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REZYMEJA 

 

Shteti i Kosovës gjendet në pjesën qendrore të Gadishullit Ballkanik përkatësisht në pjesën jug-

lindore të Evropës. Zona e hulumtimit është Malësia e Gjakovës (sektori Qafë e Morinës – Qafë 

e Prushit), e cila zonë gjendet në pjesën jug-perëndimore të Kosovës. Natyra e Kosovës është e 

pasur me lloje bimore. Ende nuk ka një numër të saktë të llojeve bimore të florës vaskulare në 

Kosovë të identifikuara. Bimët janë pjesë e rëndësishme e biodiversitetit tonë floristik 

kombëtarë. Tokat serpentine paraqesin terrene me interes të veçantë edhe për studime floristike. 

Këto terrene kanë shpërndarje fragmentare në Kosovë, në zona të mëdha ose të vogëla. Malësia 

e Gjakovës (sektori Qafë e Morinës – Qafë e Prushit) ka qenë zona jonë e hulumtimit për tre 

vite me radhë (2018 – 2021), përfshinë një sipërfaqe prej 92 km2, duke filluar nga lartësia më e 

ulët mbidetare rreth 380 m  deri te ajo më e lartë (1170 m) mbi nivelin e detit.   

Nga aspekti floristik në zonën e hulumtuar gjenden lloje drunore të larta, si Ahu (Fagus 

sylvatica), Bungu (Quercus petrea), Qarri (Q.cerris), Bungëbuti (Q.pubescens), etj., pastaj 

shkurret si Boshtra (Forsythia europaea), Grathata (Erica carnea) si dhe një numër i madh i 

bimëve barishtore, që kanë rëndësi shkencore, ekoniomike,  praktike, për njeriun dhe mjedisin. 

Ky thesar bimësh të gjelbër ka rëndësi për ne që jetojmë sot dhe gjeneratat e ardhshme. Roli i 

bimëve është i shumëfishtë: pastrojnë ajrin, ujin, ruajnë natyrën nga erozioni, tokën, rregullojnë 

klimën e mjedisit në përgjithësi, etj.  

Terreni i hulumtuara serpentinë në Malësin e Gjakovës nga aspekti gjeologjik përmbanë 

shkëmbinj bazik dhe ultrabazik me origjinë magmatike, me përmbajtje ultrabazike, ku 

mbizotërojnë perioditet e serpentinizuara (harzburgite të serpentinizuara), pastaj shkëmbinj 

bazik (gabro e diabaze), ndërsa nga aspekti pedologjik përbëhet nga tokë rendëzinë dhe 

rendëzinë e hirtë kafe.  

Nga aspekti klimatik, temperatura mesatare vjetore në Malësin e Gjakovës është 14.3֯ C, për 

vitin 2019 kurse sasia mesatare e reshjeve 760 mm. Klima është kontinentale e butë me 

elemente kah ajo mesdhetare dhe submesdhetare. Kjo për shkak të reshjeve më të mëdha gjatë 

dimrit dhe sasisë më të vogël të reshjeve gjatë verës. Nga aspekti hipsometrik zona e hulumtuar 

ka ndryshime të vogëla dhe përfaqëson terren kodrinor. Bimësia e zonës përgjithësisht ka 

karakter termofil.  

Terrenet serpentine janë përgjithësishtë të varfëra me elemente biogjene, kanë përmbajtje të 

lartë të elementeve toksike (fitotoksike), radiacion të lartë, evaporim dhe degradim të lartë.  



Lloje bimore me rëndësi të veçantë në kuadër të zonës së hulumtuara janë edhe llojet me rëndësi 

shkencore (llojet e kërcënuar, endemike, relikte, paleoendemike, neoendemike), pastaj ato me 

rëndësi praktike dhe ekonomike (bimët mjekësore, mjaltore, helmuese, ngjyruese, aromatike). 

Bimët e grumbulluara dhe të thara janë determinuar përmes florave dhe çelësave nga autor të 

huaj dhe vendor. Emërtimi shqip i bimëve është bërë me anë të literaturës nga autorë shqiptarë. 

Është zbuluar se zona e hulumtuar paraqet habitat natyror për rritje dhe zhvillim të llojit 

Hemerocallis lilioasphedolus në Kosovë.   

