompletet kromozomike diploide (Vaughan et al., 1993;
Aarestrup et al., 2008).
e. Përmasat e kromozomeve
Përmasat e kromozomeve janë shumë të rëndësishme për të kuptuar marrëdhëniet midis
llojeve. Të gjithë individët brenda të njëjtit lloj kanë të njëjtin numër kromozomesh.
Gjithashtu përmasat e kromozomeve në një kariotip janë konstante për një lloj të caktuar
(Thomas, 1936). Në specie të ndryshme brenda një gjinie të caktuar janë raportuar
variacione në përmasat e kromozomeve (Darlington, 1960).
Kromozomet bimore kategorizohen në dy tipe bazuar në përmasa: kromozome të mëdha
(L) dhe kromozome të vogla (S). Kromozomet e tipit S janë rreth 1-3 µm gjatësi në
metafazë. Kromozomet e tipit L kanë një gjatësi rreth 10 µm ose më shumë në metafazë.
Të dy kategoritë e kromozomeve përdoren për kryerjen e kërkimeve citologjike në
kromozomet bimore.
Speciet e familjes Amaryllidaceae (Acis, Pancratium) kanë kromozome me përmasa të
mëdha. Përmasat e kromozomeve janë karakteristikë e grupeve dhe familjeve të caktuara
(Stebbins, 1938). Kromozomet e mëdha, numri i ulët i kromozomeve dhe kariotipi
simetrik përfaqësojnë status primitiv, ndërsa kromozomet e vogla, numri i madh i
kromozomeve dhe asimetria e kariotipit përfaqëson status të evoluar tek bimët (Sharma et
al., 1964). Në përgjithësi, monokotiledonet kanë kromozome me përmasa më të mëdha se
sa dikotiledonet, megjithëse ka edhe përjashtime (Verma, 2011).
f. Kariotipi i pasqyruar nëpërmjet kariogramave dhe idiogramave
Kariotipi paraqet morfologjinë e përgjithshme të një kompleti kromozomik në metafazën
somatike të një individi ku të gjithë kromozomet janë të vendosura në çifte të quajtura
kromozome homologe. Analiza kariotipike realizohet nëpërmjet studimit të morfologjisë
së kromozomeve nëpërmjet mikroskopisë optike. Kariotipi paraqitet në mënyrë grafike
në formën e kariogramave dhe idiogramave. Kariograma paraqet në mënyrë grafike
kompletin kromozomik të radhitur sipas gjatësisë në rendin zbritës dhe sipas indeksit
centromerik. Ndërsa një idiogramë paraqet grafikisht gjysmën e kompletit kromozomik.
Këto diagrama pasqyrojnë përmasat e kromozomeve, tipin e kromozomeve dhe
pozicionin e satelitëve në rast se janë prezentë.
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g. Kariotipi i pasqyruar me formulën kromozomike Levan
Formula kromozomike Levan pasqyron variacionet në tipologjinë e kromozomeve.
Matjet kromozomike të realizuara në këtë studim janë përpunuar nëpërmjet programit të
kompjuterizuar Cromo 2 (Pavone & Salmeri, 1993) i cili pasqyron përveç kariogramave
dhe idiogramave, edhe formulën kromozomike.
h. Numri i bërthamëzave
Numri i bërthamëzave është studiuar gjerësisht tek bimët dhe është përdorur si indeks i
numrit të kompletit kromozomik (Fankhauser & Humphrey, 1943). Është një parametër
që lidhet drejtpërdrejtë me gjendjen e ploidisë dhe përcaktimin e numrit të satelitëve që
përmban kompleti kromozomik për një specie bimore të caktuar.
Për këtë arsye numri i bërthamëzave mund të përdoret si indeks i numrit të kompletit
kromozomik. Speciet haploide përmbajnë një bërthamëz ndërsa speciet diploide
përmbajnë dy bërthamëza (Chawla, 2002). Numri i bërthamëzave mund të përdoret si
kriter për identifikimin e individëve poliploide brenda një specieje (intraspecifik) dhe me
kushte të caktuara, për përcaktimin e marrëdhënieve filogjenetike midis llojeve të
ndryshme të bimëve (Fankhauser & Humphrey, 1943).
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KAPITULLI III
PËRSHKRIMI DHE RËNDËSIA E SPECIEVE NË STUDIM
3.1. Klasifikimi i specieve në studim
Për studimin e diversitetit intraspecifik është bazuar në klasifikimin e mëposhtëm të
specieve: Acis ionica Bareka et al., Pancratium maritimum L., Prospero autumnale L.,
Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald. sipas Catalogue of Life: 2015 Annual
Checklist dhe Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
Mbretëria:
Ndarja:
Nën/Ndarja :

Plantae
Tracheophyta
Magnoliophyta (bimët me lule)

A. Klasa:
Nën/ Klasa
Rendi:

Liliopsida
Liliidae
Asparagales

1. Familja:
a. Gjinia:
Lloji:
Sinonime:

Amaryllidaceae
Acis
Acis ionica Bareka, Kamari & Phitos
Leucojum ionicum Kit Tan, Mullaj, Sfikas & Strid, Leucojum
valentinum Pau subsp. vlorense

2. Familja:
a. Gjinia:
Lloji:
Sinonim:

Asparagaceae
Prospero
Prospero autumnale (L.) Speta
Scilla autumnalis L.

b. Gjinia:
Lloji:

Pancratium
Pancratium maritimum L.

B. Klasa:
a. Nën/Klasa:
Rendi:
Familja:
Gjinia:
Lloji:

Magnoliopsida
Dillenidae
Malpigiales
Hypericaceae
Hypericum
Hpericum haplophylloides Halacsy & Bald. subsp. haplophylloides
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Për studimin e diversitetit interspecifik është bazuar në klasifikimin e mëposhtëm të
specieve: Salvia officinalis L. dhe Salvia fruticosa Mill.
Klasa:
Nën/Klasa:
Rendi:
Familja:
Gjinia:
1. Lloji:
2. Lloji:
Sinonim:

Magnoliopsida
Asteridae
Lamiales
Lamiaceae
Salvia
Salvia officinalis L.
Salvia fruticosa Mill.
Salvia triloba L.

3.2. Përshkrimi, përhapja dhe rëndësia e specieve në studim
 Acis ionica Bareka et al.
Acis ionica është bimë barishtore shumëvjeçare, me gjethe në trajtë filli që dalin pas
lulëzimit. Lulet çelin të anuara në tufa 2-8, kanë ngjyrë të bardhë, thekët me pjalmore të
verdha dhe shtyllëz më e gjatë se thekët, bulbi me cipë të murrme të çelët dhe fara të
zeza. Kjo specie preferon vende të hapura, gëlqerore, gurore dhe shkëmbore, pjerrësi
kodrinore përgjithësisht jo shumë larg bregdetit dhe shpesh përballë detit, zakonisht në
pllaja të zhveshura karstike ose në komunitetet e makies së ulët, në një lartësi prej 3-350
(-450) m. Lulëzon nga gushti në shtator (Vangjeli et al., 2000).
Koleksionet e para të kësaj specieje në Greqi janë gjetur në ishulin Kefallinia, e cila
fillimisht u ngatërrua me Acis valentina, një specie që gjendej afër Valencias në Spanjë.
Por që më vonë nga studimet morfologjike dhe molekulare që u kryen rezultoi që ishte
një specie e ndryshme. Fillimisht u quajt Leucojum autumnale (Boissier & Heldreich,
1882), më pas Leucojum valentinum (Aguilella et al. 1990; Lledo & Crespo, 1996) dhe
më vonë u quajt Acis valentina Pau. Një studim më i hollësishëm i popullatave greke,
shqiptare dhe spanjolle të Acis identifikoi një specie të re e cila u emërtua si Acis ionica
Bareka et al.
Në vendin tonë për herë të parë vendndodhja e kësaj specieje është deklaruar nga
botanistët tanë që në vitin 1977, e cila nga studime të mëvonshme nga Prof. K. Paparisto
dhe V. Tartari rezultoi se në Shqipëri ndodhej një nënspecie e re e L. valentinum (sot Acis
ionica), të cilën Prof. K. Paparisto dhe Xh. Qosja e emërtuan subspecie vlorense dhe e
përcaktuan si një subspecie endemike e vendit tonë për shkak të dallimeve morfologjike
nga e njëjta specie në zonën e Greqisë. Emri i saj në shqip është Bilbilbardha e Vlorës
dhe në Librin e kuq konsiderohet si një subspecie e rrallë dhe e rrezikuar (Vangjeli et al.,
1995). Disa studiues emërtimin e subspecies vlorense e kanë quajtur të paligjshëm
(Bareka et al., 2003). Acis ionica është përshkruar nga Tan et al., (2004) si Leucojum
ionicum, e cila është sipërfaqësisht e ngjashme dhe me shpërndarje shumë të ngjashme
me Acis ionica, por që ndryshon shumë nga prania e kërcellit të zbrazët që e përjashton
specien nga gjinia Acis. Nga të dhënat e raportuara nga Bareka et al., (2006) kërkimi në
Herbarin e Athinës për holotipin (i përbërë nga materiali i kultivuar) nuk rezultoi as në
një mostër, as në një foto të specieve dhe për këtë arsye nuk ishte e mundur që ata të
verifikonin këtë ndryshim. Sipas Th. Constantinidis (pers. Comm. 2010) e njëjta bimë
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është përshkruar dy herë, si Leucojum ionicum dhe si Acis ionica (Bareka et al., 2006),
dhe më pas Dimopoulos et al., (2013) dhe Strid & Tan, (2017), theksuan se të dyja
speciet janë sinonim me njëra-tjetrën (IUCN 2018). Emrërtimi i pranuar zyrtarisht për
këtë specie edhe nga WCSP është Acis ionica Bareka et al. dhe si sinonim i saj është
pranuar Leucojum ionicum Tan et al. (Govaerts, 2011). Sot vendndodhja e kësaj specieje
në vendin tonë është gjendur në disa pika përgjatë rrugës automobilistike Vlorë-Himarë,
krahas tre habitateve të raportuara më parë në Zekaj et al., (2007).
 Prospero autumnale L.
Është një specie shumëvjeçare mesofite, me raste edhe halofite, e cila lulëzon midis
gushtit dhe tetorit para se të dalin gjethet. Gjethet janë lineare, bazale dhe të ngushta me
një kanal mespërmes gjethes. Bulbi është ovoid i mbuluar me një tunikë ngjyrë kafe.
Lulet janë të vendosura në cima me ngjyrë violë në rozë. Braktet mungojnë ose janë
shumë të shkurtër. Fruti është kapsulë me fara të zeza me bazë të mprehtë (Banciu et al.,
2010). Në vendin tonë Prospero autumnale L. është e shpërndarë gjerësisht, por në vende
të tjera konsiderohet të ketë statusin e rrezikuar në mënyrë kritike, sidomos në Rumani
është e përfshirë në Librin e Kuq (Banciu et al., 2010 cittuar nga Kandemir et al., 2016).
S. autumnalis ka rëndësi ekonomike pasi në shumë vende përdoret si bimë dekorative
(Peryy, 1974; Bangani et al., 1999). Gjithashtu dallohet për përmbajtjen e komponimeve
fenolike në bulb dhe gjethe (Ozay et al., 2013).
 Pancratium maritimum L.
Është bimë monokotiledone, shumëvjeçare dhe me bulb që çel lule aromatike me ngjyrë
të bardhë që bien në sy me një tub të drejtë perianthi dhe kurorë të dukshme të formuar
nga thekët që dalin në mënyrë bazale. Me një lartësi 40-60 cm dhe gjethe basale. Fruti
është kapsulë subglobose, fara të rrumbullakosura, të zeza, pas pjekjes, me potencial të
lartë mbirës. Lulëzimi ndodh në muajt korrik-gusht dhe frutifikimi në shtator. Riprodhimi
kryesisht përmes mjeteve vegjetative, por edhe nga fara (Vangjeli et al., 2000). Rritet në
plazhe detare dhe dunat ranore jashtëzakonisht të thata dhe mund të tolerojë klimat
ekstreme. Është i përhapur në gjithë pellgun e Mesdheut dhe në të gjithë pjesën nga
Afrika deri në Azinë tropikale, dhe gjithashtu është futur si e kultivuar në shumë vende
(Mabberley, 1993).
Dëmtimi i habitatit është aktualisht kërcënimi më i madh për Pancratium. Shumë specie
janë të rrezikuara, të pambrojtura ose pothuajse të kërcënuara. Pancratium maritimum L.
është i rrezikuar në brigjet ranore të Mesdheut të ekspozuar ndaj detit (Grassi et al., 2005
cituar nga El-Hadidy et al., 2012). Në Shqipëri gjinia Pancratium përfaqësohet nga P.
maritimum L. i cili është i përhapur në plazhet ranore përgjatë gjithë bregdetit shqiptar.
 Hypericum haplophylloides Halacsy and Bald.
I përket familjes Hypericaceae e cila ka një përhapje të gjerë. Fillimisht speciet e kësaj
familjeje ishin native për Evropën dhe Azinë të cilat më vonë u sollën në Botën e Re dhe
në Australi nga kolonistët evropiane. Familja Hypericaceae i përket grupit të bimëve
farëveshura (Angjiosperme) e cila përfaqësohet nga 10 gjini dhe 590 specie. Në vendin
tonë gjinia Hypericum përfaqësohet nga 15 lloje (Qosja et al., 1992). Hypericum
haplophylloides përfaqësohet me dy subspecie Hypericum haplophylloides subsp.
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haplophylloides Halacsy & Bald. (e gjendur në disa haitate: në Llogara tek burimi i
sorkadhes, në anë të rrugës automobilistike në Gjipe, në Sopot, në luginën e Kardhiqit
Gjirokastër) dhe Hypericum haplophylloides subsp. devollense F.K. Meyer (endemike e
zonës së Devollit) të cilat vlerësohen si endemike, të rralla dhe janë përfshirë në Listën e
Kuqe të bimëve të rrezikuara. Është shkurrëz e ulët me kërcej deri në 25 cm, të pajisur
me 4 kënde pa flatra, të shpërndarë, të degëzuar dhe rrënjëzues në bazë. Gjethet janë të
shogëta me gjelbërim të përhershëm, gjatore të përmbysëta-vizake deri eliptike-vizake, të
spërveshura në buzë, me gjëndër të zezë në majë. Cimat kanë 3-5 lule. Braktet janë pa
qerpikë. Nënpetlat janë të pajisur me qerpikë ose me dhëmbë gjëndrorë të zinj, shyte.
Petlat janë 4 herë më të gjata se kupa, me gjëndra të vogla të zeza anësore, pa bisht.
Kapsula përmban kanale rrëshinore gjatësore. Gjendet në pyje malore dhe shkëmbinj.
Lulëzon në periudhën mars-shtator (Qosja et al., 1992).
 Salvia officinalis L.
Është një gjysmë shkurre shumëvjeçare, me gjelbërim të përhershëm, endemike e
Mesdheut, e hirtë-pushbutë. Kërcelli drunor në bazë. Gjethet janë me bishtak 10-15 mm
dhe llapë heshtore 2-3 x 1 cm, shyte, ura-ura, me push të bardhë nga ana e poshtme e
gjethes, gjelbëroshe sipër, me push të dendur kur janë të reja. Qerthujt janë të rremë 5-10
lule pak a shumë njëanësore. Kupa është me gyp 5-7 mm dhe dhëmbë 4-6 mm. Kurora ka
ngjyrë manushaqe (rrallë e trëndafiltë ose e bardhë) me gyp 10-15 mm dhe me buzën e
sipërme 7-10 mm. Gjendet më shpesh në substrat të thatë shkëmbor por edhe në kodra
flishore, e zakonshme kryesisht në zona të ulëta mesdhetare, por edhe në thellësi të vendit
deri në 1000(1200) m mbi nivelin e detit. Lulëzon në periudhën mars-qershor. Ka një
shpërhapje në Ballkanin Perëndimor, në rajonin e Mesdheut nga Kroacia (zona e
Kvarnerit dhe Dalmacisë), Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Shqipëri dhe vazhdon
me popullatat në Greqinë veriore, ku përhapet më tej në anën tjetër më tej të detit
(Karousou et al., 2000). Për shkak të vetive mjekësore dhe ekonomike që ka S. officinalis
L. kultivohet në shumë vende (Raal et al., 2007). Sherebela (Salvia officinalis L.) është
një nga speciet më të rëndësishme tregtare brenda familjes Lamiaceae (Avato et al.,
2005). Në Lindjen e Mesme është përdorur për të trajtuar komplikimet shëndetsore të
zakonshme si ftohjen dhe dhimbjet e barkut (Gali-Muhtasib et al., 2000). Gjethet e saj janë
shumë të njohura për vetitë e tyre antioksidative (Hohmann, 1999; Baricevic et al., 2000).
Janë përdorur në industrinë e përpunimit të ushqimit dhe në kurimin e sëmundjeve tëk
njerëzit (Pearson et al., 1997). Në Kroaci, Bosnje dhe Herzegovinë, Mal të Zi dhe
Shqipëri, sherebela grumbullohet në gjendje të egër, çfarë mund të jetë një kërcënim
serioz për biodiversitetin e kësaj specieje.
 Salvia fruticosa Mill.
Salvia fruticosa Mill. (sherebela Greke) është një shkurre apo gjysmëshkurre aromatike
shumëvjeçare. Është specie vendase e Mesdheut Lindor me një shpërndarje nga Italia,
Siçilia dhe Libia, përmes pjesës jugore të gadishullit të Ballkanit deri në Sirinë
perëndimore (Hedge, 1982; Greuter et al., 1986). Është shkurre 5-12 dm, e hirtëpushbutë. Kërcejtë janë pushbutë të bardhë me qime të rrasura. Gjethet e filizave janë
shterpë me bishtak 2-4 cm dhe llapë 7-9 x 3-6 cm, urëza-urëza, shpesh me dy vriguj
bazalë të hapur. Të gjitha gjethet janë të hirta përposh dhe gjelbëroshe përsipër. Qerthujt
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janë të rremë me nga 2-6 lule. Braktet mungojnë. Kupa është me gyp 7-9 mm dhe
dhëmbë 1 mm. Kurora ka ngjyrë të trëndafiltë ose si jargavan (rrallë e zbardhur), 14-18
mm. Është element kryesor i zonave bregdetare nga Llogaraja në Konispol, në lartësitë
400-500 m mbi nivelin e detit duke preferuar më tepër habitate shkëmbore-gurore.
Lulëzon në periudhën maj-qershor (Qosja et al., 1996). Është një ndër speciet më me
rëndësi ekonomike të gjinisë Salvia, vlerësuar për bukurinë e saj, cilësitë mjekësore,
përdorimin në kuzhinë, efektet antimikrobike, citotoksike, antivirale, antifungale,
antioksiduese të vajrave esenciale dhe ekstrakteve (Bayrak & Augul, 1987; MullerRiebau et al., 1997; Sivropolou et al., 1997; Karousou et al., 1998; Skoula, 1999; AbouJawdah et al., 2002; Pitarokili et al., 2003; Arikat, 2004; Savelev et al., 2004; Tawaha et
al., 2007; Papageorgiou et al., 2008; Senol et al., 2010). Gjethet e saj janë përdorur për
trajtimin e lëkurës, gjakut sëmundjeve të ndryshme infektive si dhe sëmundjeve të tretjes,
sistemit të qarkullimit të gjakut dhe të frymëmarrjes (Çam et al., 2017), dhe si çaj për
shpëlarjen e kavitetit oral kundër infeksioneve (Topçu, 2006). Në vendin tonë gjinia
Salvia (sherebela) përfaqësohet nga 16 lloje. Nga këto janë përfshirë në këtë studim dy
lloje: Salvia officinalis L. dhe Salvia fruticosa Mill.

3.3. Të dhëna për studimet eko-morfologjike dhe histo-citologjike për
speciet në studim në Europë, në Mesdhe, Ballkan dhe Shqipëri
Karakterizimi i specieve të Florës spontane është realizuar prej kohësh në vendet
Evropiane dhe ato Ballkanike. Nga raportimet e deritanishme për speciet e analizuara në
këtë studim kemi marrë të dhëna për studimet eko-morfologjike dhe histo-citologjike që
janë realizuar për këto specie në Evropë, Ballkan dhe Shqipëri.
 Acis ionica Bareka et al.
Acis ionica Bareka et al. ka qënë subjekt i shumë studimeve përsa i përket përhapjes së
saj, diversitetit të tipareve morfologjike dhe tipareve citologjike që paraqet në krahasim
me popullatat e gjetura në zona të ndryshme (Stern, 1956; Damboldt & Phitos, 1975;
Bareka et al., 2003; Bareka et al., 2006; Lledo et al., 2004; Tan et al., 2004).
Për shkak të ndryshimeve morfologjike dhe citologjike që ka shfaqur kjo specie duke i
krahasuar popullatat e Greqisë me ato të Spanjës si edhe popullatat e zbuluara më vonë
në vendin tonë me popullatat e Greqisë, emërtimi i saj ka qënë shumë i diskutuar. (për
këtë është folur në paragrafin 3.2.).
Për këtë specie të gjendur në 3 vendodhje (Kalaja, Orikum dhe Dukat) janë realizuar
studime eko-morfologjike dhe histo-citologjike nga Prof. Dr. Zh. Zekaj. Gjithashtu kjo
specie është lokalizuar edhe në disa zona të tjera në rrugën automobilistike përgjatë vijës
bregdetare Dhërmi-Porto Palermo të cilat janë analizuar nga ana morfologjike dhe histocitologjike në këtë punim doktorature.
Nga studimet eko-morfologjike dhe kariologjike të popullatave të Greqisë të realizuara
nga Damboldt dhe Phitos (1975) të cilat u identifikuan me emrin Leucojum valentinum
Pau ndryshonin nga popullatat spanjolle për nga numri i kromozomeve me 2n=16
kromozome dhe jo 2n=14 i raportuar për speciet spanjolle. Nga studime të mëvonshme
morfologjike dhe kariologjike u bë e qartë që popullatat greke të Leucojum valentinum
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ndryshonin morfologjikisht nga popullata spanjolle (Acis valentina ) të cilat u përcaktuan
si Acis ionica (Bareka & Kamari, 1999; Bareka, 2001; Bareka et al., 2003). Numri
kromozomik 2n=16, i numëruar në të gjitha popullatat greke të analizuara (Bareka &
Kamari, 1999; Bareka, 2001; Bareka et al., 2003) është në përputhje me atë të dhënë nga
Damboldt & Phitos (1975). Një analizë e detajuar e shumë popullatave greke dha një
kariotip të ngjashëm në të gjitha bimët e analizuara, gjithashtu edhe në gjashtë popullatat
e reja të studiuara (Bareka et al., 2006). Gjithashtu edhe dy popullatat e Spanjës të Acis
valentina të analizuara nga (Bareka et al., 2006) dhanë numrin kromozomik 2n=16.
Morfologjia e kariotipit të Acis ionica është e ngjashme me atë të A. valentina. Në të dyja
speciet kariotipet janë mjaft simetrike, të përbërë nga 2n = 8m + 4st + 4st-SAT = 16
kromozome, me një madhësi ndërmjet 10.8 dhe 3.2 μm. Të dyja llojet gjithashtu kanë
satelitë të vegjël sferikë që nuk janë gjithmonë të dukshëm. Numri prej 2n = 16 për A.
valentina është i njëjtë me numrin e dhënë nga Boscaiu et al., (1997), ndërsa numri
kromozomik i 2n = 18 i dhënë nga (Lledo et al., 2004) nuk përputhet (Bareka et al.,
2001). Numri kromozomik 2n=16 i dhënë nga Paparisto dhe Qosja (1983) për bimët nga
Shqipëria është konfirmuar edhe nga (Bareka et al., 2006) pas analizimit të bimëve nga
Shqipëria. Sipas Kew Royal Garden emri që pranohet sot për L. ionicum është Acis ionica
Bareka, Kamari & Phitos. Ndërkohë që Leucojum ionicum Kit Tan, Mullaj, Sfikas &
Strid është pranuar si sinonim i kësaj specieje. Studimi kariologjik i tre popullatave të A.
ionica Tan et al në zonën e Vlorës (Kalaja, Orikum dhe Dukat) nxjerr në pah që ka
variacion në tipologjinë e kromozomeve jo vetëm në individët e popullatave të ndryshme
por edhe brenda individëve të të njëjtës popullatë që shprehen nëpërmjet formulës Levan
(Zekaj et al., 2007). Studimi histologjik nëpërmjet parametrave epidermalë gjithashtu
zbuloi variacion midis tre popullatave (Zekaj et al., 2007). Bazuar në aparatin e gojëzave
popullata e Dukatit paraqitet me qoshe të dallueshme qartë, me dëndësi më të madhe të
gojëzave për njësi sipërfaqe dhe dimensione më të vogla. Popullata e Orikumit paraqitet
me gojëza me dimensione më të mëdha se popullatat e Dukatit dhe Ujit të Ftohtë.


Prospero autumnale L.

Është një ndër speciet bimore e studiuar nga shumë autorë të ndryshëm. Deri më tani
është klasifikuar si një specie e vetme, kryesisht në baza morfologjike. Është një specie
me variacion të madh përsa i përket numrit, tipit dhe morfologjisë së kromozomeve. Deri
tani janë zbuluar 10 popullata të citologjikisht dallueshme në nivel specieje (Battaglia,
1957; Ainsworth et al., 1983; Guillen & Rejon, 1984; Vaughan et al., 1997). Për
popullatat e analizuara nga zona e Tunizisë dhe Egjeut janë raportuar 8 citotipe (2n=14
me kromozome satelitore të tipit A, 2n=14 me kromozome satelitore të tipit B, diploid
heterozigot 2n=14, diploid 2n=14+1B, tetraploid 2n=28, tetraploid 2n=28, hekzaploid
2n=42, aneuploid 2n=41, diploid 2n=14+3B, diploid 2n=14+6-8B, tetraploid, 2n=28,
aneuploid, 2n=29, hexaploid, 2n=42 me 6 kromozome të tipit A me satelit, hexaploid,
2n=42 vetëm me një satelit në kromozomin e tipit A) (Hong, 1982). Brenda këtyre
popullatave janë zbuluar tre lloje të polimorfizmave: kromozomet B, segmente
supernumërore dhe inversionet pericentrike (Battaglia, 1964). Në një studim të 31
popullatave të Prospero autumnale nga Spanja dhe Portugalia u gjetën 4 variacione
citologjike, dy diploidë me 2n = 14, të emëruar AA dhe B7B7, të cilat ndryshojnë me
70% në përmbajtjen e ADN-së, një është një allotetraploid AAB7B7 dhe një
autotetraploid i gjenit B7. Variacionet AA dhe AAB7B7 janë endemikë iberiane, B7B7
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është e përhapur në gjithë Mesdheun, ndërsa autotetraploidi është racë e përbashkët
evropiane (Parker et al., 1991). Janë raportuar gojëza të tipit anomocitike për P.
autumnale në rajonin e Turqisë (Kandemir et al., 2016). Për parametrat stomatalë të kësaj
specieje nuk ka të dhëna.


Pancratium maritimum L.

Përsa i përket species P. maritimum L. janë realizuar studime mbi tiparet morfologjike
dhe parametrat stomatalë të popullatave të tjera të kësaj specieje edhe në rajone të tjera të
Evropës (Perrone et al., 2015). Të dhënat krahasuese në përmasat, numrin dhe
shpërndarjen e gojëzave treguan një ndryshueshmëri të lartë fenotipike brenda
popullatave të Pancratium maritimum L. Për vlerat ekonomike dhe mjekësore që
paraqesin llojet e gjinisë Pancratium janë shumë të studiuara. Disa lloje janë kultivuar
për përdorimet e tyre zbukuruese dhe për të trajtuar kancerin me alkaloidet e tyre unike
(Ioset et al., 2001), ndërsa të tjerë janë me rëndësi lokale në mjekësinë tradicionale ose në
praktikën popullore. Analiza kariologjike e kësaj specieje në zonën e Greqisë
(Peloponnisos) ka dhënë numrin kromozomik 2n=22 (Kamari et al., 2012). I njëjti numër
kromozomik është raportuar edhe më parë për popullatën e Greqisë nga (Constantinidis
& Kamari, 1995). Gjithashtu i njëjti numër kromozomik është raportuar edhe për
popullatën e Turqisë (Senel et al., 2002). Por të gjitha këto popullata ndryshonin nga
njëra tjetra përsa i përket morfologjisë së kariotipit. Në studimin e bërë nga (Kamari et
al., 2012) u raportuan kromozome satelitore të cilat nuk ishin raportuar më parë.


Salvia officinalis L.

Për variacionin që paraqesin në llojet e trikomave gjëndrore dhe përbërjen e
komponimeve kimike që përmbajnë S. officinalis dhe S. fruticosa janë dy ndër speciet më
të studiuara (S. officinalis më shumë) (Tissier, 2012).
Ka një numër studimesh mbi mikromorfologjinë e gjethes të përfaqësuesve të gjinisë
Salvia (Dorman, 2000; Serrato-Valenti, 1997; Al Sheef et al., 2013). Llojet e trikomave
tek speciet e gjinisë Salvia shfaqin variacion nga një specie tek tjera. Tek Salvia
officinalis në zonën e Italisë janë raportuar dy kategori kryesore të trikomave: peltate dhe
kapitate (Corsi & Bottega, 1999). Nga studimet citologjike që janë kryer për S. officinalis
janë raportuar shtatë çifte kromozomesh dhe mesatarja e gjatësisë së kromozomeve është
12,488 mikron në metafazën mitotike. Kjo specie ka tre çifte kromozomesh
submetacentrike dhe katër çifte kromozomesh metacentrike (Tarinejad & Mirshekari,
2010).
 Salvia fruticosa Mill.
Ashtu si Salvia officinalis edhe Salvia fruticosa është një ndër speciet me vlera të mëdha
ekonomike dhe mjekësore e cila për metabolitët sekondarë që përmban është subjekt i
shumë studimeve në nivel mikromorfologjik dhe molekular. Për morfologjinë e
trikomave të kësaj specieje rezulton vetëm një studim i kryer për S. fruticosa në zonën e
Libisë (Al Sheef et al., 2013) sipas të cilit janë raportuar 3 lloje trikomash: peltate,
kapitate dhe digitiforme (në formë gishti). Studimi histologjik dhe histokimik i kësaj
specieje në vendin tonë kryhet për herë të parë në këtë punim doktorate. Për S. fruticosa
në zonën e Turqisë është raportuar numri kromozomik 2n=14 (Esra et al., 2011).
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 Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald.
Duke qenë se H. haplophylloides Halacsy & Bald. është endemike e vendit tonë nuk ka
asnjë studim histologjik apo citogjenetik në asnjë literaturë deri më sot. Kjo specie
studiohet për herë të parë në këtë punim doktorature.
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KAPITULLI IV
MATERIALET DHE METODA
4.1. Materiali bimor
Grumbullimi i materialit bimor është kryer gjatë ekspeditave të realizuara në Gusht-Tetor
2014-2017. Për marrjen e species Acis ionica dhe Hypericum haplophylloides ekspedita
është realizuar në shtator 2014. Speciet, Salvia officinalis dhe Salvia fruticosa janë
mbledhur në ekspeditat e realizuara në shkurt 2018 dhe Prospero autumnale në tetor
2014. Marrja e species Pancratium maritimum është kryer në ekspeditat e realizuara në
gusht 2014. Gjatë ekspeditave u grumbulluan individë të të njëjtës specie në habitate të
ndryshme për të bërë vlerësimin e diversitetit intraspecifik dhe individë të specieve të
ndryshme brenda të njëjtës gjini për të bërë vlerësimin e diversitetit interspecifik.

4.1.1. Materiali bimor për vlerësimin e diversitetit intraspecifik
Si material bimor për studimin e diversitetit intraspecifik janë marrë speciet:
1. Acis ionica Bareka et al. në tetë vendndodhje përgjatë rrugës automobilistike VlorëHimarë: Kalaja, Orikum, Dukat, Fajeo (Kthesat e Llogarasë), Palasë, Dhërmi, Gjipe,
Porto Palermo (Figura 4.1 A. ionica në habitatin natyror).
2. Prospero autumnale L. në tre vendndodhje. Materiali bimor është marrë në tetor 2014
në Dukat, Llogara (Gropa e Kojanit) dhe Porto Palermo (Figura 4.2).
3. Pancratium maritimum L. në dy vendndodhje. Materiali bimor është marrë në gusht
2014 në dunat ranore Nartë dhe Pishporo (Figura 4.2).
4. Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald. në dy vendndodhje. Materiali bimor është
marrë në shtator 2014 në dy vendndodhje Llogara (Sorkadhja) dhe Gjipe (Figura 4.1).
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Figura 4.1. Foto nga ekspeditat: A. ionica Bareka et al. në habitatin natyror Ujë i Ftohtë-Porto Palermo,
Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald. Llogara-Gjipe / Shtator 2014 (Foto M. Shehu).

Figura 4.2. Foto nga ekspeditat: P. maritimum L. Gusht 2014 Nartë/Vlorë, Prospero autumnale L. Porto
Palermo, Tetor 2014)

4.1.2. Materiali bimor për vlerësimin e diversitetit interspecifik
Për studimin e diversitetit interspecifik u morën speciet:
1. Salvia fruticosa Mill. Materiali bimor është marrë në shkurt 2018 në Dhërmi, Burimi i
Potamit (Figura 4.3).
2. Salvia officinalis L. në dy vendndodhje. Materiali bimor është marrë në shkurt 2018 në
Dukat dhe Dhërmi (Burimi i Potamit) (Figura 4.3).
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Figura 4.3. Foto nga ekspeditat Salvia officinalis L. Dukat, Salvia fruticosa Mill. Dhërmi (Shkurt 2018)
Foto M. Shehu.

Figura 4.4. Foto të bimëve të transferuara në vazo. Foto M. Shehu
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4.2. Pajisjet dhe reagentët e përdorur për studim
4.2.1. Pajisjet dhe mjetet e punës
Puna për realizimin e kësaj teme doktorate është kryer në laboratorin e Histo-citologjisë
në Departamentin e Bioteknologjisë FSHN Tiranë dhe në laboratorin e Departamentit të
Biologjisë FSHT, Vlorë. Pajisjet dhe mjetet e përdorura janë:
 Lopata, vazo për marrjen e materialit bimor
 Vizore, kalibër për matjen e organeve vegjetative dhe riprodhuese
 Mikroskop trinokular Paralux me kamera Sony Paralux të lidhur me kompjuter në të
cilin është instaluar programi Microgiciel (Laboratori i Biologjisë FSHT, Vlorë)
 Mikroskop Optika
 Mikroskop Olympus dhe me Kontrast fazor (Departamenti i Bioteknologjisë FSHN,
Tiranë).
 Manikyr transparent dhe ngjitës letre transparent
 Stereomikroskop Motic
 Termostat, frigorifer,
 Lama, lamela, bisturi, pjata Petri, pinceta, llampë alkooli, letra filtri
 Objektiv mikrometër, okular mikrometër
 Fotografimi i bimëve në terren dhe fushave mikroskopike është realizuar me aparat
telefon Apple dhe aparat dixhital Olympus.

Figura 4.5. Vendi i punës në laborator a) Laboratori i histo-citologjisë në Departamentin e Bioteknologjisë
FSHN, Tiranë; b, c) Laboratori i Biologjisë FSHT, Vlorë, kalibër për matjen e bulbit tek bimët me bulb.
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4.2.2. Reagentë dhe ngjyrues
Reagentët e përdorur në këtë disertacion për kryerjen e analizave citologjike dhe
histokimike janë siguruar nga Laboratori i Histo-citologjisë në Departamentin e
Bioteknologjisë FSHN, Tiranë dhe laboratori i Departamentit të Biologjisë FSHT, Vlorë
si edhe me shpenzime personale.
Për studimin citologjik
- Kolkicinë 0.4%
- Fiksues Karnua ( Alkool etilik absolut: Acid acetik glacial në raportin 3:1)
- Alkool etilik 70%
- Orseinë 2% për ngjyrimin e kromozomeve
- Enzimat Celulazë dhe Pektinazë
- AgNO3 për ngjyrimin e bërthamëzave
- Ballsam Kanadez (për pregatitjen e preparateve të përhershme)
Për studimin histokimik të trikomave
- Reagenti Wagner
- FeCl3
- K2Cr2O7
- Alkan blu
- Sudan III
- Reagenti Schiff/PAS
- Acid pikrik

4.3.

Metodat e studimit

4.3.1. Studimi ekologjik dhe morfologjik i specieve
Për studimin eko-morfologjik të specieve në studim gjatë ekspeditave në terren janë
mbajtur shënim në një bllok të posaçëm:
1. Habitati ku është marrë specia.
2. Lartësia mbi nivelin e detit (të matura me GPS).
3. Koordinatat gjeografike (të matura me GPS).
4. Është përcaktuar shpërhapja e individëve të një popullate për m2. Për numërimin e
individëve në 1 m2 është rrethuar terreni me sipërfaqe 1m2 brenda së cilës janë numëruar
individët e specieve në studim si dhe speciet e tjera brenda të njëjtës sipërfaqeje që
përbëjnë shoqërimin bimor të specieve në studim. Kjo procedurë është realizuar në 5 pika
kampionimi për çdo habitat në studim.
5. Për studimin e diversitetit intraspecifik dhe interspecifik në nivel morfologjik për
secilën specie në studim krahas përshkrimit është kryer edhe matja e tipareve
morfologjike (vegjetative dhe riprodhuese). Në secilin habitat nga është marrë specia për
studim janë përcaktuar 5 pika kampionimi ku në secilën prej tyre janë analizuar tiparet
morfologjike për 5 individë. Tiparet morfologjike për të cilat janë kryer matje janë:
- Përmasat e gjetheve. Gjatësia dhe gjerësia e gjetheve është matur me vizore.
- Gjatësia e kërcellit lulor është matur me vizore.
- Numri i luleve për çdo indvid.
- Përmasat e bulbit ( Acis, Prospero, Pancratium) janë matur me kalibër të zakonshëm.
Në disa raste për disa nga speciet ka qënë e mundur edhe mbledhja e farave në terren (për
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speciet: A. ionica P. maritimum, P. autumnale, Hypericum haplophylloides).
Pas analizimit eko-morfologjik të specieve në terren janë marrë nga 5 individë për çdo
habitat të cilat janë transferuar në vazo të mbushur paraprakisht me dheun e marrë nga
habitati në të cilin është marrë specia, dhe më pas vazot janë transferuar në laboratorin e
Departamentit të Biologjisë në Universitetin e Vlorës për studim të menjëhershëm të
parametrave histologjikë dhe studim të mëvonshëm citologjik. Tek vazot janë vendosur
etiketat përkatëse me emrin përkatës të species, sipas vendit dhe datës që janë marrë, nga
të cilat çdo vit është marrë materiali i rrënjëve për studim kariologjik. Matja e tipareve
morfologjike është kryer edhe pasi janë transferuar në vazo për të vëzhguar ndryshimet e
këtyre tipareve nga ndryshimi i kushteve mjedisore.

Figura 4.6. Foto gjatë ekspeditës (Nartë, gusht 2014) a) shpërndarja e individëve /m2 , b) Matja në terren e
specieve bimore (Foto M. Shehu)

Figura 4.7. Foto të matjeve morfologjike a) përmasat e gjetheve tek P. maritimum L. (Foto M. Shehu)

4.3.2. Studimi histologjik
Studimi histologjik u realizua menjëherë pas transferimit të bimëve të mbjella në vazo në
laboratorin e Biologjisë në Universitetin e Vlorës duke ruajtur ende kushtet e mjedisit.
Është bërë krahasimi brendallojor (intraspecifik) dhe midis llojeve (interspecifik) për
tiparet epidermale:
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- Lloji i gojëzave;
- Dimensionet e gojëzave
- Numri i gojëzave /fushë mikroskopike (x40)
- Dëndësia stomatale për njësi të sipërfaqes gjethore (gojëza/mm2)
- Indeksi Stomatal sipas Cutter (1969), Salisbury's (1927) (S/E+S)*100
- Lloji i trikomave;
Teknikat që janë përdorur për studimin histologjik të specieve janë:
4.3.2.1. Teknika koloidale
Kjo metodë konsiston në marrjen e gjurmëve të gojëzave në epidermën e sipërme dhe në
epidermën e poshtme të gjetheve të specieve në studim. Merret gjethja e tretë në fazën
duke dalë gjethja e katërt. Kjo teknikë është realizuar për speciet A. ionica, P. maritimum,
P. autumnale, H. haplophylloides për të kryer numërimin e qelizave epidermale dhe
gojëzave.
Për secilën popullatë janë përgatitur të paktën 5 gjethe në të cilat gjurmët e gojëzave janë
marrë në të dyja sipërfaqet epidermike. Pastrohen me kujdes dhe me anë të një furçe
manikyri transparent lyhet 1/3 e mesit të gjethes (Brewer 1992). Lihet të thahet mirë. Mbi
pjesën e lyer ngjitet një ngjitës letre transparent duke e ngjeshur me mollzën e gishtit.
Hiqet me kujdes ngjitësi transparent dhe vendoset mbi një lamë duke vënë shënim me një
S për epidermën e sipërme. Po kështu veprohet dhe me epidermën e poshtme duke
realizuar procedurën po në të njëjtën pjesë të gjethes. Ngjitësi transparent në të cilin janë
marrë gjurmët e gojëzave të epidermës së poshtme vendoset po tek e njëjta lamë poshtë
ngjitësit të parë dhe shënohet me P. Anash preparatit vendoset shënim specia, vendi dhe
data e marrjes së gjurmëve të gojëzave.
4.3.2.2. Teknika me shkëputje të epidermës
Kjo teknikë është përdorur për analizimin e llojit dhe përmasave të gojëzave tek speciet
A. ionica, P. maritimum, P. autumnale, H. haplophylloides. Me kujdes përthyhet gjethja
dhe tërhiqet duke bërë të mundur shqitjen e epidermës. Epiderma merret në 1/3 e mesit të
gjethes. Vendoset në lamë duke i hedhur një pikë ujë sipër dhe mbulohet me lamelë në
mënyrë që të mos krijohen bulëza ajri. Në të njëjtën mënyrë veprohet edhe për marrjen e
epidermës së poshtme. Me kolor shënues shënohet në preparat S për epidermën e sipërme
dhe P për epidermën e poshtme. Preparatet vendosen për vëzhgim në mikroskop.
4.3.2.3. Teknika me prerje për vlerësimin e llojshmërisë së trikomave
Për vlerësimin e mikromorfologjisë së trikomave është përdorur teknika e prerjes tërthore
me dorë të lirë e gjetheve të freskëta të materialit bimor. Kjo teknikë është përdorur për
speciet S. officinalis dhe S. fruticosa). Prerja e hollë e gjethes vendoset mbi lamë me një
pikë ujë, sipër të cilës vendoset lamela dhe vëzhgimi i mikromorfologjisë së trikomave u
realizua me mikroskop Optika me zmadhimin 40x. Fotografimi është kryer me aparat
telefonik (Apple).
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4.3.2.4. Numërimi dhe matja e përmasave të gojëzave
Procesi i numërimit të gojëzave dhe trikomave është realizuar me objektiv 40x për fushë
mikroskopike. Nga matja me objektiv mikrometër 0.01 mm (10 μm) rezulton se diametri
i fushës mikroskopike me zmadhim 40x e mikroskopit Paralux është 0.49 mm (r = 0.245
mm).
Nga vrojtimet me objektiv me zmadhim 40x është realizuar numërimi i gojëzave për të
gjithë sipërfaqen e fushës mikroskopike.
Bazuar në formulën e llogaritjes së sipërfaqes së rrethit rezulton se sipërfaqja e fushës
mikroskopike me objektiv 40x e mikroskopit Paralux është:
S = πr2 = 3.14 x 0.2452 = 0.188 mm2