Analiza e elementit floristik për llojet bimore nxjerr në pah prezencën e 12 elementeve 

korologjike në zonë, ku mbizotëron elementi floristik Evropian dhe Evroaziatik.  

Analiza e spektrit floristik tregon që flora vaskulare e Malësisë së Gjakovës (sektori Qafë e 

Morinës – Qafë e Prushit)  përfaqësohet nga 80 familje bimore. Familje që kanë numrin më të 

madh të llojeve janë: Compozitae, Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Poaceae,  

Caryophyllaceae, Apiaceae, etj.  

Rezultatet e arritura tregojnë për një diversitet të pasur të florës vaskulare me 349 lloje bimore 

dhe 247 gjini. Gjinit më reperezentative janë: Acer, Euphorbia, Linum, Trifolium, etj.  

Analiza e formave jetësore të llojeve bimore tregojnë për dominimin e Hemikriptofiteve (H) 

dhe Gjeofiteve (G) në raport me format tjera jetësore.  

Në zonën e hulumtuar janë prezentë edhe një numër i caktuar i llojeve bimore që kanë mbrojtje 

ligjore (7 lloje). Llojet bimore që i takojnë Listës së Kuqe të Florës Vaskulare të Kosovës janë 

32 lloje bimore kurse në Listën e Kuqe të Botës janë të përfshira 7 lloje bimore.   

Të gjitha bimët e grumbulluara, thara dhe të përcaktuara janë të përfshira në disa grupe bimore, 

si: Fierorë (Pteridophyta) dhe Spermatopyhta (bimë me farë). Fiernat janë të përfaqësuar me 9 

lloje bimore, ndërsa Spermatophyta janë grupi bimorë me diversitetin më të madh dhe më i 

zhvilluar i bimëve me 340 lloje, 241 gjini dhe 74 familje bimore. Në kuadër të këtij grupi kemi 

dikotiledonet me 275 lloje dhe monokotiledonet me 61 lloje. Grupi bimor më pak i përfaqësuar 

me lloje është grupi i farëzhveshurave (gymnospermae).  

Flora vaskulare e Malësisë së Gjakovës (sektori Qafë e Morinës Qafë e Prushit) ka prezentë 

edhe disa lloje bimore endemike të Ballkanit, endemike shqiptare (Kosovë dhe Shqipëri), 

relikte, paleoendemike, neoendemike, etj. Në zonën e hulumtuar është konstatuar edhe prezenca 

e një numri të madh llojesh bimore mjekësore, mjaltore, helmuese, ngjyruese dhe aromatike.  

Prezenca e një numri të madh të llojeve me shkallë të ndryshme kërcënueshmërie, prania e 

llojeve me rëndësi shkencore (endemike, relikte), praktike dhe ekonomike si dhe gjendja jo e 

mirë e mjedisit e arsyeton inicimin e vënjes nën mbrojtje ligjore të zonës së hulumtuar.  



Duhet potencuar që gjendja e diversitetit të botës bimore vaskulare nuk është në gjendje 

natyrore të mirë, andaj zona duhet mbrojtur dhe faktori njeri duhet ndërgjegjësuar më shumë 

rreth mbrojtjes së bimësisë  dhe ruajtjes së mjedisit në përgjithësi. Në këtë hulumtim nuk është 

përfshirë flora ruderale (flora afër vendbanimeve).  

Interesi i hulmtimit të kësaj zone ishte studimi i Diversitetit të Florës Vaskulare serpentinore, 

për të cilën nuk kishte informacione të mjaftueshme mbi gjendjen e fitodiversitetit në zonën e 

hulumtuar.  

 

Fjalët çelës: Diversiteti, Flora vaskulare, Serpentine, Relikte, Endemike të Ballkanit, 

Paleoendemike, Neoendemike, Steno-endemike, Mjekësore, Mjaltore, Aromatike, Ngjyruese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Kosovo is situated in the central part of the Balkan Peninsula, respectively in the southeastern 

part of Europe. The research area is the Highland of Gjakova (area of Qafë e Morinë - Qafë e 

Prushit), which is located in the southwestern part of Kosovo. The nature of Kosovo is rich in 

plant species. There is still no exact number of vascular flora species identified in Kosovo. 