Figura 4.8 . Foto me objektiv mikrometër e fushës mikroskopike me objektiv 40x

Janë numëruar gojëzat për fushë mikroskopike (S = 0.188 mm2) dhe prej këtej është
llogaritur dendësia stomatale /mm2.
Një parametër i ri i cili është marrë në konsideratë në këtë studim është edhe Indeksi
Stomatal i cili llogaritet në bazë të formulës
(Salisbury, 1927) dhe
shprehet në përqindje. IS: Indeksi stomatal
S: numri i gojëzave
E: numri i qelizave epidermale
Për secilin variant (popullatë) janë përgatitur të paktën 5 gjethe me nga 5 fusha
mikroskopike tek secila. Pra, në total janë vrojtuar dhe matur nga 25 fusha mikroskopike
për çdo sipërfaqe epidermike për secilën popullatë të specieve të studiuara.
Vrojtimet për llogaritjet statistikore janë realizuar në mikroskop Paralux për specien A.
ionica dhe Optika për speciet P. maritimum, P. autumnale dhe H. haplophylloides (për
arsye teknike është kryer vëzhgimi me mikroskop Optika). Fotografitë janë realizuar me
aparat telefonik iPhone Apple direkt ne tubin e okularit. Matjet e dimensioneve të
gojëzave janë realizuar me programin mikroskopik Microgiciel për specien A. ionica dhe
me okular mikrometër për P. maritimum, P. autumnale dhe H. haplophylloides (për arsye
teknike është kryer matja me okular mikrometër).
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Si bazë për përcaktimin e tipit të gojëzave u përdor skema e klasifikimit stomatal e
Metcalfe & Chalk, 1950, 1979; Sinclair & Sharma, 1971; Stebbins & Khush, 1961;
Prakhabar, 2004; Freire, 2007.
4.3.3. Studimi histokimik
Teknika histokimike e përdorur për identifikimin e metabolitëve sekondarë është teknika
klasike e ngjyrosjes së materialit të freskët bimor të prerë me dorë të lirë, e cila
shfrytëzon vetitë që kanë disa reagentë për të formuar me komponimet kimike që
përmbajnë trikomat, produkte të ngjyrosura të dukshme në mikroskopin me dritë. Prerja
me dorë e materialit të freskët bimor është mjaft e dobishme kur zbatohet për analiza
histokimike, sepse mund të shmangen artefaktet që shfaqen gjatë fiksimit dhe inkludimit
të indeve (Albrechtova, 2004). Kjo teknikë është kryer për vlerësimin e diversitetit
intraspecifik dhe interspecifik tek speciet S. officinalis dhe S. fruticosa. Reaksionet
histokimike që janë kryer janë:
- Ngjyrimi me Sudan III (Daddi, 1896) për lipidet totale. Trikomat që kanë
përmbajtje lipidesh ngjyrosen në të kuqe.
- Ngjyrimi me klorur hekuri (III) (Johansen, 1940) për fenolet. Trikomat që kanë
përmbajtje fenolesh ngjyrosen në ngjyrë të zezë.
- Ngjyrimi me bikromat kaliumi (Gabe, 1968) për taninat. Trikomat që kanë
përmbajtje të taninave ngjyrosen në ngjyrë të verdhë/portokall.
- Acid periodik / reagenti Schiff (PAS) (Feder & O’Brien, 1968) për polisaharidet,
- Blu Alkan (Pearse, 1985) për mukopolisaharidet (mucilagjet). Prania e mucilagjeve
jep ngjyrën blu të trikomave kur ngjyrosen me blu alkan.
- reagenti Wagner (Furr & Mahlberg, 1981) për alkaloidet. Trikomat që kanë
përmbajtje alkaloidesh ngjyrosen në ngjyrë kafe.
- reagenti Hager (acid pikrik) ngjyros trikomat me përmbajtje proteinash në ngjyrë të
verdhë fosforeshente.
Rezultatet e marra nga vëzhgmi në mikroskop i preparateve të pregatitura për secilin
ngjyrues janë hedhur në tabela përkatëse për secilën specie. Nga intensiteti i ngjyrës e
analizuar me sy në okular është bërë vlerësimi i sasior i metabolitëve sekondarë në të
gjitha llojet e trikomave tek të dyja speciet e gjinisë Salvia. Është shënuar me një plus (+)
reaksioni pak pozitiv duke treguar paninë e një sasie të vogël të komponimit kimik të
dedektuar, me dy pluse (++) reaksionin mesatarisht pozitiv duke treguar praninë e një
sasie mesatare të komponimit kimik dhe me tre pluse (+++) reaksionin shumë pozitiv
duke treguar praninë e një sasie të madhe të komponimit kimik. Me minus (-)është
shënuar reaksioni negativ i cili tregon mungesën e komponimit kimik. Për vlerësimin
sasior të metabolitëve sekondarë të dedektuar në trikomat gjëndrore të specieve S.
officinalis dhe S. fruticosa është bazuar në literaturën e Corsi & Bottega, (1999) e
modifikuar pjesërisht në këtë studim.
4.3.4. Studimi citologjik
Analiza citologjike në këtë punim është realizuar për speciet A. ionica, P. autumnale dhe
P. maritimum. Si materiale për studim citologjik kanë shërbyer rrënjët e bimëve të gjalla
të mbjella në vazo. Majat e rrënjëve nga A. ionica janë marrë në periudhën nëntor – mars
(Zekaj et al., 2007). Për A. ionica janë realizuar tre seri të rrënjëve (janë marrë majat e
34

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

rrënjëve në tre periudha (Mars 2016, Shkurt 2017 dhe Dhjetor 2017) nga bimët e mbjella
në vazo. Për P. autumnale janë realizuar dy seri të marrjes së rrënjëve (Nëntor 2016 dhe
Shkurt 2017). Për P. maritimum është realizuar një seri e marrjes së rrënjëve (Nëntor
2016).
Fillimisht zbrazen vazot dhe shpëlahen mirë rrënjët me ujë, dhe me pincetë merren majat
e rrënjëve në gjatësi rreth 1 cm dhe sa më afër qepës sepse rrënjët afër qepës janë në
zhvillim e sipër dhe kromozomet janë më të dukshme në metafazë. Pas marrjes së
materialit bimor bimët janë mbjellë përsëri në vazo. Përgatitja e preparateve për studimin
e mitozave nga rrënjët është realizuar nëpërmjet disa etapave të trajtimit të materialit
bimor:
1. Parafiksimi i rrënjëve për A. ionica është realizuar në tretësirë ujore kolkicinë 0.04%
(Jahier et al., 1992). Në çdo shishe me kolkicinë të etiketuar me emrin e species, vendin
ku është marrë dhe datën në të cilën janë marrë rrënjët bimore vendosen rreth 10 rrënjë.
Koha e lënies në kolkicinë 0.04% është 3-4 orë në temperaturë mjedisi. Gjithashtu është
përdorur edhe parafiksimi i majave të rrënjëve në ujë me akull në temperaturë 2ºC gjatë
gjithë natës (Tsuchiya, 1971). Kjo është realizuar për një seri të rrënjëve të P. autumnale
(nëntor 2016), Pancratium maritimum (shtator 2016) dhe një seri e rrënjëve të Acis ionica
(Dhjetor 2017)
2. Fiksimi. Pas 4 orësh në kolkicinë ose pas një nate në ujë me akull, rrënjët u
zhvendosën nga kolkicina (ose uji me akull), shpëlahen 3 herë me ujë të distiluar dhe
transferohen në Karnua ( përzierje 3:1 alkool etilik absolut: acid acetik glacial). Në
Karnua janë lënë për 3-12 orë në frigorifer. Kjo fazë trajtimi i shërben ruajtjes së
strukturave qelizore sa më afër natyrales, pa deformime.
3. Ruajtja. Materiali i fiksuar pas shpëlarjes 3 herë me ujë të distiluar është transferuar në
alkool etilik 70° dhe është ruajtur në frigorifer nga disa javë deri në disa muaj për t’u
punuar më vonë. Sa më shumë të lihen në alkool aq më i mirë bëhet fiksimi.
4. Ngjyrimi. Ngjyrimi i majave të rrënjëve të trajtuara sipas procedurave të mësipërme
është bërë me orseinë acetike 45% (La Cour, 1941).
5. Hidroliza. Ka të bëjë me zbutjen e indeve të fiksuar. Pasi janë hequr nga alkooli rrënjët
janë shpëlarë tre herë me ujë të distiluar dhe janë transferuar në orseinë. Janë lënë në
orseinë për disa orë në temperaturë mjedisi dhe më pas në epruvetat ku ndodhen rrënjët
bimore janë hedhur enzimat celulazë dhe pektinazë për të bërë hidrolizën enzimatike dhe
më pas vendosen në frigorifer për t’u punuar pas një dite.
6. Përgatitja e preparateve të përkohëshëm dhe të përhershëm me teknikën e shtypjes
Kjo është teknika bazë e përpunimit të materialit bimor e cila zëvendësoi teknikën e
prerjes me mikrotom e cila kërkonte më shumë kohë.
Rrënja e ngjyrosur dhe e trajtuar, vendoset në xhamin e preparatit (lamën), pritet deri në
2-3 mm me bisturi, trajtohet me acid acetik 45% (nëse rrënjët janë shumë të ngjyrosura),
me qëllim zbutjen e mëtejshme të saj dhe diferencimin e organelave të ngjyrosura.
Mbi këtë vendoset lamela, e cila paraprakisht është e lyer hollë me glicero-albuminë, me
qëllim ngjitjen në të, të një numri sa më të madh të fushës kromozomike, gjatë shtypjes.
Lamela me glicero-albuminë e tharë lehtë mbi flakën e llampës me alkool vendoset mbi
materialin e shtypur dhe pas kësaj preparati i përkohëshëm i përgatitur thahet me një
shirit letër filtri për të hequr acidin e tepërt. Më pas me një kunjë shkrepëse goditet lehtë
mbi preparat që të bëhet një shpërhapje e mirë e kromozomeve, njëkohësisht duke
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mbajtur gishtin e madh dhe gishtin tregues në të dy anët e preparatit në mënyrë që lamela
të mos lëvizë, duke shmangur kështu mbivendosjen e kromozomeve apo prishjen e tyre.
Këto preparate për çdo variant janë vëzhguar në mikroskop Optika dhe preparatet që
dhanë fusha kromozomike të përshtatshme për studim u trajtuan më tej për t’i kthyer në
preparate të përhershme.
Kjo procedurë u realizua me ndarjen e lamelës nga lama në banjo me alkool absolut, i cili
bën të mundur dehidratimin e materialit të ngjitur në lamelë, për ruajtjen sa më gjatë të
tij. Pas tharjes së lamelës për pak minuta në ajër, ajo vendoset sipër një lame të pastër ku
më parë është vendosur një pikë inkludues si ballsam kanadez. Ky preparat mund të ruhet
për një kohë shumë të gjatë për studim të mëvonshëm.
Vrojtimi i fushave kromozomike është realizuar me anë të mikroskopit Olympus dhe
fotografimi është realizuar nëpërmjet kameras Paralux të montuar në mikroskop, me
aparat fotografik C200 dhe me mikroskop Optika dhe fotogafimi apple iphone direkt në
tubin e okularit. Matjet në fotot kompjuterike janë bërë me programin kompjuterik
Microgiciel. Përpunimi i matjeve të kromozomeve është realizuar me programin e
përpunimit Cromo 2 (Pavone & Salmeri, 1993), për hartimin e kariogramave dhe
idiogramave.
Teknika me AgNO3 për numërimin e bërthamëzave
Nëpërmjet teknikës me nitrat argjendi (AgNO3) 50% (sipas teknikës së Hizume et al.,
2016 e modifikuar në këtë punim) u përcaktua numri i bërthamëzave në qelizat
meristematike të majës së rrënjës tek A. ionica dhe P. autumnale.
Materiali bimor (rrënjët) i trajtuar në etapat e parafiksimit dhe fiksimit i cili më pas është
ruajtur në alkool 70% u shpëla 3 herë me ujë të distiluar. Më pas është transferuar në
solucion AgNO3 50%. Shishet ku janë rrënjët me nitrat argjendi u mbyllën me tapë dhe u
vendosën në termostat në temperaturën 60°C për 2 orë. Më pas u hoqën nga termostati
dhe u vendosën në frigorifer në temperaturë 4°C duke i lënë aty për një javë që rrënjët të
ngjyrosen mirë. Pas një jave u pregatitën preparatet nga rrënjët nëpërmjet teknikës së
shtypjes. Me anë të një pincete merren rrënjën dhe vendosen në lamë, dhe bëhet një
prerje e vogël e majës së rrënjës. Me pipetë hidhet një pikë ujë i distiluar dhe pasi
vendoset lamela bëhet shtypja me anë të një kunje e cila më pas vëzhgohet në mikroskop.

4.4. Përpunimi statistikor i të dhënave
Për përpunimin statistikor të të dhënave të vrojtuara u përdor programi Excel dhe
programi MiniTab 17. Për nxjerrjen e përfundimeve dhe konkluzioneve statistikore për
vlerësimin e parametrave histologjike dhe krahasimin midis të dhënave janë përdorur
Analiza e Variancës njëdrejtimëshe (P < 0.05) dhe Cluster-at e variablave. Të dhënat janë
paraqitur si mesatare të shoqëruara nga deviacioni standard dhe koeficienti i variacionit.
Mesataret janë krahasuar nga Testi Tukey që sipas intervalit të besimit i cili nëse nuk e
përfshin zeron tregon variacionin midis tyre. Rezultatet janë paraqitur me anë të
grafikëve dhe tabelave përmbledhëse që mundëson Exel dhe MiniTab 17.
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KAPITULLI V
REZULTATE DHE DISKUTIME
5.1. Studimi i diversitetit intraspecifik tek Acis ionica Bareka et al.
5.1.1. Diversiteti intraspecifik në nivel eko-morfologjik
Acis ionica Bareka et al. është marrë në 8 vendndodhje përgjatë rrugës automobilistike
Vlorë-Himarë në ekspeditat e realizuara (Figura 5.1):
1. Kalaja: në lartësinë 7 m mbi nivelin e detit në këto koordinata gjeografike N
40.411286/E 19.481252.
2. Orikum: 3-4 m mbi nivelin e detit me koordinata gjeografike N 40,207250°/ E
19,302030°.
3. Dukat: 380 m mbi nivelin e detit me koordinata gjeografike N 40.237468°/ E
19.552598°.
4. Kthesat e Llogarasë (e quajtur nga vendasit Fajeo): 496 m mbi nivelin e detit me
koordinata gjeografike N 40,184425° E 19,606256°.
5. Palasë fshat: 222m mbi nivelin e detit me koordinata 40.162809°N, 19.625999°E.
6. Dhërmi-burimi i Potamit: 150 m mbi nivelin e detit me koordinata N 40,155376° E
19,639420°.
7. Përroi i Gjipesë: 210-250 m mbi nivelin e detit N 40,142606° E 19,675446°.
8. Porto Palermo: 53 m mbi nivelin e detit me koordinata N 40.050565°, E 19.798055°.
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Figura 5.1. Acis ionica Bareka et al. në habitatin e tyre natyror: 1)Kalaja 2) Orikum 3) Dukat 4) Kthesat e
Llogarasë (Fajeo), 5) Palasë, 6) Dhërmi, 7) Gjipe, 8) Porto Palermo. (Foto M. Shehu)
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Të dhënat morfologjike për A. ionica Bareka janë rezultat i matjeve të realizuara në bimët
e marra nga terreni.
Acis ionica Bareka et al. është specie barishtore, shumëvjeçare, me bulb. Gjethet dalin
nga baza e bimës pasi çelin lulet të cilat janë të vendosura në tufa për çdo kërcell lulor.
Lulet janë të bardha, të vogla, me 6 tepale (3 të brendshme dhe 3 të jashtme), 6 thekë dhe
1 pistil. Fruti që formohet është kapsulë pak e shtypur në majë i cili përmban fara të zeza
të vogla me diametër që arrin deri në 5-6 mm dhe me sipërfaqe të rrudhosur (17 fara/
popullata e Dhërmiut) (Figura 5.2.).

Figura 5.2. A. ionica Bareka et al. a) Lulja, b) Farat c) pamje në stereomikroskop e farave (zmadhimi 40x)

Nga analiza e të dhënave përsa i përket tipareve morfologjike u vu re variacion i theksuar
midis tetë popullatave të A. ionica Bareka et al. (Figura 5.4.). Rezultoi që individët e
Dukatit, Palasës dhe Dhërmiut dalluan për numrin më të madh të luleve/kërcell lulor,
ndërsa tek individët e Orikumit, Fajeos dhe Porto Palermos u vërejtën për numrin më të
vogël të luleve/kërcell lulor në krahasim me popullatat e tjera. Nga vëzhgimi dhe matja e
tyre rezultoi që popullata e Dukatit dhe Dhërmiut dallonin për kërcellin lulor me gjatësi
më të madhe. Në individët e Porto Palermos gjatësia e kërcellit lulor arriti mesatarisht
deri në 14 cm (Grafiku 5.1).

Grafiku 5.1. Përmasat mesatare të kërcellit lulor dhe numrit të luleve të tetë popullatave të A. ionica
Bareka et al.
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Individët e kthesave të Llogarasë dhe Porto Palermos shfaqën zhvillim më të dobët të
luleve dhe kërcellit lulor (Grafiku 5.1).

Grafiku 5.2. Përmasat mesatare të gjetheve të tetë popullatave të A. ionica Bareka et al.

Për zhvillim më të mirë të gjetheve dallojnë popullatat e Kalasë, Dukatit dhe Palasës.
Individët në kthesat e Llogarasë zhvilluan gjethe me gjatësi të vogël kurse individët e
Porto Palermos dhe Orikumit dallojnë për gjethe më të holla (me gjerësi më të vogël) në
krahasim me popullatat e tjera (Grafiku 5.2.). Përsa i përket përhapjes së tyre në habitatin
natyror u vu re që individët e Kalasë kishin një përhapje më të dendur në krahasim me
popullatat e tjera me një numër mesatarisht 20 individë/m2. Individët e Porto Palermos
lulëzuan më vonë në krahasim me 7 popullatat e tjera dhe kishin një përhapje të rrallë 2-3
individë/m2. Në individët e vendndodhjeve Palasë, Kalaja, Dukat dhe Dhërmi u vu re
zhvillim më i fuqishëm i frutit, me përmasa më të mëdha në krahasim me popullatat e
tjera. Në grafikun 5.3. paraqitet dukshëm variacioni në përmasat e bulbit të A.ionica në
tetë vendndodhje.

Grafiku 5.3. Përmasat mesatare të bulbit të A. ionica Bareka et al. në tetë habitate.
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Nga figura 5.3. vihet re dukshëm që popullata e Dukatit, Dhërmiut dhe Palasës
mbizotërojnë për numrin më të madh të luleve.
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Figura 5.3. Zhvillimi i organit riprodhues (lulja) tek A. ionica Bareka et al. në 8 vendndodhje: a) Kalaja, b)
Orikum, c) Dukat, d) kthesat e Llogarasë, e) Palasë, f) Dhërmi, g) Gjipe, h) Porto Palermo
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Figura 5.4. A. ionica Bareka et al. të transferuara në vazo a) Acis në periudhën e lulëzimit, b) Acis në
periudhën e vegjetacionit.

Në popullatën e kthesave të Llogarasë (Fajeo) ndryshe nga popullatat e tjera, u vu re që
bulbi ishte më i hollë dhe i stërgjatur (Figura 5.5.).
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Figura 5.5. Bulbi A. ionica Bareka et al. 1) Kalaja , 2) Orikum, 3) Dukat, 4) Fajeo, 5) Palase, 6) Dhermi,
7) Gjipe, 8) Porto Palermo
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Habitati natyror i species endemike Acis ionica Bareka et al. përbëhet nga terren
shkëmbor me humus me lagështirë, pranë bregdetit jugor të Shqipërisë në lartësi të vogël
mbi nivelin e detit. Lartësia më e madhe e rregjistruar si vendndodhje e kësaj specieje
është 496 m mbi nivelin e detit në kthesat e Llogarasë. Disa nga speciet që përbëjnë
shoqërimin bimor të A. ionica në 8 vendndodhjet e konsideruara në studim janë:
Kalaja: Melica ciliata, Bromus sterilis, Urtica dioica, Triticum repens etj.
Orikum: Cynoglosum officinale, Malva sylvetris, Quercus cocifera, Smilax aspera,
Origanum vulgare etj.
Dukat: Cyclamen hederifolium, Phlomis fruticosa, Quercus cocifera, Colchicum
autumnale, Pteridium aquilinum etj.
Kthesat e Llogarasë: Phlomis fruticosa, Salvia officinalis, Pteridium aquilinum,
Palasë: Hypochaeris radicata, Rubus sp., Taraxum officinale, Triticum repens, Urtica
dioica etj.
Dhërmi: Salvia fruticosa, Salvia officinalis, Hedera helix, Phlomis fruticosa, Quercus
coccifera
Gjipe: Arbutus unedo, Quercus cocifera, Pistacia lentiscus, Salvia fruticosa, Cistus sp.,
Myrtus comunis,
Porto Palermo: Euphorbia dendroides, Calicotome villosa, Salvia fruticosa, Paliurus
spina-cristi, Phlomis fruticosa, Drimja didima etj.

5.1.2. Diversiteti intraspecifik në nivel histologjik
 Tipi dhe shpërndarja e gojëzave
Aparati stomatal në epidermën e gjetheve për 8 popullata të species Acis ionica Bareka et
al. përfaqësohet nga qelizat e gojëzave dhe qelizat shoqëruese. Në pjesën më të madhe të
monokotiledoneve gojëzat janë të organizuara në gjethe në mënyrë të çrregullt (Eames et
al., 1925) megjithatë në disa monokotiledone gojëzat janë të vendosura në rreshta
paralelë dhe të orientuara në të njëjtin drejtim (Dalal, 2012). Tek Acis ionica Bareka et al.
qeliza gojzë është e vendosur në rreshta paralelë dhe rrethohet nga katër qeliza
shoqëruese. Kjo gjë bën që gojëzat të klasifikohen në tipin tetracitik me dy qeliza
shoqëruese anësore dhe dy polare (Figura 5. 6.). Ky tip bazohet në klasifikimin e Stebins
& Khush, (1961) dhe Prabhakar, (2004).
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Figura 5.6. Aparati stomatal në epidermën e gjetheve në tetë popullata të Acis ionica Bareka et al.( A.
Kalaja, B. Orikum, C. Dukat, D. Fajeo, E. Palasë F. Dhërmi, G. Gjipe, H. Porto Palermo)

Qelizat epidermale paraqiten të stërgjatura, me përmasa të mëdha dhe të vendosura me
aks paralel me aksin e qelizës gojzë (Rudall, 2007). Kjo lloj gojëze është raportuar edhe
për individët e popullatave të A. ionica në tre habitate Kalaja, Orikum dhe Dukat të
studjuara më parë (Zekaj et al., 2007).
Nga vrojtimet e kryera në epidermën sipërme dhe të poshtme të gjetheve të A. ionica
vihet re prania e gojëzave në të dyja sipërfaqet epidermike, dukuri e cila bën që gjethet të
klasifikohen në llojin amfistomatike (Esau, 1972). Gjethe të tilla janë karakteristikë në
përgjithësi e bimëve monokotiledone ku gojëzat janë të pranishme në të dyja sipërfaqet
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epidermike, por zakonisht ka më pak gojëza në epidermën e sipërme (Dalal, 2012). Kjo
dukuri vihet re në individët e Palasës, Dhërmiut dhe Porto Palermos.
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Figura 5.7. Shpërndarja e gojëzave në tetë popullata të Acis ionica Bareka et al. A) Kalaja, B) Orikum, C)
Dukat, D) Fajeo, E) Palasë, F) Dhërmi, G) Gjipe, H) Porto Palermo;majtas epiderma e sipërme, djathtas
epiderma e poshtme (Foto me mikroskop Optika x40dhe apple iPhone)

Si rezultat i përpunimit statistikor të të dhënave vëmë re variacion brenda species përsa i
përket parametrave të gojëzave si: numri i gojëzave për fushë (Figura 5.7.), IS, DS dhe
përmasat e gojëzave. Popullata e Palasës dallohet për indeks stomatal (37%) dhe dendësi
stomatale (120-121 gojëza/mm2) më të madhe se popullatat e tjera. Individët e Dhërmiut
dallohen për përmasat të mëdha me gjatësi dhe gjerësi të njëjtë (37µm x 36 µm) dhe
qoshe të dallueshme të gojëzave (Figura 5.6.).
Tek individët e Gjipesë vëmë re që gojëzat kanë përmasa më të vogla (34 x 32 µm)
ndërsa popullata e Porto Palermos dallohet për gojëza të stërgjatura dhe të ngushta.
Popullata e Kalasë dallon për numrin më të vogël të gojëzave për fushë (15 gojëza/fushë),
indeksin stomatal (28%) dhe dendësinë stomatale (82 gojëza/mm2) më të vogël.
 Dendësia stomatale/mm2
Numërimi i gojëzave është realizuar për fushë mikroskopike (x40) dhe prej këtej është
njehsuar dendësia stomatale/mm2. Në grafikun 5.4. duke krahasuar dendësinë stomatale
të epidermës së poshtme midis popullatave vihet re që individët e popullatës së Palasës
dallojnë për dendësinë stomatale më të lartë ndërsa individët e popullatës së Kalasë për
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dendësinë stomatale më të vogël në krahasim me popullatat e tjera. E njëjta dukuri vihet
re edhe në epidermën e sipërme.