Plants are important part of our national florist biodiversity. Serpentine lands represent terrain 

of particular interest study of floristics. These lands are fragmentary spread in Kosovo, in large 

or small areas. Highland of Gjakova (Qafë e Morinës - Qafë e Prushit) has been our research 

area for three years (2018-2021), which includes an area of 92 square kilometers, ranging from 

lowest sea level about 380 meters to the highest 1170 meters above sea level.  

From the aspect of flora in the researched area, there are high timber species such as: Beech 

(Fagus Sylvatica), Sessile Oak (Quercus petraea), Turkey Oak (Q. cerris), Pubescent Oak (Q. 

pubescens) etc., and also bushes such as European Forsythia (Forsythia europaea), Winter 

Heath [Spring Heath] (Erica carnea) as well as a large number of herbaceous plants that are of 

scientific, economic and practical importance to human and the environment. This green plant 

treasure is important to us who live today and for future generations. The role of plants is 

multiple: they clean the air, the water, protect the nature from erosion, the land, in general, they 

regulate the environmental climate, etc.  

The researched serpentine terrain in the Highland of Gjakova from the geological point of view, 

it contains basic and ultrabasic rocks of magmatic origin, with ultrabasic content, where 

serpentized periods (serpentized harzburgites) prevail, and basic rocks (Gabro and diabase), 

whereas from the pedology aspect, it consists of land rank and gray brownish land rank.  

From the climate aspect, the average annual temperature was 14.3 Degrees Celsius in the 

Highland of Gjakova for the year 2019, while the average amount of rainfall was 760 millileters. 

The climate is gentle continental with Mediterranean and Subsonic elements. This is due to 

more rainfall in the winter time and the smallest amount of rainfall during the summer. From 

the hypsometric point of view, the researched area has minor changes and represents the hilly 

ground. The vegetation of the area is generally thermofile.  



Serpentine terrain are generally poor in biogenic elements, they have high content of toxic 

(phytotoxic) elements, high radiation, evaporation and high degradation. Plant species of 

special importance within the researched area and species of scientific importance are 

(threatened species, endemic, relic, paloendemic, neoendemic species), then those of practical 

and economic importance (medicinal plants, honey-bearing, poisonous, coloring, aromatic).  

Collected and dried plants are determined through floras and keys from foreign and local 

authors. The Albanian plant denomination was done by literature by Albanian authors.  

It is discovered that the researched area presents natural habitats for growing and developing 

Hemerocallis lilioasphedolus in Kosovo.  

The analysis of the florist element for plant species reveals the presence of 12 corological 

elements in the area, where the European and Eurasian florist element prevails.   

The florist spectrum analysis shows that the vascular flora of the Highland of Gjakova (area of 

Qafë Morinë - Qafë Prushë) is represented by 80 plant families. Families that have the largest 

number of species are Compozitae, Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Poaceae, 

Cariophyllaceae, Apiaceae, etc.  

Reached results show a rich diversity of vascular flora with 349 plant species and 247 genders. 

The most representative genders are Acer, Euphorbia, Linum, Trifolium, etc.  

The analysis of the vital forms of plant species show the dominance of Hemicriptophytes (H) 

and Geophytes (G) in relation to other vital forms.  

There are also a certain number of plant species that have legal protection (7 species). Plant 

species belonging to the Red Vascular Flora List of Kosovo are 32 plant species, while 7 plant 

species are included in the World’s Red List.  

All accumulated, dried and defined plants are included in several plant groups, such as Ferns 

(Pteridophyta) and Seed plants (Spermatophyta). Ferns are represented with 9 plant species, 

while Spermatophyta is the flora group with the largest and most developed diversity of plants 

with 340 species, 241 genders and 74 plant families. Within this group we have dicotyledons 

with 275 species and monocotilidones with 61 species. The least represented flora group with 

species is seedless one (Gymnospermae).  

Vascular Flora of the Highland of Gjakova (area of Qafë e Morinës – Qafë e Prushit) has also 

some endemic species of Balkans, endemic of Kosovo and of Albania, relic, paleoendemic, 



neoendemic, etc. In the researched area, the presence of a large number of medicinal, honey-

bearing, poisonous, coloring and aromatic species is also found. 

The presence of a large number of species with varying degrees of threats, the presence of 

species of scientific (endemic, relics), practical and economic importance and the poor 

environmental state, justify the initiation of the legal protection of the researched area.  