Grafiku 5.4. Dendësia stomatale në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve të species A. ionica
Bareka et al.

Grafiku 5.5. Grafiku i mesatareve për DS në epidermën e sipërme dhe të poshtme të A. ionica Bareka et al.
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Grafiku 5.5. pasqyron mesataret e dendësisë stomatale/mm2 dhe intervalin e besimit për
secilën popullatë të A. ionica në të cilin vihet re dukshëm variacioni midis popullatave.
Nga grafiku shihet që vlera mesatare e DS për popullatën e Kalasë ëshë më e vogël dhe
vlera mesatare e DS për popullatën e Palasës është më e madhe në krahasim me
popullatat e tjera. E njëjta situatë paraqitet në të dyja sipëfaqet epidermike.
Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore e
rëndësishme midis popullatave të species A. ionica.
Tabela 5.1. Analiza e variancës për parametrin DS në të dyja sipërfaqet epidermike për tetë popullata të A.
ionica Bareka et al.

DS/ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor
7 17976 2568.05 51.16 0.000 (< 0.0005)
Gabimi 192
9638
50.20
Total 199 27614
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
7.08499 65.10% 63.83%
62.13%
DS/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 7 21333 3047.58 56.37 0.000 (< 0.0005)
Gabimi 192 10380
54.06
Total 199 31713
Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj) R-sq(pred)
7.35281 67.27% 66.08%
64.48%

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe tregon diversitet intraspecifik midis tetë popullatave
të A. ionica Bareka et al. e cila pasqyrohet në grafikun 5.6. Nëpërmjet testit Tukey bëhet
krahasimi i popullatave dy e nga dy.
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Grafiku 5.6. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për DS në epidermën e sipërme
dhe të poshtme të A. ionica Bareka et al.

Intervali i besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikisht të rëndësishëm
midis popullatave. Çdo interval individual i besimit ka një nivel të besueshmërisë prej
99.75%. Ky rezultat tregon se siguria që, çdo interval besimi individual përmban
ndryshimin e vërtetë midis një çifti të caktuar të grup mesatareve është 99.75%.
Nga grafiku vihet re që popullata e Kalasë dhe Dukatit shfaqin diversitet në krahasim me
popullatat e tjera përsa i përket dendësisë stomatale.
 Indeksi stomatal (%).

Grafiku 5.7. Indeksi stomatal në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve për tetë popullata të
species A. ionica Bareka et al.

Të dhënat statistikore të pasqyruara në grafikun 5.7. tregojnë variabilitet përsa i përket
indeksit stomatal. Në epidermën e poshtme indeksi stomatal rezulton më i ulët në
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popullatën e Kalasë ndërsa vlera më e lartë e këtij parametri rezulton në popullatën e
Palasës. E njëjta situatë paraqitet në të dyja sipëfaqet epidermike.

Grafiku 5.8. Grafiku i mesatareve për IS në epidermën e sipërme dhe të poshtme të A. ionica Bareka et al.

Ndryshueshmëria e këtij parametri brenda llojit vërtetohet edhe në grafikët e pasqyruar në
grafikun 5.8. në të cilën paraqiten mesataret dhe intervali i besueshmërisë për secilën
popullatë. Nga grafiku shihet që vlera mesatare e IS për popullatën e Kalasë ëshë më e
vogël dhe vlera mesatare e IS për popullatën e Palasës është më e madhe në krahasim me
popullatat e tjera. E njëjta situatë paraqitet dhe në epidermën e poshtme.
Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore të
rëndësishme midis popullatave të species A. ionica.
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Tabela 5.2. Analiza e variancës për parametrin IS në të dyja sipërfaqet epidermike për tetë popullata të
Acis ionica Bareka et al.

IS/ES
Analiza e Variancës
Source DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 7 1229.8 175.690 56.47 0.000 (< 0.0005)
Gabimi 192 597.4
3.111
Total 199 1827.2
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.76388 67.31% 66.12% 64.53%
IS/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 7 1400.5 200.066 51.02 0 .000 (< 0.0005)
Gabimi 192
752.9
3.922
Total 199 2153.4
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.98028 65.04% 63.76%
62.06%

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe nëpërmjet testit Tukey tregon diversitet intraspecifik
midis tetë popullatave të A. ionica e cila pasqyrohet në grafikun 5.9. Intervali i besimit që
nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikisht të rëndësishëm midis popullatave. Çdo
interval individual i besimit ka një nivel të besueshmërisë prej 99.75%. Ky rezultat tregon
se siguria që, çdo interval besimi individual përmban ndryshimin e vërtetë midis një çifti
të caktuar të grup mesatareve është 99.75%. Nga grafiku vihet re që popullata e Kalasë
paraqet diversitet në krahasim me popullatat e tjera përsa i përket indeksit stomatal.
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Grafiku 5.9. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për IS në epidermën e sipërme dhe
të poshtme të A. ionica Bareka et al.

 Përmasat e gojëzave.

Grafiku 5.10. Përmasat e gojëzave në epidermën e sipërme (lart) dhe të poshtme (poshtë) të gjetheve për
tetë popullata të species Acis ionica Bareka et al.
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A. ionica në 8 vendndodhje përgjatë rrugës automobilistike Vlorë-Himarë shfaq
ndryshueshmëri përsa i përket përmasave të gojëzave.
Të dhënat në grafikët 5.10. si rezultat i përpunimit statistikor pasqyrojnë variacionin e
këtij parametri si në epidermën e sipërme ashtu edhe në epidermën e poshtme të gjetheve.
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Grafiku 5.11. Grafiku i mesatareve për përmasat e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të poshtme të A.
ionica Bareka et al.

Ndryshueshmëria e përmasave të gojëzave brenda llojit vërtetohet edhe në grafikun 5.11.
në të cilin paraqiten mesataret dhe intervali i besueshmërisë për secilën popullatë.
Duke krahasuar gjatësinë e gojëzave në epidermën e poshtme të gjetheve, vihet re që
individët e Orikumit kanë gojëza me diametër më të madh, ndërsa individët e Gjipesë
kanë gojëza me diametër më të vogël. E njëjta situatë paraqitet edhe në epidermën e
sipërme. Ndryshimi midis popullatave ekziston edhe në gjerësinë e gojëzave ku individët
e Dhërmiut kanë gojëza me gjerësi më të madhe se popullatat e tjera ndërsa individët e
Porto Palermos paraqiten me gojëza me gjerësi më të vogël. Kjo dukuri është e njëjtë në
të dyja sipërfaqet epidermike të gjetheve.
Tabela 5.3. Analiza e variancës për përmasat e gojëzave në të dyja sipërfaqet epidermike për tetë popullata
të A. ionica Bareka et al.

Gjatësia e gojëzave ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 7 782.0 111.708 54.50 0.000 (< 0.0005)
Gabimi 992 2033.3 2.050
Total
999 2815.2
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.43167 27.78% 27.27%
26.61%
Gjerësia e gojëzave ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 7 4213 601.836 237.04 0.000 (< 0.0005)
Gabimi 992 2519 2.539
Total 999 6732
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.59343 62.58% 62.32% 61.98%
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Gjatësia e gojëzave EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 7 749.6 107.083 50.69 0.000 (< 0.0005)
Gabimi 992 2095.6
2.113
Total 999 2845.2
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.45346 26.35% 25.83% 25.15%
Gjerësia e gojëzave EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 7
4911 701.514 245.99 0.000 (< 0.0005)
Gabimi 992 2829
2.852
Total 999 7740
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.68873 63.45% 63.19% 62.86%

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) (Tabela 5.5.) vihet re se
vlera F është shumë më e madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore
e rëndësishme midis popullatave të species A. ionica.
Analiza e Variancës njëdrejtimëshe nëpërmjet testit Tukey tregon diversitet intraspecifik
midis tetë popullatave të A. ionica e cila pasqyrohet në grafikun 5.12. dhe grafikun 5.13.
Intervali i besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikor të rëndësishëm
midis popullatave.
Ky rezultat tregon se siguria që, çdo interval besimi individual përmban ndryshimin e
vërtetë midis një çifti të caktuar të grup mesatareve është 99.75%. Nga grafiku vihet re që
popullata e Kalasë paraqet diversitet në krahasim me popullatat e tjera përsa i përket
përmasave të gojëzave.
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Grafiku 5.12. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për përmasat e gojëzave në
epidermën e sipërme të A. ionica Bareka et al.

Grafiku 5.13. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për përmasat e gojëzave në
epidermën e poshtme të A. ionica Bareka et al.
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Nga grafikët dallohet që individët e Dukatit dhe Dhërmiut kanë gojëza me qoshe të
dallueshme por në individët e Dhërmiut vihet re që gojëzat paraqiten me përmasa sa të
gjata po aq edhe të gjera dukuri që nuk e vërejmë në individët e habitateve të tjera (Figura
5.6). Ndërsa në individët e Porto Palermos vihet re që gojëzat janë të gjata dhe të ngushta.
E njëjta dukuri vihet re në të dyja sipërfaqet epidermike.
Sipas analizës së klasterave (Cluster Analysis) të paraqitur nëpërmjet dendrogramës në
Grafikun 5.14 vihet re që individët e Kalasë shfaqin ndryshueshmëri të theksuar në të
gjithë parametrat stomatalë krahasuar me 7 popullatat e tjera. Ndërsa individët e
vendndodhjes Dhërmi tregojnë variacion nga popullatat e tjera përsa i përket përmasave
të gojëzave.
Dendrogram
Complete Linkage, Correlation Coefficient Distance

Similarity

99.50

99.66
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100.00
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Dukat
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Variables

Grafiku 5.14. Dendrograma e cluster-ave të tetë popullatave të A. ionica Bareka et al.
në bazë të parametrave stomatalë.

5.1.3. Diversiteti intraspecifik në nivel citologjik
Nga studimi kariologjik i tetë popullatave të Acis ionica Bareka et al. në tetë
vendndodhje të zonës së Vlorës u arrit të përcaktohej numri krommozomik për 6
popullata. Numri kromozomik diploid rezulton 2n=16 i raportuar edhe më parë për
popullatat e A. ionica në vendndodhjet Kalaja, Orikum edhe Dukat i përcaktuar nga Zekaj
et al., (2007). Fusha të mira kromozomike u morrën në preparatet e Palasës dhe Porto
Palermos për të cilat u arrit të përcaktohej krahas numrit kromozomik edhe formula
kromozomike e tipologjia e kromozomeve. Midis dy popullatave vihet re variacion në
tipologjinë e kromozomeve që shprehet me formulën Levan. Në popullatën e Palasës
vihet re prania e 6 kromozomeve metacentrikë, 4 kromozomeve submetacentrikë dhe 6
subtelocentrikë. Ndërsa në popullatën e Porto Palermos vihet re prania e 4 kromozomeve
metacentrikë, 6 kromozomeve submetacentrikë dhe 6 subtelocentrikë. Përsa i përket
tipologjisë së kromozomeve këto dy popullata përveç se ndryshojnë nga njëra-tjetra
ndryshojnë edhe nga popullatat e Kalasë, Orikumit dhe Dukatit të raportuar më parë nga
Zekaj et al., (2007). Për dy popullatat e Acis ionica u përcaktua formula kromozomike
rezultante sipas Levan pas përpunimit të të dhënave nëpërmjet programit Cromo II:
Popullata e Palasës: 2n=2x=2m + 4m0 + 4sm + 6st = 16
Popullata e Porto Palermos: 2n=2x=3m + 1m0 + 4sm + 2 sm0 + 5st + 1st0=16
60

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

Në figurat 5.8. dhe 5.9. janë paraqitur pjastrat kromozomike për A. ionica në
vendndodhjen e Palasës dhe Porto Palermos.

Figura 5.8. Foto të pjastrave kromozomike të A. ionica Bareka et al. popullata e Palasës (zmadhimi x 100
me mikroskop Optika)

Figura 5.9. Foto të pjastrave kromozomike të A. ionica Bareka et al. popullata e Porto Palermos
(zmadhimi x 100 me mikroskop Optika)

Figura 5.10. Fushat kromozomike për A. ionica Bareka et al. a) Gjipe, b) Kthesat e Llogarasë (Fajeo)
(Zmadhimi x 100 me mikroskop Optika FSHT, UV)
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Figura 5.11. Fushat kromozomike për A. ionica Bareka et al. a) Orikum, b) Dhërmi (zmadhimi x100 me
mikroskop Olympus FSHN, UT).

Për katër variante të A. ionica (Gjipe, Kthesat e Llogarasë/Fajeo, Orikum dhe Dhërmi) u
arrit të përcaktohej vetëm numri kromozomik i cili rezultoi i njëjtë me numrin
kronmozomik të përcaktuar më parë për këtë specie 2n = 16 (Zekaj et al., 2007) (Figurat
5.10. dhe 5.11.). Numri kromozomik 2n = 16 për A. ionica rezulton i njëjtë me popullatat
e Greqisë (Gabari et al., 2006).
Nga studimi i pjastrave kromozomike tek të dyja popullatat vihet re diversitet kariologjik
midis tyre. Ky diversitet shfaqet si në ndryshueshmërinë e numrit të kromozomeve
metacentrikë dhe submetacentrikë ashtu edhe në vendndodhjen e satelitëve. Dy popullatat
e A. ionica në këto dy vendndodhje shfaqin ngjashmëri në ekzistencën e 3 llojeve
kryesore të kromozomeve: metacentrikë, submetacentrikë dhe subtelocentrikë, të
raportuar edhe më parë për popullatat e Kalasë, Orikumit dhe Dukatit (Zekaj et al., 2007),
por ekziston ndryshueshmëri në kombinimin e këtyre tre llojeve të kromozomeve si edhe
në vendndodhjen e satelitëve. Figurat 5.13.dhe 5.14. paraqesin kariogramën dhe
idiogramën për A. ionica në zonën e Palasës dhe Porto Palermos. Ato përfaqësojnë
tipologjinë, numrin dhe pozicionin e satelitëve në kompletin kromozomik haploid dhe
diploid.

Figura 5.12. Skicat e pjastrave kromozomike për A. ionica Bareka et al.a) popullata e Palasës, b) popullata
e Porto Palermos (me shigjetë tregohen satelitët).
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Në popullatën e Palasës dallohen 6 kromozome metacentrikë dhe 4 submetacentrikë
ndërsa në popullatën e Porto Palermos ndodh e kundërta 4 kromozome janë metacentrikë
dhe 6 janë submetacentrikë.

Figura 5.13. Acis ionica Bareka et al. Palasë .A. Tabela me të dhëna për kromozomet (krahu i gjatë, krahu
i shkurtër, raporti i krahëve, satelitët), B. Kariograma numerike, C. Kariograma, D. Idiograma

63

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

Figura 5.14. Acis ionica Bareka et al. Porto Palermo. A. Tabela me të dhëna për kromozomet (krahu i
gjatë, krahu i shkurtër, raporti i krahëve, satelitët), B. Kariograma numerike, C. Kariograma, D. Idiograma

Në dy popullatat e studiuara paraqiten 6 kromozome subtelocentrikë ndryshe nga tre
popullatat e studiuara nga Zekaj et al. 2007 dy nga të cilat paraqiten me 4 kromozome
subtelocentrikë dhe një me 2 kromozome subtelocentrikë.
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Çiftet satelitorë ndodhen në 2 çifte kromozomesh metacentrikë në popullatën e Palasës,
ndërsa në popullatën e Porto Palermos një çift satelitësh janë të vendosur në një çift
kromozomik submetacentrik, njëri nga satelitët e çiftit tjetër ndodhet në njërin nga
kromozomet metacentrikë dhe tjetri në njërin nga kromozomet subtelocentrikë.
Vendndodhja e satelitëve është një parametër i diversitetit jo vetëm midis dy popullatave
të analizuara në këtë studim por edhe në krahasim me tre popullatat e studiuara më parë
nga Zekaj et al., (2007). Duke i krahasuar popullatën e Palasës dhe Porto Palermos me
popullatat e Greqisë, ndryshimi është shumë i madh. Kariotipi i A. ionica në zonën e
Greqisë përbëhet nga kromozome metacentrikë dhe subtelocentrikë (Bareka et al., 2006).
Në këtë rast mund të thuhet se ekzistojnë dy citotipe të reja të kësaj specieje në dy
vendndodhje të reja në zonën e Vlorës, krahas tre citotipeve të raportuara më parë nga
Zekaj et al., 2007.
Fotokariogramat paraqesin kompletin kromozomik të dy popullatave të Acis ionica të
fotografuar dhe të rradhitur sipas rendit zbritës duke filluar nga kromozomi më i gjatë
bazuar në llogaritjen e IC. Në figurën 5.15 paraqitet dukshëm diversiteti intraspecifik në
nivel citologjik i A. ionica në dy habitate të zonës së Vlorës, diversitet i cili konsiston në
kombinimet e kromozomeve dhe në vendndodhjen e satelitëve.

Figura 5.15. Fotokariograma A. ionica Bareka et al. lart: popullata e Palasës, poshtë: popullata e Porto
Palermos



Indeksi mitotik.

Variacioni në tipologjinë e kromozomeve shoqërohet edhe me variacion në përqindjen e
indeksit mitotik për tetë popullatat e A. ionica. Llogaritja e indeksit mitotik është kryer në
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10 fusha mikroskopike për çdo preparat kromozomik për secilën specie. Matja është
realizuar në preparatet kromozomike të pregatitura nga tre seri të rrënjëve që janë marrë
për tre vjet rresht nga bimët e transferuara në vazo.
Në grafikun 5.15. është paraqitur mesatarja e indeksit mitotik për tetë popullatat e A.
ionica e matur në tre periudha të ndryshme.
Nga grafiku vihet re dukshëm diversiteti midis popullatave përsa i përket indeksit mitotik
dhe që periudha më e mirë për të kapur fusha kromozomike është muaji shkurt. Në
muajin mars popullata e Porto Palermos ka indeks mitotik më të lartë dhe në muajin
dhjetor indeksi mitotik më i lartë paraqitet në popullatat e Gjipesë dhe Kalasë. Në muajin
mars në popullatën e Gjipesë dhe Palasës rrënjët ishin në gjendje fiziologjike jo të
përshtatshme.
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Grafiku 5.15. Indeksi mitotik për tetë popullata të A. ionica Bareka et al. i matur në tre periudha të
ndryshme.



Numri i bërthamëzave.

Ngjyrimi me nitrat argjendi u realizua për rrënjët e tetë popullatave të A. ionica por vetëm
gjashtë prej tyre u ngjyrosën dhe u arrit të pregatiteshin preparate, në të cilat u krye
numërim i bërthamëzave (Palasë, Gjipe, Kthesat e Llogarasë, Dhërmi, Dukat, Kalaja).
Për popullatat e Orikumit dhe Porto Palermos rrënjët nuk u ngjyrosën dhe nuk u
pregatitën preparate për numërim bërthamëzash. Gjatë vëzhgimit për çdo fushë
mikroskopike për gjashtë popullata vu re prania e qelizave në ndarje qelizore (profazë,
metafazë), me një bërthamëz, dy bërthamëza por edhe me tre bërthamëza megjithëse
ishin të rralla. U krye numërimi i qelizave në 9 preparate të pregatitura për secilën
popullatë dhe nga përpunimi statistikor rezultoi një vlerë mesatare më e lartë e qelizave
me dy bërthamëza në raport me qelizat me një bërthamëz.
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Në grafikët 5.16. është paraqitur mesatarja e raportit të qelizave me një bërthamëz ndaj
qelizave me dy bërthamëza për gjashtë popullata të A. ionica.

Grafiku 5.16. Numri i bërthamëzave në qelizat e majës së rrënjës tek A. ionica Bareka et al. në 6
vendndodhje.

Nga të dhënat e autorëve të tjerë numri i bërthamëzave tek bimët është i lidhur me numrin
kromozomik (Chawla, 2002; Mergonar et al., 2010). Gjithashtu sipas disa autorëve të
tjerë ekziston një lidhje midis numrit të bërthamëzave dhe numrit të satelitëve të
pranishëm në kromozome (Cheng et al., 1995). Rezultatet e këtij studimi janë në
përputhje me të dhënat e raportuara nga autorë të tjerë. Prania e dy bërthamëzave vërteton
numrin kromozomik diploid njëkohësisht dhe praninë e dy çifteve satelitorë në dy çifte
kromozomesh në kariotipin e A. ionica Palasë dhe Porto Palermo. Në figurën 5.16. vihet
re dukshëm që dominojnë qelizat me dy bërthamëza.
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Figura 5.16. Bërthamëzat në qelizat e majës së rrënjës të A. ionica Bareka et al. në tetë vendndodhje
(zmadhimi 100X).