It must be emphasized that the state of diversity of the vascular plant is not in good natural state, 

thus the area must be protected and the human being must be more aware of the protection of 

vegetation and of the environment in general. In this research ruderal flora was not included 

(Flora near the dwelling places).  

The research interest of this area was to study the diversity of serpentine vascular flora, for 

which there was insufficient information on the state of phytodiversity.  

Key words: Diversity, Vascular Flora, Serpentine, Relic, Endemic, Paleoendemic, 

Neoendemic, Steno-endemic, Medicinal, Honey-bearing, Aromatic, Coloring. 
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subsp. - subspecies (nënlloj) 
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L. - Linne 

a - aride (klimë e thatë) 

h - humide (klimë e lagësht) 

pH - përqendrim i joneve H+ 

L.m.d - Lartësia mbi detare  

m - metër 

mm - milimetër 

 ͦC - shkallë Celzius 

km – kilometër 

V – veriu 

J – jugu 

P – perendimi 

L – lindja 

X – gjerësia gjeografike 

Y – gjatësia gjeografike 

Helm. - helmuese 

Med. - Medicinale (Mjekësore) 

Mjal. - Mjaltëdhënëse (mjaltëse) 

ASK - Agjensioni i Statistikave të Kosovës  

AMMK - Agjensionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës  

IUCN - International Union for Conversation of Nature 

FSK – Forca e Siguris së Kososvës 

BIMËT SIPAS KATEGORIVE TË KËRCENUESHMERISË 

CR (Critically Endangered) - Rrezikuar në mënyrë kritike 

EN (Endangered) – i Rrezikuar 

NT - (Near Threatened) Gati i Rrezikuar   



LC (Least Concern) - Më pak i Rrezikuar  

VU - (Vulnerable) - i Përkeqësuar  

DD - të dhëna të pa mjaftueshme  

LR – rrezik i ulët 

R - rrallë 

FORMAT JETËSORE 

Ch - Chamaephyta (Kamefite)  

G - Geophyta (Gjeofite) 

H - Hemicriptophyta (Hemikriptofite) 

T - Terophyta (Terofite) 

P - Phanerophyta (Fanerofite) 

Par. – Parazite 

Ch – Chamaephyta 

H – Hemikriptophyta 

NP – Nanofanerofite 

P (Liane) – Phanerophyta/Kacavjerrëse 

Semipar. ep. (Ch) – Gjysmëparazite/Epifite/Chamaephyta 

T – Terophyta 
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1. HYRJE 

 

Flora dhe vegjetacioni i tokës që njihet deri më sot është rezultat i veprimit afatëgjatë të 

faktorëve mjedisor historik dhe aktual, por edhe atyre evolutiv. Dihet se raportet pozicionale të 

kontinenteve për shkak të lëvizjeve të vazhdueshme kanë ndryshuar në mënyrë të vazhdueshme, 

në raport me polet e tokës si dhe në raport me njëri tjetrin. Këto ndryshime kanë çuar edhe në 

zhvillimin dhe diferencimin e bimësisë në drejtime (rrugë) të ndryshme. (Walter, H., 1973). 

Shpërhapjen e bimëve ku do në planet, detyrë studimi e ka fitogjeografia. Kështu flora e 

Kosovës si pjesë e florës së Evropës jug-lindore, i takon rajonit floristik Holoarktik. (Demiri. 

M, 1964). Me termin florë nënkuptojmë tërësinë e llojeve bimore që e popullojnë një territor të 

caktuar.  

Në ditët e sotme një ndër sfidat kryesore mbarë botërore është ruajtja e diversitetit floristik dhe 

e peisazheve natyrore nga degradimi, prerjet ilegale të pyjeve (shkatërrimi i tyre), zhdukja e 

llojeve, ndotja e ajrit dhe detrave, djegiet e qëllimshme të zonave pyjore, ngrohja globale, 

shkatërrimi i shtresës së ozonit, mbishfrytëzimi i produkteve natyrore, zhvillimi i 

infrastrukturës, dhe si rrjedhojë kemi zvogëlim (humbje) gjithnjë e më të madhe të zonave të 

gjelbra natyrore përkatësisht humbja e biodiversiteti të florës në përgjithësi, qoftë në nivel lokal, 

por edhe atë global. Meqenëse mbrojtja e zonave natyrore dhe e llojeve bimore aktuale si dhe 

rivitalizimi i shumë ekosistemeve natyrore të degraduara është sfidë globale, është krejt e 

arsyeshme edhe fillimi i hulumtimi të gjendjes së biodiversitetit të florës vaskulare të Kosovës. 

Flora vaskulare e Kosovës tregon një potencial të lartë të biodiversitetit, e cila ka afro 2800 – 

3000 lloje bimore (Millaku, F., Rexhepi, F., Krasniqi, E., Pajazitaj, Q., Mala, Xh., Berisha, N., 

2013). Biodiversiteti i Florës Vaskulare të Kosovës nuk është hulumtuar ende mjaftueshëm, 

prandaj kjo ishte edhe një shtytje tjetër që të filloj njohjen dhe të eksploroj këtë trashëgimi 

natyrore si dhe të jap një kontribut modest në këtë fushë studimi. Me termin biodiversitet 

nënkuptojm shumëllojshmërin e botës së gjallë, që nga niveli molekular deri te niveli i 

popullatave si dhe shumëllojshmeria ekologjike që nga niveli i nishës ekologjike e deri tek 

niveli i biomës. Është term shumë i gjerë dhe unifikues (Rakaj, M. 2008). Mirëpo niveli jonë i 

hulumtimit dhe studimit të shumëllojshmërisë biologjike të florës vaskulare është përqendruar 

në terrenet serpentine të Malësisë së Gjakovës (Sektori Qafë e Morinës – Qafë e Prushit). 
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2. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR TERRITORIN E MALËSISË SË 

GJAKOVËS (SEKTORI QAFË E MORINËS-QAFË E PRUSHIT) 

Republika e Kosovës është vend ballkanik që shtrihet në pjesën jug – lindore të Evropës, dhe 

paraqet një nga 34 qendrat botërore të biodiversitetit. (Millaku, F., Krasniqi E., Berisha, N & 

Rexhepi F. 2017). Kështu, bimësia e vendit tonë është në lidhëshmëri me këta elementë 

gjeografik të florës (përhapjes), gjë që na mundëson njohjen më të mirë të historisë së zhvillimit 

të biodiversitetit të florës dhe vegjetacionit tonë. Teritori i Kosovës kufizohet me Shqipërinë 

dhe Malin e Zi në pjesën perëndimore, Maqedoninë e Veriut në pjesën jugore, dhe Serbinë në 

pjesën lindore dhe veriore. (Rexhepi. F, 1994).  Territori i komunës së Gjakovës në pjesën jug 

– perëndimore kufizohet me Shqipërinë, përmes zonës së hulumtimit sektorit Qafë e Morinës - 

Qafë e Prushit. (Osmani. J, 2010). Masivi serpentinor (ultrabazik) i kësaj zone gjendet në pjesën 

jug - perëndimore të Kosovës përkatësisht të rrafshit të Dukagjinit. Bimët në kushte natyrore 

janë të shpërndara në zona të ndryshme klimatike dhe tokësore duke filluar nga brezi fushor 

(livadhet e ultësirave) përgjatë zonës kodrinor – malor deri në zonën e kullotave alpine. Mirëpo 

në terrenin e hulumtimit ka edhe disa lloje bimore që paraqiten nëpër të çarat e shkëmbinjëve 

(bimë hazmofite). (Krasniqi, E, 2021). 

Fig.1. Bimët hazmofite: 1) Cetarach officunarum, 2) Sedum serpentini,3) Asplenium adiantum -nigrum, 

4) Satureja montana, 5) Sedum ochroluecum, 6) Asplenium septentrionale. 
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2.1. Pozita gjeografike 

Zona e hulumtuar përkatësisht sektori Qafë e Morinës – Qafë e Prushit përfshihet në sistemin 

kordinativ në koordinatat: (X) = gjerësi gjeografike 42˚ 25’ 32. 00” dhe (Y) = gjatësi gjeografike 

20˚ 23’ 24. 00”, ndërmjetë lartësive mbidetare minimale 380 m dhe asaj maksimale 1170 m 

(kjo pikë ndodhet në anën veriore të Qafës së Çobanit, 1100 m).  Kufijtë e zonës janë dhënë në 

formë të zgjeruar: Veri: Pika 1 (P1.) me kordinatat  X = 7439242, Y = 4697601; Lindje: Pika 2 

(P2.)  me koordinatat X = 7448323, Y = 4690035;  Jug: Pika 3 (P3.) me kordinatat  X = 

7442751, Y = 4686382;  Perëndim: Pika 4 (P4.)  me kordinatat X = 7434803, Y = 4696081, 

kështu zona përfshinë një sipërfaqe prej 92 km2. (http://geoportal.rks-gov.net/search).  