5.2. Studimi i diversitetit intraspecifik tek Prospero autumnale (L.) Speta
5.2.1. Diversiteti intraspecifik në nivel eko- morfologjik
P. autumnale L. është marrë në tre habitate: Dukat 364 m mbi nivelin e detit me
koordinata N 40.240285, E 19.550811, Llogara 1010 m mbi nivelin e detit me koordinata
N 40.193677, E 19.603436, dhe Porto Palermo 53 m mbi nivelin e detit me koordinata N
40.050565 E 19.798055. Ndryshe nga dy popullatat e tjera të cilat janë gjendur larg detit
P. autumnale në Porto Palermo është lokalizuar shumë pranë detit (100 m). Në Dukat dhe
Porto Palermo kjo specie shoqërohej nga bimësi e pasur shkurrore dhe barishtore. Ndërsa
në Llogara specia ishte shumë e rrallë dhe shoqërohej nga bimësi barishtore.
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Figura 5.17. Prospero autumnale L. a) Dukat b) Llogara (Gropa e Kojanit), c) Porto Palermo

Prospero autumnale është bimë shumëvjecare me bulb, me lule ngjyrë rozë-lejla të
vendosura në lulesa cimë (6-25 lule). Lulet kanë 6 petale, 6 thekë dhe një pistil. Kërcelli
lulor del para gjetheve dhe është dy herë më i gjatë se gjethet në stadin e pjekur. Fruti
është kapsulë që përmban fara të zeza me diametër deri 1-3 mm. Në figurën 5.18.
paraqiten farat e P. autumnale ku vihet re sipërfaqja e rrudhosur e tyre.

Figura 5.18. Prospero autumnale L. a) Lulja, b) farat, c) pamje në stereomikroskop të farave
(zmadhimi40x).

Nga analiza morfologjike e tipareve vegjetative dhe riprodhuese të tre popullatave
rezultoi se individët e popullatës së Porto Palermos ndryshojnë nga individët e dy
popullatave të tjera për një zhvillim më të fuqishëm të organeve riprodhuese dhe
vegjetative (lulet dhe gjethet).
Grafikët 5.17. paraqesin në mënyrë të krahasuar vlerat mesatare të tipareve morflogjike të
tre popullatave të P. autumnale.
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Grafiku 5.17. Krahasimi midis tre popullatave të P. autumnale L. a) Përmasat e gjetheve, b) përmasat e
bulbit, c) përmasat e organeve vegjetative dhe lulore.
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Figura 5.19. Tiparet morfologjike të P. autumnale L. të grumbulluara në tre habitate (bimët e transferuara
në vazo)

Në individët e Porto Palermos kërcelli lulor është shumë më i gjatë dhe me më shumë
lule se individët e dy popullatave të tjera (Grafiku 5.17.c). Kjo diferencë midis tre
popullatave përsa i përket gjatësisë së kërcellit lulor është shumë e dukshme edhe në
figurën 5.19. Përsa i përket përmasave të bulbit individët e Llogarasë paraqiten me bulb
me përmasa më të mëdha se dy popullatat e tjera (Figura 5.20.).

Figura 5.20. Foto të bulbit tek Prospero autumnale L. a) Dukat, b) Llogara, c) Porto Palermo

Shoqërimi bimor P. autumnale L. përbëhet nga Cyclamen hederifolium, Phlomis
fruticosa, Quercus cocifera, Colchicum autumnale, Pteridium aquilinum etj.
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5.2.2. Diversiteti intraspecifik në nivel histologjik
Vëzhgimet janë realizuar në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve të P.
autumnale dhe rezultoi se gojëzat janë të pranishme në të dyja sipërfaqet e gjetheve që i
klasifikon gjethet në llojin amfistomatike. Ky rezultat përputhet me raportin e (Dalal,
2012) që në bimët monokotiledone gojëzat janë të pranishme në të dy sipërfaqet gjethore,
zakonisht më shumë në epidermën e poshtme. Gojëzat rezultojnë të tipit anomocitike (pa
qeliza ndihmëse) dhe pak të zhytura në qelizat epidermale (Figura 5.21. dhe 5.22.).

Figura 5.21. Prerje tërthore e gjethes ku tregohet gojëza pak e zhytur në qelizat epidermale tek P.
autumnale L. (zmadhimi 100 X)

Figura 5.22. Gojëzat e P. autumnale L. a) Dukat b) Llogara c) Porto Palermo

Nga analiza e të dhënave si rezultat i përpunimit statistikor të tre popullatat e Prospero
autumnale paraqesin ndryshueshmëri të tipareve stomatale. Në individët e tre habitateve
u vu re raporti i zhdrejtë i pëmasave të gojëzave me parametrat IS dhe DS. Me rritjen e IS
dhe DS zvogëlohen përmasat e gojëzave. Popullata e Llogarasë dallon për numrin më të
vogël të gojëzave për fushë (21-22 gojëza/fushë) në krahasim me popullatën e Dukatit
(23 gojëza/fushë) dhe popullatën e Porto Palermos (25-26 gojëza/fushë). Kjo diferencë
duket qartë edhe në figurën 5.23. ku paraqitet shpërndarja e gojëzave në epidermën e
sipërme dhe të poshtme të P. autumnale.

72

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

Figura 5.23. Shpërndarja e gojëzave për fushë mikroskopike në gjethet e Prospero autumnale L. në tre
habitate: A Dukat, B Llogara, C Porto Palermo; majtas- epiderma e sipërme, djathtas- epiderma e
poshtme



Dendësia stomatale/mm2.

Në grafikun 5.18. paraqitet në mënyrë të krahasuar dendësia stomatale midis tre
varianteve të Prospero autumnale si rezultat i përpunimit statistikor në epidermën e
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sipërme dhe të poshtme të gjetheve. Nga grafiku vëmë re që individët e Porto Palermos
dallojnë për dendësi stomatale më të lartë se dy popullatat e tjera. Ndërsa individët e
Llogarasë kanë dendësi stomatale më të ulët se individët e Dukatit dhe Porto Palermos.
Rezultati është i njëjtë në të dyja sipërfaqet epidermike.

Grafiku 5.18. Dendësia stomatale në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve për 3
popullata të Prospero autumnale L.

Grafiku 5.19. Grafiku i mesatareve për parametrin DS në epidermën e sipërme dhe të poshtme të
Prospero autumnale L.

Grafiku 5.19. pasqyron mesataret e dendësisë stomatale/mm2 dhe intervalin e besimit për
secilën popullatë të P. autumnale L. në të cilin vihet re dukshëm variacioni midis
popullatave. Nga grafiku shihet që vlera mesatare e DS për popullatën e Llogarasë është
më e vogël (113 gojëza/mm2) dhe vlera mesatare e DS për popullatën e Porto Palermos
është më e madhe (139 gojëza/mm2) në krahasim me dy popullatat e tjera. Dendësia
stomatale në popullatën e Dukatit (122 gojëza/mm2) paraqitet më e madhe se në
popullatën e Llogarasë dhe më e vogël se në popullatën e Porto Palermos. E njëjta situatë
paraqitet në të dyja sipëfaqet epidermike.
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Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore e
rëndësishme midis popullatave të species P. autumnale.
Tabela 5.4. Analiza e variancës për parametrin DS në të dyja sipërfaqet epidermike për tre popullata të
Prospero autumnale L.

DS/ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor
2 5125 2562.62 45.46 0.000 ( < 0.0005)
Gabimi
72 4058
56.37
Total
74 9184
Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj) R-sq(pred)
7.50777 55.81% 54.58%
52.05%
DS/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor
2 8516 4257.96 47.28 0.000 ( < 0.0005)
Gabimi 72 6485
90.07
Total 74 15001
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
9.49037 56.77% 55.57%
53.09%

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe tregon diversitet intraspecifik midis tre varianteve të
P. autumnale e cila pasqyrohet në grafikun 5.20. Nëpërmjet testit Tukey bëhet krahasimi
i popullatave dy e nga dy. Intervali i besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion
statistikor të rëndësishëm midis individëve të tre vendndodhjeve.

Grafiku 5.20. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për parametrin DS në
epidermën e sipërme dhe të poshtme të Prospero autumnale L.

Çdo interval individual i besimit ka një nivel të besueshmërisë prej 98.05%. Ky rezultat
tregon se siguria që, çdo interval besimi individual përmban ndryshimin e vërtetë midis
një çifti të caktuar të grup mesatareve është 98.05%.
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Nga grafiku vihet re që të tre popullatat shfaqin diversitet përsa i përket dendësisë
stomatale.
 Indeksi Stomatal (%).
Në grafikun 5.21 paraqitet IS i llogaritur në bazë të raportit të qelizave të gojëzave me
shumën totale të qelizave epidermale dhe qelizave stomatale i shprehur në përqindje për
tre popullatat e P. autumnale. Nga të dhënat e paraqitura si rezultat i përpunimit
statistikor vihet re që individët e Porto Palermos dallojnë për indeksin stomatal më të
lartë se individët e dy habitateve të tjera.

Grafiku 5.21. Indeksi stomatal në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve për tre
popullata të Prospero autumnale L.

Grafiku 5.22. pasqyron mesataret e indeksit stomatal dhe intervalin e besimit për secilën
popullatë të Prospero autumnale. në të cilin vihet re dukshëm variacioni midis
popullatave.

Grafiku 5.22. Grafiku i mesatareve për parametrin IS në epidermën e sipërme dhe të poshtme të
Prospero autumnale L.

Nga grafiku dallohet që vlera mesatare e IS për popullatën e Llogarasë (28%) është më e
vogël dhe vlera mesatare e IS për popullatën e Porto Palermos (37%) është më e madhe
76

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

në krahasim me dy popullatat e tjera. Indeksi stomatal në popullatën e Dukatit (30%)
paraqitet më i madh se në popullatën e Llogarasë dhe më i vogël se në popullatën e Porto
Palermos. E njëjta situatë paraqitet në të dyja sipëfaqet epidermike.
Tabela 5.5. Analiza e variancës për parametrin IS në të dyja sipërfaqet epidermike për tre popullata të
Prospero autumnale L.

IS/ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor
2 1099.0 549.480 210.35 0.000( < 0.0005)
Gabimi 72 188.1
2.612
Total
74 1287.0
Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj) R-sq(pred)
1.61623 85.39%
84.98%
84.14%
IS/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 2 937.9 468.943 128.31 0.000( < 0.0005)
Gabimi 72 263.1
3.655
Total 74 1201.0
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.91173 78.09% 77.48% 76.23%

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore e
rëndësishme midis popullatave të species P. autumnale.

Grafiku 5.23. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për parametrin IS në
epidermën e sipërme dhe të poshtme të Prospero autumnale L.

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe nëpërmjet testit Tukey tregon diversitet intraspecifik
midis tre popullatave të P. autumnale e cila pasqyrohet në grafikun 5.23. Intervali i
besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikisht të rëndësishëm midis
popullatave.
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Çdo interval individual i besimit ka një nivel të besueshmërisë prej 98.05%. Ky rezultat
tregon se siguria që, çdo interval besimi individual përmban ndryshimin e vërtetë midis
një çifti të caktuar të grup mesatareve është 98.05%.
Nga grafiku vihet re që intervali i besimit tek të tre popullatat nuk e përfshin zeron, dhe
në të tre vendndodhjet P. autumnale shfaq diversitet të indeksit stomatal.
 Përmasat e gojëzave (µm).
Prospero autumnale L. në tre vendndodhje në lartësi të ndryshme mbi nivelin e detit
shfaq ndryshueshmëri përsa i përket përmasave të gojëzave. Diversiteti i këtij parametri
brenda species është i pasqyruar dhe në grafikët 5.24. dhe 5.25. Individët e Llogarasë
paraqiten me gojëza me përmasa më të mëdha se dy popullatat e tjera, ndërsa popullata e
Porto Palermos shfaq gojëza me përmasa më të vogla.

Grafiku 5.24. Përmasat e gojëzave në epidermën e sipërme të gjetheve për 3 popullata të Prospero
autumnale L.

Grafiku 5.25. Përmasat e gojëzave në epidermën e poshtme të gjetheve për 3 popullata të Prospero
autumnale L.

78

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

Grafiku 5.26. Grafiku i mesatareve për përmasat e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të
poshtme të Prospero autumnale L.

Grafiku 5.26. pasqyron mesataret e përmasave të gojëzave dhe intervalin e besimit për
secilën popullatë të Prospero autumnale në të cilin vihet re dukshëm variacioni midis
popullatave. Nga grafiku shihet që vlera mesatare e përmasave të gojëzave në popullatën
e Llogarasë (36 x 29µm) është më e madhe dhe vlera mesatare e përmasave të gojëzave
në popullatën e Porto Palermos (33 x 25µm) është më e vogël në krahasim me dy
popullatat e tjera. Në popullatën e Dukatit (35 x 27µm) gojëzat paraqiten me përmasa më
të vogla se në popullatën e Llogarasë dhe më të mëdha se në popullatën e Porto Palermos.
E njëjta situatë paraqitet në të dyja sipërfaqet epidermike.

Tabela 5.6. Analiza e variancës për përmasat e gojëzave në të dyja sipërfaqet epidermike për tre popullata
të Prospero autumnale L.

Gjatësia e gojëzave/ ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 2 420.5 210.254 215.51 0.000( < 0.0005)
Gabimi 372 362.9
0.976
Total 374 783.4
Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj) R-sq(pred)
0.987726 53.68% 53.43%
52.92%
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Gjerësia e gojëzave /ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 2 1019 509.510 166.89 0.000( <0.0005)
Gabimi 372 1136
3.053
Total 374 2155
Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj) R-sq(pred)
1.74729 47.29%
47.01%
46.44%
Gjatësia e gojëzave/ EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor
2 336.2 168.085 141.03 0.000 ( < 0.0005)
Gabimi 372 443.4
1.192
Total 374 779.5
Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj) R-sq(pred)
1.09171 43.12% 42.82%
42.20%
Gjerësia e gojëzave/ EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 2 1160.7 580.342 336.36 0.000 ( < 0.0005)
Gabimi 371 640.1
1.725
Total 373 1800.8
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.31354 64.45% 64.26%
63.88%

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore e
rëndësishme midis popullatave të species Prospero autumnale.
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Grafiku 5.27. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për përmasat e gojëzave
në epidermën e sipërme dhe të poshtme të Prospero autumnale L.

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe nëpërmjet testit Tukey tregon diversitet intraspecifik
midis tre popullatave të P. autumnale e cila pasqyrohet në grafikun 5.27. Intervali i
besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikisht të rëndësishëm midis
popullatave. Çdo interval individual i besimit ka një nivel të besueshmërisë prej 98.05%.
Ky rezultat tregon se siguria që, çdo interval besimi individual përmban ndryshimin e
vërtetë midis një çifti të caktuar të grup mesatareve është 98.05%. Nga grafiku vihet re që
intervali i besimit tek të tre popullatat nuk e përfshin zeron, dhe në të tre vendndodhjet P.
autumnale shfaq diversitet të përmasave të gojëzave.
Sipas analizës së klasterave (Cluster Analysis) të paraqitura në dendrogramën në grafikun
5.28. niveli më i lartë i ngjashmërisë në bazë të të gjithë parametrave stomatalë ekziston
midis individëve të Dukatit dhe Llogarasë, ndërsa individët e Porto Palermos shfaqin
ndryshueshmëri në krahasim me dy popullatatt e tjera.

Grafiku 5.28. Dendrograma e cluster-ave të tre popullatave të Prospero autumnale L. në bazë të
parametrave stomatalë.
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Duke analizuar të gjithë parametrat stomatalë u arrit në përfundimin se individët e
Llogarasë shfaqen me gojëza me përmasa më të mëdha dhe me numër më të vogël
gojëzash/fushë dhe individët e Porto Palermos shfaqin gojëza me përmasa më të vogla
dhe numër më të madh gojëzash/fushë.
Duke u bazuar në raportimet e autorëve të tjerë me rritjen e numrit kromozomik
ndryshojnë dhe parametrat stomatalë (Padoan et al., 2013, McGoey & Chau, 2014). Sipas
tyre ka një raport të drejtë midis rritjes së numrit kromozomik dhe përmasave të
gojëzave, dhe një raport të zhdrejtë midis numrit kromozomik dhe dendësisë stomatale.
Rezultatet e marra në këtë studim për parametrat stomatalë janë në përputhje me të
dhënat e marra nga autorët e tjerë.
5.2.3. Diversiteti intraspecifik në nivel citologjik
Prospero autumnale L. në tre vendndodhjet e marra në studim paraqet variacion të numrit
kromozomik. Tre nivele të numrit kromozomik rezultuan për P. autumnale për zonën e
Vlorës në këtë studim: diploid, tetraploid dhe hekzaploid, e njëjtë me të dhënat
citologjike të raportuara për këtë specie në zonën e Siçilisë (Geraci & Schicchi, 2002).
Nga të tre popullatat u përcaktua formula kromozomike dhe tiplogjia e kromozomeve
vetëm për popullatën e Porto Palermos.
Nga analizimi i disa pjastrave kromozomike për këtë popullatë u përcaktua numri
kromozomik bazë x = 7 dhe numri kromozomik diploid 2n=14. Formula kromozomike
rezultante sipas Levan pas përpunimit të të dhënave nëpërmjet programit Cromo II
rezultoi:
2n=2x=5m + 2m0 +3sm + 4st = 14
Numri kromozomik bazë x = 7 është raportuar edhe më parë për P. autumnale (Battaglia
1952). Në kompletin kromozomik të popullatës së Porto Palermos u gjend një çift
satelitësh i cili ishte i pranshëm tek çifti i kromozomeve metacentrikë (Figura 5.24.).

Figura 5.24. P. autumnale L. Porto Palermo a, b) foto të pjastrave kromozomike c) skica të pjastrave
kromozomike (me shigjetë tregohet prania e satelitëve)
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Popullata e Dukatit paraqitet tetraploide me 2n=28 kromozome, ndërsa popullata e
Llogarasë shfaqet me numër kromozomik hekzaploid 2n=42 (Figura 5.25.). Popullata
diploide e zonës së Vlorës paraqet variacion në tipologjinë e kromozomeve në krahasim
me popullatat diploide të raportuar nga autorë të tjerë (Hong, 1982). Sipas të dhënave
popullatat diploide po bëhen gjithmonë e më të rralla deri në zhdukjen e tyre në zonën
jugore-qëndrore të Europës (Geraci & Schicchi, 2002).

Figura 5.25. Foto të pjastrave kromozomike të P. autumnale L. a) Llogara, b) Dukat

Figura 5.26. paraqet kariogramën dhe idiogramën për P. autumnale në zonën e Porto
Palermos. Ato përfaqësojnë tipologjinë, numrin dhe pozicionin e satelitëve në kompletin
kromozomik haploid dhe diploid.
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Figura 5.26. Prospero autumnale L. Porto Palermo. A. Tabela me të dhëna për kromozomet (krahu i gjatë,
krahu i shkurtër, raporti i krahëve, satelitët), B. Kariograma numerike, C. Kariograma, D. Idiograma

Figura 5.27. paraqet fotokariogramën e P. autumnale e cila paraqet ndryshime nga
kariotipi i popullatave greke e studiuar nga autorë të tjerë (Hong 2012).

Figura 5.27. Fotokariograma e P. autumnale L. popullata e Porto Palermos.

Dukuria e ndryshueshmërisë së numrit kromozomik P. autumnale në zonën e Vlorës ka të
bëjë edhe me ndryshimin e kushteve mjedisore e klimatike, duke qënë se në zonën e
Vlorës për shkak të terrenit të përzier kodrinoro-malor dhe bregdetar kemi praninë e disa
mikroklimave. Gjenotipet poliploide kanë rezistencë ndaj faktorëve të stresit abiotik
(thatësira dhe i ftohti) (Yildiz, 2013), prandaj individët poliploidë gjenden në lartësi më të
mëdha se individët diploidë. Në këtë punim popullata e Llogarasë e cila shtrihet në lartësi
më të madhe se dy popullatat e tjera rezultoi me numër kromozomik hekzaploid duke
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qënë se me rritjen e lartësisë ulen edhe temperaturat. Sipas raportimeve speciet poliploide
shfaqin tipare morfologjike dhe fiziologjike të ndryshme që i lejojnë të shpërhapen në
hapësira gjeografike të ndryshme (Otto & Whitton, 2000; Ramsey & Schemske, 2002;
Borgen & Hultgard, 2003). Zakonisht në shumë specie bimore ndodh që individët
poliploidë janë më superiorë se ata diploidë përsa i përket tipareve morfologjike, por në
disa raste bimët poliploide mund të kenë ritme më të ngadalta rritjeje (Ranney, 2006) për
shkak të ndarjes qelizore të ngadaltë duke shkaktuar numër më të vogël qelizor dhe
organe më të vogla (Comai, 2005). Kjo përputhet edhe me rezultatin e marrë në këtë
studim. Popullata e Llogarasë me numër më të madh kromozomik (tetraploid) pati një
zhvillim më të vogël të organeve vegjetative dhe lulore. Nga të dhënat e autorëve të tjerë
me rritjen e lartësisë rritet edhe numri kromozomik (Xie-Kui et al., 2008; Boratynski,
1986). Individët e Porto Palermos shfaqin numër diploid të kompletit kromozomik,
popullatat e Dukatit dhe Llogarasë shfaqin numër poliploid të kompletit kromozomik
(Figura 5.24. dhe 5.25.).
 Indeksi mitotik.
Indeksi mitotik për P. autumnale në tre vendndodhje është matur në dy periudha të
ndryshme, nëntor dhe shkurt. Të dhënat e marra si rezultat i përpunimit statistikor janë
paraqitur në grafikët 5.29. Sipas Ranney, (2006) bimët poliploide shfaqin indeks mitotik
më të ulët për këtë arsye shfaqin dhe përmasa më të vogla të organeve vegjetative dhe
lulore. Nga grafiku vihet re që popullata e Llogarasë ka indeks mitotik më të ulët se dy
popullatat e tjera duke çuar në rritje më të ngadaltë dhe organe vegjetative e lulore më
pak të zhvilluara.

Grafiku 5.29. Indeksi mitotik i P. autumnale L. në tre habitate i matur në dy periudha të ndryshme.

 Numri i bërthamëzave
Vihet re variacion në numrin e bërthamëzave brenda species P. autumnale L. Numri i
bërthamëzave në qelizat somatike tregon numrin e kompletit kromozomik të një specieje,
ku speciet diploide kanë dy bërthamëza, triploide me tre bërthamëza dhe ato tetraploide
kanë katër bërthamëza (De Mol, 1926). Ky raport përputhet edhe me rezultatin e marrë në
këtë studim ku në popullatën e Dukatit janë të pranishme qeliza me 2, 3 deri në katër
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bërthamëza, ndërsa në popullatën e Porto Palermos janë të pranishme qeliza me
maksimalisht 2 bërthamëza (Figura 5.28).

Figura 5.28. Bërthamëzat në dy citotipe të species P. autumnaleL. a) Dukat, b) Porto Palermo (zmadhimi
100X)

5.3.

Studimi i diversitetit intraspecifik tek Pancratium maritimum L.

5.3.1. Studimi eko-morfologjik i P. maritimum L. në zonën e Nartës
Pancratium maritimum L. është studiuar në nivel eko-morfologjik vetëm në zonën e
Nartës. Është lokalizuar në dunat ranore të plazhit të Nartës 1-2 m mbi nivelin e detit me
koordinata gjeografike N 40.491214, E 19.431992. Tek të gjithë individët u vu re se lulja
përbëhej nga 6 tepale, 12 petale të ngjitura që formojnë kurorën (kurora ka një gjatësi sa
2/3 e tepaleve), 6 thekë dhe 1 pistil. Lulet janë të vendosura në lulesa ombrellë dhe kanë
mesatarisht 2-15 lule.

Figura 5.29. P. maritimum L. e lulëzuar ( Foto M. Shehu Gusht 2014, Nartë/Vlorë )
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Figura 5.30. Frutet, farat dhe bulbi i P. maritimum ( Foto M. Shehu. Shtator 2014 Nartë/Vlorë )

Gjatësia e bishtit të lules ka një gjatësi mesatare 10 cm. Fruti është kapsulë me fara të
zeza të mëdha. Nga matjet e bulbit rezultoi një vlerë mesatare 6cm gjatësi dhe 4 cm
gjerësi (Figura 5.30.).
Shoqërimi bimor i Pancratium maritimum L. në habitatin e vet natyror në dunat ranore
të Nartës shoqërohet nga Xanthium strumarium subsp. italicum, Accacia salina, Cakile
maritima, Salsola kali, Ammophila arenaria subsp. arundinaceae, Elymus farctus,
Echinophora spinosa etj.
5.3.2. Diversiteti intraspecifik në nivel histologjik
Diversiteti intraspecifik në nivel histologjik i P. maritimum L. është studiuar në dy zona
në rajonin e Vlorës, Nartë dhe Pishporo. Aparati stomatal në epidermën e gjetheve të
Pancratium maritimum L. përbëhet nga qeliza gojzë dhe qelizat shoqëruese.

Figura 5.31. Qeliza gojzë pak e zhytur në qelizat epidermale tek P. maritimum L. (zmadhimi x40 me
mikroskop Optika).

87

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

Figura 5.32. Shpërndarja e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të poshtme të P. maritimum L. Nartë

Figura 5.33. Shpërndarja e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të poshtme të P. maritimum L. Pishporo

Gojëzat janë të vendosura në të dyja sipërfaqet të sipërme dhe të poshtme të gjethes të
organizuar në brezat gjatësore midis venave, me aksin paralel me aksin e gjethes, duke
bërë që gjethet të klasifikohen në llojin amfistomatike.
Gojëzat klasifikohen në tipin anomocitike (qeliza gojzë rrethohet nga qeliza shoqëruese
të cilat nuk kanë dallim nga qelizat epidemale), janë pak të fundosura dhe pak a shumë
rregullisht të alternuara me qelizat epidermale (Figura 5.31.).
Rezultati i marrë është në përputhje me të dhënat e autorëve të tjerë për P. maritimum L.
(Perrone et al., 2015) dhe për disa anëtarë të familjes Amaryllidaceae është raportuar lloji
i gojëzave anomocitike (Stebbins & Khush, 1961; Shah & Gopal, 1970). Qelizat
epidermale kanë formë të stërgjatur, me aks paralel me aksin e gjethes. Në figurat 5.33.
dhe 5.34. është paraqitur shpërndarja e gojëzave për të dyja sipërfaqet epidermale të P.
maritimum L. në dy vendndodhje të zonës së Vlorës, Nartë dhe Pishporo. Nga figurat
vihet re që numri i gojëzave për fushë mikroskopike është më i lartë në popullatën e
Nartës në të dyja sipërfaqet epidermale.
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 Dendësia stomatale (mm2)
Numri i lartë i gojëzave për fushë mikroskopike në popullatën e Nartës rezulton edhe në
dendësi stomatale më të lartë se sa në individët e Pishporos (Grafiku 5.30). Variacioni
midis dy popullatave të P. maritimum L. paraqitet dukshëm edhe në grafikun 5.31. i cili
pasqyron mesataret e dendësisë stomatale/mm2 dhe intervalin e besimit për secilën
popullatë të P. maritimum L. Nga grafiku shihet që vlera mesatare e DS për popullatën e
Pishporos ëshë më e vogël (46 gojëza/mm2) dhe vlera mesatare e DS për popullatën e
Nartës është më e madhe (70 gojëza/mm2). E njëjta situatë paraqitet në të dyja sipëfaqet
epidermike.

Grafiku 5.30. Dendësia stomatale në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve për dy
popullata të Pancratium maritimum L.
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Grafiku 5.31. Grafiku i mesatareve për parametrin DS në epidermën e sipërme dhe të poshtme në 2
popullata të Pancratium maritimum L.

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p që tregon se ekziston diferencë statistikore e rëndësishme
midis dy popullatave të P. maritimum L.
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Tabela 5.7. Analiza e variancës për parametrin DS në të dyja sipërfaqet epidermike për dy popullata të
Pancratium maritimum L.

DS/ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 1
8842 8841.67 234.38
0.000(< 0.0005)
Gabim 48 1811
37.72
Total 49 10652
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
6.14202 83.00% 82.65%
81.56%

DS/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 1 9563 9563.15 352.70 0.000(< 0.0005)
Gabim 48 1301
27.11
Total 49 10865
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
6.14202 83.00% 82.65% 81.56%

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe tregon diversitet intraspecifik midis dy varianteve të
P. maritimum L. (Grafiku 5.32.). Nëpërmjet testit Tukey bëhet krahasimi midis dy
popullatave. Intervali i besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikor të
rëndësishëm midis popullatave. Në të dyja sipërfaqet epidermale dallohet qartë variacioni
midis dy popullatave.

Grafiku 5.32. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për parametrin DS në epidermën
e sipërme dhe të poshtme në 2 popullata të Pancratium maritimum L.

 Indeksi stomatal (%)
Krahas variacionit midis dy popullatave përsa i përket DS, variacioni është i theksuar
edhe në parametrin IS. Në grafikun 5.33. pasqyrohen në mënyrë të krahasuar midis dy
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popullatave të Pancratium maritimum vlerat mesatare të indeksit stomatal (%) në
epidermën e sipërme dhe të poshtme. Në individët e Nartës indeksi stomatal është më i
lartë se sa në individët e Pishporos. E njëjta situatë paraqitet në të dyja sipërfaqet
epidermale.

Grafiku 5.33. Indeksi Stomatal në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve në 2 popullata të
Pancratium maritimum L.

Duke u bazuar në grafikun 5.34. i cili pasqyron mesataret e indeksit stomatal (%) dhe
intervalin e besimit për secilën popullatë të P. maritimum L. vihet re dukshëm variacioni
midis dy popullatave. Nga grafiku shihet që vlera mesatare e IS për popullatën e
Pishporos është më e vogël (22.5%) dhe vlera mesatare e IS për popullatën e Nartës është
më e madhe (28.6%).
Interval Plot IS/ES (P. maritimum L.)

Interval Plot IS/EP (P. maritimum L.)

95% CI for the Mean

95% CI for the Mean
29

29

28

28

27

27

26

Data

26
25

25

24

24

23

23

22

22

21

21

20

20
Narte

Pishporo

Narte

The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.

Pishporo

The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.

Grafiku 5.34. Grafiku i mesatareve për parametrin IS në epidermën e sipërme dhe të poshtme në 2
popullata të Pancratium maritimum L.

Në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) rezulton se vlera F është shumë më e
madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore e rëndësishme midis
individëve të Nartës dhe atyre të Pishporos.
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Tabela 5.8. Analiza e variancës për parametrin IS në të dyja sipërfaqet epidermike për dy popullata të P.
maritimum L.

IS/ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 1 670.8 670.832 187.87 0.000( < 0.0005)
Gabimi 48 171.4
3.571
Total 49 842.2
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.88961 79.65% 79.23% 77.92%
IS/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 1 648.3 648.322 214.64 0.000( < 0.0005)
Gabimi 48 145.0
3.020
Total
49 793.3
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.73795 81.72% 81.34% 80.17%

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe tregon diversitet intraspecifik midis individëve të
Nartës dhe individëve të Pishporos e cila pasqyrohet në grafikun 5.35. Nëpërmjet testit
Tukey bëhet krahasimi midis dy popullatave. Intervali i besimit që nuk e përfshin zeron
tregon variacion statistikor të rëndësishëm midis popullatave. Nga grafiku vihet re që
intervali i besimit është shumë larg zeros, e cila tregon që variacioni është i theksuar
midis dy popullatave.

Grafiku 5.35. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për parametrin IS në epidermën e
sipërme dhe të poshtme tek Pancratium maritimum L.

 Përmasat e gojëzave
Përsa i përket përmasave të gojëzave variacioni midis dy popullatave shfaqet vetëm në
gjatësinë e gojëzave. Individët e Pishporos paraqiten me gojëza me gjatësi më të madhe
se individët e Nartës. Ndryshimi i këtij parametri midis individëve të dy habitateve është
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paraqitur edhe në grafikun 5.36. E njëjta situatë paraqitet në të dyja sipërfaqet
epidermike.

Grafiku 5.36. Përmasat e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të poshtme të gjetheve për dy popullata të
Pancratium maritimum L.

Grafiku 5.37. pasqyron vlerat meatare në µm të përmasave të gojëzave dhe intervalin e
besimit për secilën popullatë të P. maritimum në të cilin vihet re dukshëm ndryshimi i
gjatësisë së gojëzave. Në grafikët ku paraqitet gjerësia e gojëzave intervalet e besimit për
dy popullatat mbivendosen, që tregon se nuk ka diferencë midis tyre.
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Interval Plot Gjeresia e gojezave EP (P. maritimum L.)

Interval Plot Gjatesia e gojezave EP (P. maritimum L.)
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Grafiku 5.37. Grafiku i mesatareve për përmasat e gojëzave në epidermën e sipërme dhe të poshtme tek
Pancratium maritimum L.

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) për parametrin gjatësi e
gojëzave vihet re se vlera F është shumë herë më e madhe se vlera p e cila tregon që
ekziston diferencë statistikore e rëndësishme midis dy popullatave të species P.
maritimum për këtë parametër.
Tabela 5.9. Analiza e variancës për përmasat e gojëzave në të dyja sipërfaqet epidermike për dy popullata
të Pancratium maritimum L.

Gjatësia e gojëzave/ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 1 1053 1052.68 119.00 0.000( < 0.0005)
Gabimi 248 2194 8.85
Total 249 3247
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
2.97426 32.42% 32.15% 31.33%
Gjerësia e gojëzave/ES
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 1 56.41 56.41 4.07
0.045
Gabimi 248 3435.00 13.85
Total 249 3491.41
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
3.72167 1.62% 1.22%
0.02%
Gjatësia e gojëzave/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 1 1055 1054.73 126.00 0.000( < 0.0005)
Gabimi 248 2076
8.37
Total 249 3131
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
2.89319 33.69% 33.42% 32.62%
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Gjerësia e gojëzave/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS Vlera F Vlera P
Faktor 1
4.62
4.624 0.52
0.469
Gabimi 248 2184.69 8.809
Total 249 2189.32
Modeli Përmbledhës
S
R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
2.96804 0.21% 0.00%
0.00%

Grafiku 5.38. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për përmasat e gojëzave në
epidermën e sipërme dhe të poshtme tek Pancratium maritimum L.

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe tregon diversitet intraspecifik të species P.
maritimum e cila pasqyrohet në grafikun 5.38.
Nëpërmjet testit Tukey bëhet krahasimi midis dy popullatave. Intervali i besimit që nuk e
përfshin zeron tregon variacion statistikor të rëndësishëm midis dy varianteve të P.
maritimum. Nga grafiku vihet re që gjatësia e gojëzave është e ndryshme në të dyja
habitatet.
Diversitet intraspecifik në parametrat stomatalë të P. maritimum është raportuar edhe nga
autorë të tjerë në rajone të ndryshme të Mesdheut (Perrone et al., 2015). Sipas këtyre
autorëve faktorët klimaterikë (temperatura, lagështira dhe thatësira) ndikojnë në
variacionin e parametrave stomatalë.
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5.3.3. Studimi në nivel citologjik i P. maritimum L.
Studimi kariologjik i dy popullatave të Pancratium maritimum L. rezultoi me përcaktimin
e numrit kromozomik, formulën kromozomike dhe tipologjinë e kromozomeve të
popullatës së Pishporos. U përcaktua numri kromozomik diploid 2n=22.

Figura 5.34. Foto të pjastrave kromozomike të P. maritimum L. në zonën e Pishporos

I njëjti numër kromozomik ka rezultuar edhe për P. maritimum në zonën e Durrësit
(Zekaj, material i pa botuar). Numri kromozomik diploid 2n = 22 është raportuar edhe
nga studjues të tjerë për P. maritimum në rajonin e Greqisë, Turqisë, Qipros dhe Italisë.
Morfologjia e kromozomeve dhe formula kromozomike e përcaktuar nga ne ndryshonte
nga morfologjia e kromozomeve të raportuara për popullatën e Greqisë, Turqisë, Qipros
dhe Italisë (Kamari et al., 2012; Constantinidis & Kamari 1995; Senel et al., 2002;
Christou, 2010). Nga analiza kariologjike u përcaktua formula kromozomike:
2n=2x= 1M0 + 6m+3m0+4sm+6st+2t = 22

Figura 5.35. Skica të pjastrave kromozomike për P. maritimum L. Pishporo (me shigjetë tregohet prania e
satelitëve)
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Në kompletin kromozomik u gjendën dy çifte satelitore të pranishëm në dy çifte
kromozomesh metacentrikë të cilët janë paraqitur me shigjetë në figurën 5.35. Rezultati i
marrë përputhet edhe me të dhënat e paraqitura për këtë specie në zonën e Greqisë ku
edhe prania e satelitëve është zbuluar për herë të parë (Kamari et al., 2012).

Figura 5.36. Pancratium maritimum L. Pishporo. A. Tabela me të dhëna për kromozomet (krahu i gjatë,
krahu i shkurtër, raporti i krahëve, satelitët), B. Kariograma numerike, C. Kariograma, D. Idiograma

Figura 5.36. paraqet kariogramën dhe idiogramën për P. maritimum në zonën e Pishporos
të cilat paraqesin tipologjinë, numrin dhe pozicionin e satelitëve në kompletin
kromozomik haploid dhe diploid.
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Në fotokariogramën në figurën 5.37. paraqitet kariotipi i species P. maritimum për
popullatën e Pishporos.

Figura 5.37. Fotokariograma e P. maritimum L. popullata e Pishporos.

 Indeksi mitotik.
Në grafikun 5.39. janë paraqitur të dhënat për indeksin mitotik të P. maritimum në dy
vendndodhje (Nartë dhe Pishporo). Duke bërë një krahasim midis dy popullatave vihet re
ndryshueshmëri e këtij parametri. Individët e Pishporos shfaqin IM më të lartë se
individët e Nartës.

Grafiku 5.39. Indeksi mitotik i P. maritimum L. në dy habitate.

5.4. Studimi i diversitetit intraspecifik tek Hypericum haplophylloides
Halacsy & Bald.
5.4.1. Diversiteti intraspecifik në nivel eko- morfologjik
Hypericum haplophylloides subsp. haplophylloides Halacsy & Bald. është specie e rrallë
dhe endemike e cila në rajonin e Vlorës është lokalizuar vetëm në dy vendndodhje, në
Llogara në zonën e quajtur Sorkadhja ne lartësi 750 m mbi nivelin e detit me koorinata
gjeografike N 40.219231, E 19.579354 dhe në Gjipe në lartësinë 210 m mbi nivelin e
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detit me koordinata gjeografike: N 40.143567, E 19.676578. Specia në të dy habitatet
gjendej midis shkëmbinjve me pak humus dhe me shumë lagështirë (Figura 5.38).

Figura 5.38. Hypericum haplophylloides Halascy & Bald., (lart ) Llogara, poshtë (Gjipe) në habitatin
natyror dhe e transferuar në vazo. (Foto M. Shehu, Tetor 2016)

H. haplophylloides është një shkurrëz e ulët kërcejtë e të cilës zvarriten deri në 20-30 cm
gjatësi. Lulet kanë 5 petale me ngjyrë të verdhë dhe shumë thekë. Fruti është kapsulë e
vogël e cila përmban shumë fara në gjyrë kafe e errët i cili çahet kur maturohet.
Sipërfaqja e farave të H. haplophylloides e vëzhguar në stereomikroskop shfaqet me
papila të shumta (Figura 5.39).

Figura 5.39. H. haplophylloides Halacsy & Bald. a) Lulja, b) Fruti kapsulë, c) fara e vëzhguar në
stereomikroskop (zmadhimi 40x ).
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Tek H. haplophylloides kërcejtë kanë formë katërkëndorë të cilët në individët e Gjipesë
kanë ngjyrë të kuqe në kafe. Gjethet janë lëkurore dhe kanë formë gjatore-eliptike, të
përveshura në buzë dhe me një gjëndër të zezë në majë.

Figura 5.40. Gjethet tek H. haplophylloides Halacsy & Bald.

Si rezultat i përpunimit statistikor të të dhënave nga matjet e përmasave të organeve
vegjetative (gjethet dhe kërcejtë) midis dy popullatave të H. haplophylloides nuk shfaqet
variacion si në përmasat e gjetheve ashtu edhe në gjatësinë e kërcejve (Grafiku 5.40).
Shoqërimi bimor i Hypericum haplophylloides Halacsy & Bald. në të dyja habitatet
përbëhet nga Salvia officinalis, Rubus fructicus, Origanum vulgare, Teucrium pollium etj.

Grafiku 5.40. Përmasat e organeve vegjetative tek H. haplophylloides Halacsy & Bald.
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5.4.2. Diversiteti intraspecifik në nivel histologjik
Nga analiza e strukturave epidermale tek Hypericum haplophylloides u vu re që në
epidermën e sipërme gojëzat gjendeshin vetëm në majën e gjethes dhe në numër të
kufizuar. Tek H. haplophylloides Halacsy & Bald. kishte raste që në epidermën e sipërme
të gjetheve nuk gjendej asnjë gojzë. Ndërsa në epidermën e poshtme kishin një
shpërndarje të dendur përgjatë gjithë sipërfaqes së gjethes, për këtë arsye gjethet mund të
klasifikohen në llojin amfi-hipostomatike (Figurat 5.42. dhe 5.43.).
Lloji i gojëzave që dominon është anisocitike ku qeliza gojzë rrethohet nga dy qeliza
shoqëruese të mëdha dhe një më e vogël, por vihej re edhe prania e gojëzave të llojit
anomocitike ku gojëzat janë të vendosura në mënyrë të çrregullt dhe qelizat shoqëruese
(4-6 qeliza shoqëruese) nuk dallojnë nga qelizat epidermale (Figura 5.41.).
Kjo dukuri që haset tek Hypericum haplophylloides përputhet edhe me raportin e
paraqitur nga autorë të tjerë që në të njëjtin organ mund të gjenden më shumë se një lloj
gojëze (Metcalfe dhe Chalk 1950, Rao dhe Ramayya 1977).

Figura 5.41. Lloji i qelizave gojzë tek H. haplophylloides Halacsy & Bald. (zmadhimi 100X) Lloji
anisocitike (3 qeliza shoqëruese 2 të mëdha dhe një e vogël) 2. Lloji anomocitike

Figura 5.42. Shpërndarja e gojëzave në a) epidermën e sipërme dhe b) në epidermën e poshtme
të H. haplophylloides Halacsy & Bald. Llogara (zmadhimi 40x).
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Figura 5.43. Shpërndarja e gojëzave në a) epidermën e sipërme dhe b) në epidermën e poshtme të
H. haplophylloides Halacsy & Bald. Gjipe (zmadhimi 40x).

 Dendësia stomatale (mm2).
Në grafikun 5.41. vihet re dukshëm diversiteti intraspecifik përsa i përket dendësisë
stomatale. Nga vëzhgimet dhe matjet e realizuara në të dy epidermat gjethore tek H.
haplophylloides Halacsy & Bald. në dy vendndodhje: Llogara dhe Gjipe rezultoi që në
popullatën e Llogarasë u shfaqën një numër më i madh gojëzash se në popullatën e
Gjipesë. Si rezultat dhe dendësia stomatale është më e lartë tek popullata e Llogarasë.

Grafiku 5.41. Krahasimi midis dy popullatave të H. haplophylloides Halacsy & Bald. për
dendësinë stomatale.

Grafiku 5.42. pasqyron mesataret e dendësisë stomatale/mm2 dhe intervalin e besimit për
secilën popullatë të H. haplophylloides Halacsy & Bald. në të cilin vihet re dukshëm
ndryshueshmëria e këtij parametri. Përsa i përket diversitetit intraspecifik për parametrin
DS tek H. haplophylloides vlera mesatare e DS është më e lartë në popullatën e
Llogarasë.
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.

Grafiku 5.42. Grafiku i mesatareve për dendësinë stomatale tek H. haplophylloides Halacsy & Bald.

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p ( < 0.0005) e cila tregon që ekziston diferencë statistikore e
rëndësishme intraspecifike tek H. haplophylloides Halácsy & Bald.
Tabela 5.10. Analiza e variancës për parametrin DS në epidermën e poshtme të H. haplophylloides
Halacsy & Bald.

DS/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS
Faktor
1 63504 63504.4
Gabimi 48 19169
399.4
Total
49 82674

Vlera F
Vlera P
159.02 0.000( < 0.0005)

Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj)
19.9840 76.81% 76.33%

R-sq(pred)
74.84%

Grafiku 5.43. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për dendësinë stomatale tek H.
haplophylloides Halacsy & Bald.
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Analiza e Variancës njëdrejtimëshe tregon diversitet intraspecifik dhe interspecifik i cili
pasqyrohet në grafikun 5.43. Nëpërmjet testit Tukey bëhet krahasimi i popullatave dy e
nga dy. Intervali i besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikisht të
rëndësishëm midis popullatave. Çdo interval individual i besimit ka një nivel të
besueshmërisë prej 95%. Ky rezultat tregon se siguria që, çdo interval besimi individual
përmban ndryshimin e vërtetë midis një çifti të caktuar të grup mesatareve është 95%.
 Indeksi Stomatal (%).
Në grafikun 5.4.5. është paraqitur në mënyrë të krahasuar indeksi stomatal midis dy
popullatave të H. haplophylloides Halacsy & Bald. Diversiteti intraspecifik i këtij
parametri është i dukshëm ku individët e Llogarasë kanë indeks stomatal më të lartë se
individët e Gjipesë.

Grafiku 5.44. Krahasimi midis dy popullatave të H. haplophylloides për indeksin stomatal.

Grafiku 5.45. pasqyron mesataret e indeksit stomatal dhe intervalin e besimit për secilën
popullatë të H. haplophylloides Halacsy & Bald. në të cilin vihet re dukshëm variacioni
midis popullatave. Përsa i përket diversitetit intraspecifik për parametrin IS tek H.
haplophylloides vlera mesatare e IS është më e lartë në popullatën e Llogarasë.
Interval Plot of IS/EP
95% CI for the Mean
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19
H. haplophylloides Gjipe
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.

Grafiku 5.45. Grafiku i mesatareve për indeksin stomatal tek H. haplophylloides Halácsy & Bald.
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Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore e
rëndësishme intraspecifike tek H. haplophylloides Halacsy & Bald.
Tabela 5.11. Analiza e variancës për parametrin IS në epidermën e poshtme të H. haplophylloides Halacsy
& Bald.

IS/EP
Analiza e Variancës
Burimi DF Adj SS Adj MS
Faktor
1 100.05 100.047
Gabimi 48
78.84
1.643
Total
49 178.89

Vlera F
Vlera P
60.91 0.000( < 0.0005)

Modeli Përmbledhës
S
1.28160

R-sq
55.93%

R-sq(adj)
55.01%

R-sq(pred)
52.18%

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe tregon diversitet brenda species dhe midis specieve i
cili pasqyrohet në grafikun 5.46. Nëpërmjet testit Tukey bëhet krahasimi i popullatave dy
e nga dy. Intervali i besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikisht të
rëndësishëm midis popullatave. Çdo interval individual i besimit ka një nivel të
besueshmërisë prej 95%. Ky rezultat tregon se siguria që, çdo interval besimi individual
përmban ndryshimin e vërtetë midis një çifti të caktuar të grup mesatareve është 95%.

Grafiku 5.46. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për indeksin stomatal tek H.
haplophylloides Halacsy & Bald.



Përmasat e gojëzave (µm).

Variacioni në DS dhe IS shoqërohet gjithashtu edhe me variacion në përmasat e gojëzave.
Në grafikun 5.48. janë pasqyruar në mënyrë të krahasuar përmasat e gojëzave midis dy
popullatave të H. haplophylloides Halacsy & Bald.
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Grafiku 5.47. Paraqitje në mënyrë të krahasuar e përmasave të gojëzave midis dy popullatave të H.
haplophylloides Halacsy & Bald.

Përsa i përket përmasave të gojëzave popullata e Gjipesë paraqitet me gojëza më të
mëdha se popullata e Llogarasë. Sipas raportimeve nga autorë të tjerë densiteti i
shpërndarjes së gojëzave është i varur në mënyrë të zhdrejtë me përmasat e gojëzave
(Willmer, 1996). Kjo dukuri u vu re tek H. haplophylloides ku me rritjen e dendësisë
stomatale zvogëlohen dhe përmasat e gojëzave. Në epidermën e sipërme të gjetheve tek
H. haplophylloides Halacsy & Bald. gojëzat kanë përmasa më të mëdha në krahasim me
epidermën e poshtme.
Interval Plot of Gjatesia e gojezave/EP

Interval Plot of Gjeresia e gojezave/EP
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.

H. haplophylloides Llogara

H. haplophylloides Gjipe

H. haplophylloides Llogra

The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.

Grafiku 5.48. Grafiku i mesatareve të përmasave të gojëzave tek H. haplophylloides Halacsy & Bald.

Grafiku 5.48. pasqyron mesataret e përmasave të gojëzave dhe intervalin e besimit për
secilën popullatë të H. haplophylloides Halacsy & Bald. në të cilin vihet re dukshëm
variacioni midis popullatave.
Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (p < 0.05) vihet re se vlera F është
shumë më e madhe se vlera p e cila tregon që ekziston diferencë statistikore e
rëndësishme intraspecifike midis dy popullatatve të H. haplophylloides Halacsy & Bald.
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Tabela 5.12. Analiza e variancës për përmasat e gojëzave në epidermën e poshtme të H. haplophylloides
Halacsy & Bald.

Gjatësia e gojëzave /EP
Analiza e Variancës
Burimi

DF

Adj SS Adj MS Vlera F

Vlera P
0.000( < 0.0005)

Faktor
1 1183 1182.66 245.95
Gabimi 248 1193
4.81
Total
249 2375
Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj) R-sq(pred)
2.19284 49.79% 49.59%
48.98%
Gjatësia e gojëzave /EP
Analiza e Variancës
Burimi

DF

Adj SS

Adj MS Vlera F Vlera P
11.025 1.72 0.191( < 0.0005)

Faktor
1
11.03
Gabimi 248 1591.10
6.416
Total
249 1602.13
Modeli Përmbledhës
S
R-sq
R-sq(adj)
R-sq(pred)
2.53293 0.69% 0.29%
0.00%

Grafiku 5.49. Grafiku i diferencës së mesatareve dhe intervalit të besimit për përmasat e gojëzave tek H.
haplophylloides Halacsy & Bald.

Analiza e Variancës njëdrejtimëshe tregon diversitet brenda species dhe midis specieve i
cili pasqyrohet në grafikun 5.49. Nëpërmjet testit Tukey bëhet krahasimi i popullatave dy
e nga dy. Intervali i besimit që nuk e përfshin zeron tregon variacion statistikisht të
rëndësishëm midis popullatave. Çdo interval individual i besimit ka një nivel të
besueshmërisë prej 95%. Ky rezultat tregon se siguria që, çdo interval besimi individual
përmban ndryshimin e vërtetë midis një çifti të caktuar të grup mesatareve është 95%.
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5.5. Studimi i diversitetit intraspecifik dhe interspecifik midis Salvia
officinalis L. dhe Salvia fruticosa Mill.
5.5.1. Diversiteti intraspecifik dhe interspecifik në nivel morfologjik
Për studimin e diversitetit intraspecifik midis dy popullatave të Salvia officinalis dhe
diversitetit interspecifik midis Salvia officinalis dhe Salvia fruticosa grumbullimi i
materialit është realizuar në muajin janar të vitit 2018, periudhë që përkon me kohën e
vegjetacionit të specieve. Duke qenë se periudha e lulëzimit të këtyre dy specieve është
pranvera e hershme (S. officinalis) dhe vera e hershme (S. fruticosa) përshkrimi dhe
matjet morfologjike janë realizuar vetëm për organet vegjetative (gjethet dhe kercelli).
Nga matjet morfologjike të realizuara rezultoi që kishte variacion midis dy popullatave të
S. officinalis. Popullata e Dukatit kishte shtat më të shkurtër dhe përmasat e gjetheve
ishin më të vogla së popullata e Dhërmiut. Ky diversitet morfologjik brenda species
(intraspecifik) mund të vijë edhe si rezultat i ekspozimit ndaj dritës së diellit. Disa specie
kanë aftësinë të zhvillojnë ndryshime anatomike, morfologjike, fiziologjike dhe
biokimike në përgjigje të ndryshimit të intensitetit të dritës (Czeczuga, 1987; Muraoka et
al., 2002; Sousa Paiva et al., 2003; De Carvalho Gonçalves et al., 2005).

Figura 5.44. a) Salvia officinalis Dukat, b) Salvia officinalis Dhërmi, c) Salvia fruticosa Dhërmi ( Foto M.
Shehu Tetor 2016)

Rritja e intensitetit të dritës ndikon në zvogëlimin e përmasave të bimëve të S. officinalis
(Zervoudakis et al., 2012). Në zonën e Dukatit S. officinalis është e ekspozuar nga lindja,
në këtë mënyë është më tepër e ekspozuar ndaj dritës së diellit se S. officinalis në zonën e
Dhërmiut ku specia është e ekspozuar nga perëndimi. Ky raportim përputhet edhe me
studimet që janë bërë për lloje të tjera bimore (Yang et al., 2007; Wang et al., 2009).
Variacioni interspecifik është i dukshëm në morfologjinë e gjetheve midis S. officinalis
dhe S. fruticosa. Tek S. fruticosa gjethet janë të përbëra nga tre pjesë (lobe) ndaj dhe ka
marrë emërtimin.
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Figura 5.45. Salvia officinalis L. a) Dukat, b) Dhërmi, c) Salvia fruticosa Dhërmi

Grafiku 5.50. Krahasimi i përmasave të gjetheve midis dy variantevepopullatave të S. officinalis L dhe një
popullate të S. fruticosa Mill.

Përsa i përket lartësisë së bimëve dhe përmasave të gjetheve S. fruticosa dhe S. officinalis
në zonën e Dhërmiut kanë ngjashmëri duke qenë se rriten në të njëjtin habitat ku
intensiteti i dritës dhe kushtet mjedisore janë të njëjta. Diversiteti interspecifik është i
theksuar midis S. fruticosa dhe S. officinalis popullata e Dukatit (Grafiku 5.50). Në tabelë
mund të vihet re diversiteti brenda species dhe midis specieve.
5.5.2. Diversiteti intraspecifik dhe interspecifik në nivel mikromorfologjik
Analiza e llojeve të trikomave është përdorur gjerësisht nga shumë studiues si një
dedektor i shpejtë i vrojtimit të diversitetit midis specieve në nivel gjinie madje edhe në
nivel specieje, për shkak të vendndodhjes së tyre në sipërfaqe, dendësisë së përhapjes dhe
larmishmërisë që ato paraqesin.
Gjethet e specieve të gjinisë Salvia janë të mbuluara dendësisht nga trikoma jo gjëndrore
dhe gjëndrore, tipar i cili është karakterisitik për speciet e familjes Lamiaceae (Werker et
al., 1985). Krahas diversitetit në nivel morfologjik analizat mikromorfologjike të
gjetheve rezultuan në diversitet intra dhe interspecifik në llojet e trikomave.
109

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

Figura 5.46. Morfologjia e trikomave tek S. officinalis L. Dhërmi
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Tek të dyja speciet e gjinisë Salvia (S. officinalis dhe S. fruticosa) janë identifikuar 2 lloje
kryesore trikomash gjëndrore: peltate dhe kapitate, prania e të cilave u vrojtua në të dy
sipërfaqet epidermike (në të sipërmen dhe të poshtmen).
Tek Salvia officinalis në të dyja popullatat si në zonën e Dhërmiut dhe atë të Dukatit janë
vrojtuar katër tipe trikomash gjëndrore kapitate. Kjo përputhet me të dhënat e raportuara
më parë për S. officinalis nga (Corsi & Bottega, 1999; Dunkic et al., 2001). Trikomat
kapitate shfaqen me kërcell të shkurtër dhe me kërcell të gjatë.
Në bazë të numrit të qelizave të kërcellit dhe kokës tek S. officinalis në popullatën e
Dhërmiut u përcaktuan katër tipe trikomash gjëndrore kapitate: Tipi I me një qelizë
bazale, kërcell i shkurtër një ose dy qelizor dhe kokë të madhe me një ose dy qeliza
sekretore. Tipi i II me një qelizë bazale, kërcell i shkurtër një qelizor, dhe kokë një
qelizore. Kjo tip trikome është shumë e vogël dhe në bazë të formës së kokës dalluam tre
nëntipe, nëntipi IIA ku koka paraqitet në formë të stërgjatur, nëntipi IIB ku koka paraqitet
konkave në formë trapezi dhe nëntipi IIC ku koka paraqitet e përkulur në formë grepi.
Tipi III me një qelizë bazale, kërcell i gjatë me një deri në tre qeliza, qafë një qelizore dhe
kokë me një qelizë sekretore e cila në bazë të formës së kokës mund të jetë konkave në
formë trapezi të cilën e përcaktuam si nëntipi IIIA dhe në formë të rrumbullakët të cilën e
përcaktuam si nëntipi IIIB. Tipi i IV me një qelizë bazale, kërcell shumë i gjatë me një
deri në katër qeliza, qafë një qelizore dhe kokë me një qelizë. Kjo tip trikome është
shumë e madhe dhe në bazë të formës së kokës dalluam dy nëntipe: nëntipi IVA me kokë
në formë konkave dhe nëntipi IVB me kokë në formë të rrumbullakët. (Figura 5.46.).
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Figura 5.47. Morfologjia e trikomave tek S. officinalis L. Dukat

E njëjta situatë paraqitet edhe në popullatën e Dukatit. Popullata e Dhërmiut dhe Dukatit kanë
ngjashmëri në trikomat e tipit të I, III dhe IV. Përsa i përket trikomave të tipit II në popullatën e
Dukatit u vrojtuan dy nëntipe, ndryshe nga sa u raportua për popullatën e Dhërmiut me tre
nëntipe. Tek S. officinalis në zonën e Dukatit u vrojtua nëntipi IIA (trikoma me kokë njëqelizore
në formë ovoide) dhe IIB (trikoma me kokë njëqelizore në formë konkave) (Figura 5.47).
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Figura 5.48. Morfologjia e trikomave tek S. fruticosa Mill. Dhërmi

Tek S. fruticosa ndryshe nga S. officinalis janë vrojtuar 5 tipe trikomash gjëndrore
kapitate.
Përsa i përket trikomave të tipit I, II, III dhe IV S. fruticosa ka ngjashmëri me S.
officinalis popullatën e Dhërmiut. Ndërsa tipi i V i trikomës u vrojtua tek S. fruticosa e
cila nuk u dedektua tek S. officinnalis në asnjë nga popullatat.
Trikomat peltate karakterizohen nga një qelizë bazale, kërcell njëqelizor dhe një kokë
sekretore të madhe me 8 qeliza (Figura5.48.). Të njëjtat të dhëna për trikomat peltate janë
raportuar edhe për S. fruticosa Në zonën e Libisë (Al Sheef et al., 2013).
5.5.3. Diversiteti intraspecifik dhe interspecifik në nivel histokimik
Krahas diversitetit që paraqesin në morfologjinë e organeve të jashtme dhe
shumëllojshmërinë e trikomave speciet e gjinisë Salvia shfaqin diversitet të theksuar edhe
në përmbajtjen dhe sasinë e përbërjeve dytësore (metabolitët sekondarë) (Kintzios 2000).
Bazuar në analizat histokimike të dy varianteve të Salvia officinalis dhe Salvia fruticosa
në punimin tonë u vu re një diversitet i theksuar intraspecifik dhe interspecifik në
llojshmërinë e përbërjeve kimike që janë dedektuar në trikomat gjendrore. Rezultatet e
reaksioneve specifike për dedektimin e këtyre përbërjeve janë pasqyruar në tabelat 5.13.;
5.14.; 5.15. dhe 5.16.
1. Reaksioni me FeCl3 dha rezultat shumë pozitiv pozitiv tek S. officinalis Dhërmi (Kap
I,II,III,IV dhe peltate) (Figura 5.55), S. fruticosa Dhërmi (Kap I dhe peltate) (Figura
113

DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE
HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS

5.62.) dhe S. officinalis Dukat vetëm tek trikomat peltate (Figura 5.49). Nërkohë
reaksioni rezultoi negative tek trikoma e tipit III tek S. officinalis Dukat dhe S. fruticosa
2. Prania e proteinave u dedektua në sasi të lartë tek S. officinalis Dhërmi në trikomat
kapitate të tipit I, II, IV dhe peltate (Figura 5.56.), tek S. fruticosa në trikomat kapitate të
tipit II dhe III (Figura 5.63.) dhe tek S. officinalis Dukat në trikomat kapitate tip IV
(Figura 5.50.). Reaksioni rezultoi negative tek trikoma tip I e S. fruticosa, kapitate tip III
e S. officinalis Dhërmi dhe tek trikoma peltate e S. officinalis Dukat.
3. Reaksioni me reagentin Wagner dha reaksion shumë pozitiv te S. officinalis Dukat në
trikomat tip I, IV dhe peltate (Figura 5.51.). Tek S. officinalis Dhërmi në trikomat e tipit
II, III, IV dhe peltate (Figura 5.57.). Ndërsa tek S. fruticosa u dedektuan në sasi të lartë
tek trikomat tip I, II dhe III (Figura 5.64.). Reaksioni dha rezultat negative tek trikoma
kapitatetip III e S. officinalis në zonën e Dhërmiut.
4. Nëpërmjet reaksionit me bikromat kaliumi u dedektuan taninat në sasi të lartë tek S.
officinalis Dukat në dy lloje trikomash kapitate tip III dhe peltate (Figura 5.53), tek S.
officinalis Dhërmi në dy lloje trikomash kapitate tip I dhe peltate (Figura 5.58). Ndërsa
tek S. fruticosa u vu re prania e tyre në katër lloje trikomash kapitate tip I, II, III dhe
peltate (Figura 5.65).
5. Për lipidet është zhvilluar reaksioni me Sudan III vetëm për S. officinalis Dhërmi dhe
S. fruticosa. Lipidet u dedektuan në sasi të lartë vetëm në dy lloje trikomash tek S.
officinalis Dhërmi, Kapitate tip II dhe III (Figura 5.59), ndërsa tek S. fruticosa në tre lloje
trikomash, kapitate tip III, IV dhe peltate (Figura 5.66). Reaksioni rezultoi negative tek
trikomat tip I e S. officinalis Dhërmi dhe trikoma tip IV e S. fruticosa.
6. Polisaharidet u dedektuan në sasi të lartë nëpërmjet reaksionit me reagentin Schiff/PAS
tek S. offficinalis Dukat në trikomat tip I dhe III (Figura 5.52), tek S. officinalis Dhërmi
në trikomat tip II dhe III (Figura 5.60.) dhe S. fruticosa në trikomat tip II dhe III, IV dhe
peltate (Figura 5.67).
7. Reaksioni me Blu alkan për dedektimin e mucilagjeve dha rezultat shumë pozitiv tek
S. officinalis Dhërmi në trikomat e tipit I dhe III (Figura 5.61), tek S. fruticosa në
trikomat III dhe peltate (Figura 5.68). Ndërsa tek S. officinalis Dukat mucilagjet u
gjendën në sasi të lartë vetëm tek trikomat peltate (Figura 5.54). Mungesa e mucilagjeve
u vu re vetëm tek S. officinalis Dukat në trikomat kapitate tip II dhe III.
Tabela 5.13. Rezultatet e reaksioneve histokimike tek S. officinalis L. Dukat.
Kapitate I
Ngjyruesi

Komponimi
i dedektuar

Q/S

FeCl3
Ac. Pikrik
Jodinë
K2Cr2O7
PAS
Alkan blu

Fenole
Proteina
Alkaloide
Tanina
Polisaharide
Mucilagje

++
?
+++
++
+++
?

Kapitate II

Kapitate III

Kapitate IV

H/S

Q/S

H/S

Q/S

H/S

Q/S

H/S

Q/S

H/S

++
?
+++
+++
?

?
?
-

?
+
+
+
?
-

?
+++
+++
-

?
+++
-

+
+++
+++
++
?
++

+++
+++
?
++

+++
+++
+++
?
+

+++
+++
+++
?
+
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Tabela 5.14. Rezultatet e reaksioneve histokimike tek S. officinalis L. Dhërmi.
Ngjyruesi
FeCl3
Ac. Pikrik

Perberjet
kimike
Fenole
Proteina

Jodinë
K2Cr2O7
Sudan III
PAS
Alkan blu

Alkaloide
Tanina
Lipide
Polisaharide
Mucilagje

Kapitate I
Q/S
H/S
+++ +++

Kapitate II
Q/S
H/S
+++
-

Kapitate III
Q/S
H/S
+++

Kapitate IV
Q/S
H/S
+++
++

+

+++

+++

+

-

-

++

+++

+
+++
+
+++

++
+
-

+++
++
++
+++
++

+++
+
+
+++

+++
++
+++
++

+
+++
+++

+++
++
+++
+
-

+++
++
+++
+
++

Peltate
Q/S H/S
+++
++
++
+
+++
+
+++
++
+++
+
+++
-

Tabela 5.15. Rezultatet e reaksioneve histokimike tek S. fruticosa Mill. për trikomat kapitate tipI-IV
Ngjyruesi
FeCl3
Ac. Pikrik
Jodinë
K2Cr2O7
Sudan III
PAS
Alkan blu

Kapitate I

Komponimi
i dedektuar

Q/S

Fenole
Proteina
Alkaloide
Tanina
Lipide
Polisaharide
Mucilagje

+++
+++
+
+
?

Kapitate II

Kapitate III

Kapitate IV

H/S

Q/S

H/S

Q/S

H/S

Q/S

H/S

+++
+++
+
+
?

++
+++
+++
+++
+++
++

++
+++
+++
+++
+++
+++
-

+++
++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++

++
?
?
?
?

++
?
?
?
+++
?

Tabela 5.16. Rezultatet e reaksioneve histokimike tek S. fruticosa Mill. për trikomën digitiforme dhe
peltate
Ngjyruesi

FeCl3
Ac. Pikrik
Jodinë
K2Cr2O7
Sudan III
PAS
Alkan blu

Komponimi i
dedektuar
Fenole
Proteina
Alkaloide
Tanina
Lipide
Polisaharide
Mucilagje

Digitiforme

Peltate

Q/S

H/S

Q/S

H/S

+
?
+++
++
+++
-

?
+++
+++
+
+++
-

+++
+
+++
+
+++
+++

+++
++
++
+++
+++

Shënim: Q/S: qelizat sekretuese, H/S: hapësira sekretuese
( - ) negative, ( + ) pak pozitive, ( ++ ) mesatarisht pozitive, ( +++ ) shumë pozitive, ( ? ) nuk është
gjendur trikoma
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Figura 5.49. Trikomat me FeCl3 për dedektimin e fenoleve tek S. officinalis L. Dukat.

Figura 5.50. Trikomat me acid pikrik për dedektimin e proteinave tek S. officinalis L. Dukat.
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Figura 5.51. Trikomat me regentin Wagner për dedektimin e alkaloideve tek S. officinalis L. Dukat.

Figura 5.52. Trikomat me Reagentin PAS për dedektimin e polisaharideve tek S. officinalis L. Dukat.
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Figura 5.53. Trikomat me bikromat kaliumi për dedektimin e taninave tek S. officinalis L. Dukat.

Figura 5.54. Trikomat me blu alkan për dedektimin e mucilagjeve tek S. officinalis L. Dukat.
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Figura 5.55. Trikomat me FeCl3 për dedektimin e fenoleve tek S. officinalis L. Dhërmi.

Figura 5.56. Trikomat me acid pikrik për dedektimin e proteinave tek S. officinalis L. Dhërmi.
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Figura 5.57. Trikomat me reagentin Wagner për dedektimin e alkaloideve tek S. officinalis L. Dhërmi.
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Figura 5.58. Trikomat me bikromat kaliumi për dedektimin e taninave tek S. officinalis L. Dhërmi.

Figura 5.59. Trikomat me Sudan III për dedektimin e lipideve tek S. officinalis L. Dhërmi.
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Figura 5.60. Trikomat me Reagentin PAS për dedektimin e polisaharideve tek S. officinalis L. Dhërmi.

Figura 5.61. Trikomat me Blu alkan për dedektimin e mucilagjeve tek S. officinalis L. Dhërmi.
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Figura 5.62. Trikomat me FeCl3 për dedektimin e fenoleve tek S. fruticosa Mill. Dhërmi.

Figura 5.63. Trikomat me acid pikrik për dedektimin e proteinave tek S. fruticosa Mill. Dhërmi.

Figura 5.64. Trikomat me reagentin Wagner për dedektimin e alkaloideve tek S. fruticosa Mill. Dhërmi.
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Figura 5.65. Trikomat me bikromat kaliumi për dedektimin e taninave tek S. fruticosa Mill. Dhërmi.

Figura 5.66. Trikomat me Sudan III për dedektimin e lipdeve tek S. fruticosa Mill. Dhërmi.
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Figura 5.67. Trikomat me reagentin PAS për dedektimin e polisaharideve tek S. fruticosa Mill. Dhërmi.

Figura 5.68. Trikomat me reagentin Blu alkan për dedektimin e mucilagjeve tek S. fruticosa Mill. Dhërmi.

Analizat histokimike vunë në dukje diversitet brenda species tek S. officinalis dhe midis
specieve S. officinalis dhe S. fruticosa përsa i përket përmbajtjes së përbërjeve kimike. S.
officinalis në zonën e Dhërmiut dalloi për sasinë më të lartë të metabolitëve sekondarë
dhe pranisë së tyre në një numër më të lartë trikomash në krahasim me S. officinalis në
zonën e Dukatit. Sipas raportimeve të disa autorëve të tjerë kushtet e mjedisit siç janë
drita, temperatura, uji etj. ndikojnë jo vetëm në tiparet morfologjike të bimëve por edhe
në aftësinë e tyre për të prodhuar metabolitë sekondarë (Verma & Shukla, 2015;
Ferrandino & Lovisolo, 2014; Griesser, 2015).
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KAPITULLI VI
PËRFUNDIME
Nga rezultatet e përftuara gjatë studimit të diversitetit brenda llojit (intraspecifik) dhe
midis llojeve (interspecifik) në disa specie të Florës në zonën e Vlorës u arrit në këto
përfundime përmbledhëse:


Diversitet interspecifik i tipareve morfologjike u vu re midis specieve S.
officinalis dhe S. fruticosa. Ndërsa variacion brenda species i tipareve ekomorfologjike u vu re në speciet A. ionica, P. autumnale dhe S. officinalis.



A janë të domosdoshme teknikat histologjike, citologjike dhe histokimike për
vlerësimin dhe studimin e diversitetit interspecifik dhe intraspecifik të specieve
bimore?
Domosdoshmëria e këtyre teknikave vërtetohet nga variacioni që shfaqin
parametrat stomatalë, mikromorfologjikë, citologjikë dhe histokimikë:

-

Dendësia stomatale dhe përmasat e gojëzave shfaqën variacion të theksuar brenda
llojit. Kjo dukuri u vu re tek A. ionica, P. autumnale, P. maritimum dhe H.
haplophylloides.

-

Indeksi stomatal tregoi ndryshueshmëri midis popullatave të së njëjtës specie të
shpërndarë në habitate të ndryshme për speciet A. ionica, P. autumnale, P.
maritimum dhe H. haplophylloides. Kjo mund të konsiderohet si një parametër i
rëndësishëm i vlerësimit të diversitetit brendallojit (intraspecifik).

-

U vu re një raport i zhdrejtë midis përmasave të gojëzave dhe dendësisë stomatale
tek P. autumnale.

-

U dedektua ekzistenca e dy citotipeve të reja të A. ionica në zonën e Vlorës.
Diferenca midis dy citotipeve qëndron në kombinimet e numrit të tre tipeve të
kromozomeve jo vetëm midis dy popullatave të analizuara në këtë studim por
edhe në krahasim me tre popullatat e kësaj specieje të studiuara nga Zekaj et al.,
2007.

-

Tek A. ionica u vu re prania e dy çifteve satelitorë vendndodhja e të cilëve
ndryshon si midis dy popullatave në studim ashtu edhe nga tre popullatat e
studiuara më parë.

-

Me rritjen e lartësisë rritet numri kromozomik tek P. autumnale. Me rritjen e
numrit kromozomik rezulton dendësi stomatale më e vogël dhe përmasa më të
mëdha të gojëzave tek P. autumnale.
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-

Analiza e llojeve të trikomave rezuloi një metodë efikase për vlerësimin e
diversitetit interspecifik dhe intraspecifik. Tek S. officinalis, popullata e Dhërmiut
dhe Dukatit kanë ngjashmëri në trikomat e tipit të I, III dhe IV. Përsa i përket
trikomave të tipit II në popullatën e Dukatit u vrojtuan dy nëntipe, ndryshe nga sa
u raportua për popullatën e Dhërmiut me tre nëntipe. Tek S. fruticosa u dedektuan
5 lloje trikomash kapitate.

-

Bazuar në analizat histokimike për vlerësimin e diversitetit interspecifik dhe
intraspecifik në nivel molekular tek Salvia officinalis L. dhe Salvia fruticosa Mill.
u vu re një diversitet i theksuar në përmbajtjen dhe sasinë e metabolitëve
sekondarë të dedektuar në trikomat gjëndrore. Tek S. officinalis në zonën e
Dhërmiut u dedektua sasi më e lartë e metabolitëve sekondarë në krahasim me dy
popullatat e tjera.
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SHTOJCA
Pregatitja e reagentëve që janë përdorur në këtë punim
 Përgatitja e fuksinës leuko-bazike
1. Tretet 1 gr fuksinë bazike (marka Sigma Aldrich) në 200 ml ujë të valuar.
2. Përzjehet mirë dhe ftohet deri në 50°C.
3. Filtrohet duke i shtuar 30 ml HCl 1 N
4. Shtohet 3 gr K2S2O5 (Metabisulfit Kaliumi)
5. Lihet solucioni të bëhet i qartë për 24 orë në një shishe me mbyllje hermetike dhe
në errësirë.
6. Shtohet 0.5 gr karbon si dekolorant
7. Përzjehet mirë për 1 minutë dhe filtrohet shpejt nëpërmjet një letre filtri me brima
të mëdha.
Koha e ngjyrosjes 15-60 sekonda.
Sipas Darlington & La Cour
 Përgatitja e orseinës acetike (për kromozomet)
1. Në 1 gr orseinë shtohet 45 ml acid acetik glacial i ngrohtë.
2. Shtohen në tretësirë edhe 55 ml uje i distiluar
3. Tundet dhe pasi tretet plotësisht është i gatshëm për përdorim.
Pausheva 581-p-230
 Përgatitja e AgNO3 50 % për bërthamëzat
Peshojmë 25gr AgNO3 (në gjendje kristalore) dhe e hedhim në një beker ku më parë këmi
hedhur 50 ml ujë të distiluar. I përziejmë mirë deri sa kristalet të treten plotësisht. Në këtë
mënyrë solucioni është gati për përdorim.
 Pregatitja e ngjyruesve për trikomat
Blu Alkan
Për të pregatitur solucion blu alkan 0.5% peshojmë 5 gr pluhur blu alkan dhe e tretim
në 100 ml ujë të distiluar. Më pas shtojmë 2ml acid acetik glacial. Përzihen mirë dhe
ruhen në temperaturë ambjenti.
Acid pikrik/ reagenti Hager 0.5%
Tretim 5 g acid pikrik në 100 ml ujë të distiluar.
Klorur hekuri (III) 0.5%
Tretim 0.85 gr klorur hekuri (FeCl3) (III) në 99 ml ujë të distiluar dhe e përziejmë
mirë.
Solucion acid periodik 0.5%
Tretim 5 gr acid periodik në 100 ml ujë të distiluar dhe e përziejmë mirë.
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Jodinë/reagenti Wagner
Tretim 2 g jodinë dhe 6 g jodur kaliumi në 100 ml ujë të distiluar.
Bikromat kaliumi
Për të pregatitur tretësirë 10% peshojmë 10 gr pluhur bikromat kaliumi dhe e tretim
në 100 ml ujë të distiluar. Përzihen mirë dhe ruhet në temperaturë ambjenti.
Sudan III
Ngrohim 73.5 ml alkool etilik 95% në banjomari. Shtojmë 0.5 gr Sudan III dhe e
përziejmë. Më pas shtojmë ujë të distiluar të ngrohur në 75°C deri sa të arrijë në 100
ml. E përziejmë dhe e ftohim në temperaturën e dhomës dhe më pas e hollojmë deri
në 100 ml me ujë të distiluar. Nëse është e nevojshme duhet ta filtrojmë.
 Përgatitja e solucionit karnua
Për pregatitjen e 200 ml solucion karnua shtojmë 50 ml acid acetik glacial në 150 ml
alkool etilik absolut. (raporti 1:3)
 Përgatitja e kolkicinës 0.04%
Fillimisht pregatisim solucionin stok Peshojmë 0.4 gr kolkicinë dhe e hedhim në 100
ml ujë dhe e përziejmë mirë. Hollimi bëhet duke shtuar 10 ml kolkicinë 0.4% në 100
ml ujë.
 Acid acetik 45%
Për pregatitjen e 100 ml acid acetik 45% në 55 ml ujë të distiluar shtojmë 45 ml acid
acetik glacial.
 Alkool 70%
Për pregatitjen e alkoolit etilik 70% në 70 ml alkool etilik absolut shtojmë 30 ml ujë
të distiluar.
Recetat për përgatitjen e reagentëve janë marrë nga faqja e internetit:
https://www.flinnsci.com/api/library/Download/18ce587821c24fb3b0ad7d878bd6a3d
9
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ANEKSE
ANEKS I. Pasqyra e të dhënave morfologjike për speciet në studim.
Tabela 1. Të dhënat morfologjike për A. ionica Bareka et al. në tetë vendndodhje.

Leucojum
ionicum L.
Kalaja
Orikum
Dukat
Fajeo
Palasë
Dhërmi
Gjipe
Porto
Palermo

Gjatësia
mesatare e
bulbit (cm)

Gjerësia
mesatare e
bulbit (cm)

Gjatësia
mesatare e
gjetheve (cm)

Gjerësia
mesatare e
gjetheve (cm)

2.52 ± 0.2
1.84 ± 0.4
2.42 ± 0.2
2.9 ± 0.6
2.7 ±0.4
2.4 ± 0.2
2.14 ± 0.2

1.52 ± 0.1
1.08 ± 0.2
1.56 ± 0.1
1.22 ± 0.3
1.8 ± 0.19
1.5 ± 0.1
1.28 ± 0.1

40.9 ± 3.2
34.7 ± 1.6
41 ± 2.8
27.66 ± 3.9
40 ± 3.9
34 ± 3.3
32 ± 2.9

3.1 ± 0.6
1.1 ± 0.2
1.9 ± 0.2
1.5
3 ± 0.4
2.2 ± 0.3
1.8 ± 0.3

Nr. i
luleve/
kërcell
lulor
4-5
2-4
5-8
2-4
4-7
4-7
2-5

1.82 ± 0.1

0.7 ± 0.1

32 ± 2.6

1

2-4

Lartësia e
kërcellit
lulor (cm)
25
28
34
23
25
32
25
14

Tabela 2. Të dhënat morfologjike për P. autumnale L. në tre habitate.

P. autumnale
L.
Dukat
Llogara
Porto Palermo

Gjatësia
mesatare e
gjetheve
(cm)
15
20.2
21.5

Gjerësia
mesatare e
gjetheve
(cm)
1
1.3
2

Gjatësia
mesatare e
bulbit (cm)

Gjerësia
mesatare e
bulbit cm)

Nr.
mesatar i
luleve

1.3
2.3
1.66

1
1.6
0.7

12
12
24

Gjatësia
mesatare e
kërcellit
lulor (cm)
21
18
44

Tabela 3. Të dhënat morfologjike për H. haplophylloides Halacsy & Bald.

Specia
H. haplophylloides Llogara
H. haplophylloides Gjipe

Gjatësia
mesatare e
gjetheve (mm)
16.1±1.97
16.7±2.87

Gjerësia
mesatare e
gjetheve (mm)
5.6±0.74
5.35±0.81

Gjatësia
mesatare e
kërcejve (cm)
24.05±5.29
24.51±4.88

Tabela 4. Të dhënat morfologjike për S. officinalis L. dhe S. fruticosa Mill.

Specia
S. officinalis Dukat
S. officinalis Dhërmi
S. fruticosa Dhërmi

Gjatësia
mesatare e
gjetheve
(mm)
2.856±0.25
4.172 ±0.38
4.272±0.42
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Gjerësia mesatare
e gjetheve
(mm)
1.272±0.25
2.416 ±0.26
1.896±0.18
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ANEKS II. Pasqyrë e të dhënave të tipareve stomatale për speciet në studim.
Tabela 1. Vlerat mesatare të parametrave stomatalë për tetë popullata të A. ionica Bareka et al. (K.v. –
koeficienti i variacionit).

Acis ionica Bareka
et al.
E.S
K.v.
Kalaja
E.P
K.v.
E.S
K.v.
Orikum
E.P
K.v.
E.S
K.v.
Dukat
E.P
K.v.
E.S
K.v.
Fajeo
E.P
K.v.
E.S
K.v.
Palasë
E.P
K.v.
E.S
K.v.
Dhërmi
E.P
K.v.
E.S
K.v.
Gjipe
E.P

Porto
Palermo

K.v.
E.S
K.v.
E.P
K.v.

Indeksi
Dendësia
Stomatal
Stomatale
(%)
(mm2)
14.88 ±1
36.5±1.7
31.1±2.1
27.9±1.3
79.1±5.5
6.94
4.63
6.7
4.69
6.94
15.4±1.2
36.5±1.3
30.0±1.9
28.6±1.5
81.9±6.4
7.79
3.64
6.15
5.33
7.794
16.44±1
38±1.5
34.5±1.9
30.5±1.3
87.4±5.6
6.46
3.98
5.39
4.18
6.46
17.36±1.5
38±1.2
34.7±1.5
31.9±1.9
92.3±7.8
8.45
3.29
4.44
5.87
8.45
17.68±1
36±1.8
31.4±1.5
33.9±2
94±5.8
6.14
4.92
4.63
5.89
6.14
17.96±1
36.2±2
30.6±2.5
31±1.1
95.5±5.7
5.99
5.78
8.04
3.65
5.99
19.92± 1.9
35.9±1.1
31.1±1.6
34.2±2.3 105.9±10.2
9.62
3
5.05
6.79
9.62
20.04±1
36±1.4
30.7±1.4
34.8±1.4
106.6±5.5
5.18
4.01
4.46
4.05
5.18
20.8±1.7 37.22±0.95 31.7±1.7 36.18±2.1 110.6±9.5
8.6
2.54
5.38
5.9
8.6
22.72±1.1 37.25±1.05 31.9±1.8
36.9±3.3
120.8±5.9
4.9
2.81
5.77
8.94
4.9
19.96±1.14 37.1±1.4 36.24±1.3 34.8±1.3
106.2±6.1
5.75
3.81
3.12
3.7
5.75
21.96±1.5
37.1±1.4
36.4±1.2
35.7±1.6
116.8± 7.9
6.75
3.77
3.22
4.55
6.75
19.36±1.05 34.9±1.64 32.11±1.1 31.21±2.03 102.98±5.6
5.44
4.69
3.43
6.49
5.44
19.68±1.2
34.9±1.7
32±1.1
31.1±2.4
104.7±6
Nr. i
gojëzave

Gjatësi
(μm)

Gjerësi
(μm)

5.88
19.24±1.2
6.28
20.72±1.8
8.79

4.95
37±1.1
2.99
37±1
2.56

3.53
29.2±1.5
5.3
29.2±1.6
5.57
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7.88
33.7±1.7
5.1
34.2±1.7
4.85

5.88
102.3±6.4
6.28
110.2±9.7
8.79
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Tabela 2. Vlerat mesatare të parametrave stomatalë për tre popullata të P. autumnale L. Kv- koeficienti i
variacionit

Prospero
autumnale L.
E.S
Kv
E.P
Kv
E.S
Kv
E.P
Kv
E.S
Kv
E.P
Kv

Dukat

Porto
Palermo

Llogara

Nr.
Gojëzave
për fushë
23.08±1.38
5.99
23.12±1.9
8.24
25.64±1.54
6.03
26.24±1.5
5.73
21.92±1.19
5.46
21.4±1.81
8.46

Gjatësi (μm)

Gjerësi
(μm)

Indeksi
stomatal (%)

35.16±1.06
3.01
35.23±1.23
3.49
33.68±1.02
3.03
33.84±1.09
3.25
36.27±0.86
2.37
36.15±0.9
2.5

27.15±2.55
9.38
26.95±1.39
5.15
24.73±1.04
4.2
24.72±1.49
6.02
28.74±1.23
4.28
29.03±0.99
3.42

30.36±1.36
4.48
30.47±1.94
6.37
37.4±1.93
5.16
36.69±1.69
4.61
28.51±1.39
4.88
28.36±1.97
6.95

Densiteti
stomatal
(mm2)
122.76±7.36
5.99
122.98±10.13
8.24
136.38±8.22
6.03
139.57±8
5.73
116.59±6.37
5.46
113.83±9.63
8.46

Tabela 3. Vlerat mesatare të parametrave stomatalë për dy popullata të P.maritimum L. Cv- koeficienti i
variacionit
Pancratium
maritimum L.
Nartë

Pishporo

E.S
Cv
E.P
Cv
E.S
Cv
E.P
Cv

Nr. Gojëzave
për fushë

Gjatësi (μm)

Gjerësi (μm)

Indeksi
stomatal (%)

13.2±1.2
0.09
13.2±0.9
0.07
8.8±0.9
0.09
8.8±1.1
0.12

49.12±4.4
0.09
49.02±4.5
0.09
44.2±2.9
0.07
44.3±2.8
0.06

23.4±4.1
0.2
24.22±3.4
0.14
24.4±3.2
0.13
24.5±2.4
0.1

28.66±1.5
0.05
28.28±1.1
0.04
22.5±1.7
0.7
22.5±2.1
0.099

Densiteti
stomatal
(mm2)
70.21±6.2
0.09
70.21±4.9
0.07
46.8±4.7
0.09
46.5±5.9
0.12

Tabela 4. Vlerat mesatare të parametrave stomatalë për dy popullata të H. haplophylloides Halacsy &
Bald. Cv- koeficienti i
H.
haplophylloides
Gjipe

ES
EP
Cv

Llogara

ES
EP
Cv

Nr. Gojëzave

Gjatësi (μm)

Gjerësi (μm)

Indeksi
Stomatal (%)

Densiteti
stomatal (mm2)

4.4
40.44±2.38
5.89
11.6
53.84±4.62
8.59

34.4
26.87±1.75
6.54
22.9
22.52±2.53
11.27

27.1
15.23±2.53
16.67
14.9
14.81±2.5
16.91

2.4
19.96±0.57
2.89
6.3
22.79±1.67
7.36

23.4
215.1±12.68
5.89
61.6
286.38±24.61
8.59
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Përmbledhje
Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i diversitetit intraspecifik dhe interspecifik duke u bazuar në
parametrat eko-morfologjikë dhe histo-citologjikë të disa specieve bimore në zonën e Vlorës. Për studimin
e diversitetit morfologjik u kryen matje të tipareve morfologjike. Teknika e përdorur për studimin e
parametrave stomatalë është teknika e lyerjes së epidermës me manikyr transparent dhe teknika me shqitje
e epidermës. Për studimin e parametrave citologjikë u përdor teknika e shtypjes së majave të rrënjëve të
cilat paraprakisht kaluan në disa faza të paratrajtimit, ruajtjes dhe ngjyrimit. Për studimin e trikomave
gjëndrore dhe tipareve histokimike së tyre u përdor teknika prerjes së materialit të freskët bimor me dorë të
lirë dhe ngjyrimi histokimik me ngjyrues specifikë për identifikimin e metabolitëve sekondarë.
Analizat morfologjike dhe histologjike rezultuan në diversitet intraspecifik sinjifikant midis tetë
popullatave të Acis ionica Bareka et al. Rezultuan dy citotipe të reja të kësaj specieje të cilat dallojnë nga
njëra-tjetra në kombinimin e numrit të kromozomeve metacentrikë dhe submetacentrikë gjithashtu dhe nga
vendndodhja e satelitëve. Diversiteti intraspecifik i Prospero autumnale L. konsiston si në parametra ekomorfologjikë ashtu edhe në parametrat histo-citologjikë. Me rritjen e lartësisë ka një zhvillim më të dobët të
tipareve morfologjike, rritet numri kromozomik, rritet dendësia e gojëzave dhe ulen përmasat e gojëzave.
Tek P. maritimum diversiteti intraspecifik midis dy popullatave rezultoi në parametrat histologjikë dhe në
indeksin mitotik. H. haplophylloides shfaqi diversitet intraspecifik vetëm në parametrat stomatalë. Tek S.
officinalis L. dhe S. fruticosa Mill. u vu re diversitet intraspecifik dhe interspecifik sinjifikativ përsa i
përket morfologjisë së trikomave dhe përmbajtjes e sasisë së metabolitëve sekondarë.
Fjalë Kyçe: diversitet intraspecifik, diversitet interspecifik, parametra eko-morfologjikë, parametra
histologjikë, parametra histokimikë, parametra citologjikë.

Abstract
The aim of this study is to evaluate intraspecific and interspecific diversity based on the eco-morphological
and histo-cytological traits of some plant species in Vlora area. Morphological diversity evaluation was
based on measurement of vegetative and reproductive features. For stomatal traits analysis was used the
colloidal technique with nail polish and the peeling of the epidermis. For cytological traits evaluation,
squash technique of the roots tips was performed, that were previously passed into several stages of pretreatment, preservation and dying. For the study of glandular trichomes and their histochemistry, the
freehand section of the fresh plant material was applied and the histochemical reaction with specific
coloring reagents was performed for the identification of secondary metabolites.
Morpho-histological analysis resulted in significant intraspecific diversity between eight populations of
Acis ionica Bareka et al. There were two new cytotpes of this species that differ from each other in the
combination of the number of metacentric and submetacentric chromosomes and the position of the
satellites. The intraspecific diversity of Prospero autumnale L. consists on both eco-morphological and
histo-cytological traits. With the altitude increase, there is a weaker development of morphological
features, chromosomal number increases, the density of stomata decreases and the size of stomata
increases. In P. maritimum L. intraspecific diversity between two populations resulted in histological traits
and mitotic index. H. haplopylloides Halacsy Bald. showed intraspecific diversity only in stomatal traits. In
S. officinalis L. and S. fruticosa Mill., significant intraspecific and interspecific diversity was observed
regarding the morphology of trichomes and the content and amount of secondary metabolites.
Key words: intraspecific diversity, interspecific diversity, eco-morphological traits, histological traits,
histochemical traits, cytological traits.
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