Dihet se pozita gjeografike e çdo vendi (zone) është faktorë kryesor që përcakton klimën e tij. 

Nga pikëpamja morfografike zona e hulumtuar përfshihet në pozicionin perëndimor të horstit 

(ngritjes tektonike) të Dukagjinit. 

Harta 1. Pozita gjeografike e Malësisë së Gjakovës (sektori Qafë e Morinës – Qafë e Prushit) 

(Punoi: Burim Gashi – ASK 2021) 

http://geoportal.rks-gov.net/search
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2.2. Gjeomorfologjia 

Në bazë të analizimit të hartës gjeologjike të zonës shihet se ajo mbizotërohet nga shkëmbinj 

bazik dhe ultrabazik, të cilët nga aspekti litologjik dominohen nga: perioditi, serpentini, 

diabaziti, duniti, gabrove, etj (Rexhepi, F. 1994). Serpentinitet përbëhen nga materiali 

shkëmbor metamorfik me ngjyrë të zezë në të verdhë dhe nganjëherë ngjyrë të gjelbër të mbyllët 

me nuanca të kuqërremta. Janë kryesisht shkëmbinj të butë dhe lehtë të thërrmueshëm. 

Serpentini është mineral i përbërë nga magnezium - silicat i hidratizuar (3MgO · 2SiO2 · H2O), 

ky lloj shkëmbi kur ndodhet në formë fijesh njihet edhe si asbest. Mineralet përbërëse të 

shkëmbit serpentinor janë: antigoriti, krizoliti, mikroantigoriti, baziti, mbetje të olivinës e të 

piroksenit parësorë. Mirëpo në sasi më të vogëla përmbajnë edhe mineralet si: talk, klorit, 

magnezit si dhe oksidet e hekurit, etj. Shkëmbinjtë serpentinor janë mineral dytësor 

(pasmagmatik) të cilët formohen si rrjedhojë e ndryshimeve (metamorfizmit) të shkëmbinjve 

ultrabazik (silikateve të ndryshme të magneziumit që nuk përmbajnë alumin) (Staneci, J. 2004).   

Harta 2. Harta gjeologjike e Malësisë së Gjakovës (sektori Qafë e Morinës – Qafë e Prushit) 

(Punoi: Burim Gashi – ASK, 2021) 
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2.3. Pedologjia 

 

Nga pikëpamja pedologjike dominojnë tokat e smonicave, tokat e zeza aluviale dhe lloje tjera 

të tokave (Osmani, J. 2010). Në formimin e tipit të tokës ndikojnë: klima, relievi (drejtimi dhe 

lartësia), shtresa shkëmbore, zhvillimi i bimësisë (vegjetacioni), faktorët hidrologjik (reshjet, 

rrjedhat ujore), faktorët fizikë (ngricat dhe shkrirjet e shkëmbit, lagështia, thatësia), etj. Nga 

aktiviteti jetësor i bimëve si dhe nga veprimi i faktorëve fizike e kimik formohet shtresa e tokës 

(dheu) përkatësisht kushtet për zhvillimin e bimëve. Bimët përforcohen për tokë me sistem 

rrënjor dhe nga aty marrin lëndët ushqyese si dhe sekretojnë lëngje bimore. Kështu që toka 

është mjedis mbështetës për rritjen dhe zhvillimin e bimëve. Relievi ka rol në procesin e 

erozionit, kurse fuqia e tij është në lidhshmëri të drejtë me shkallën e pjerrtësisë së këtyre 

terreneve. Në prani të ujit argjila bymehet për shkak të sasisë së lartë të koloideve hidrofile dhe 

acideve humike, i cili kompleks adsorbues është i ngopur me jone bazike, sidomos Ca dhe Mg, 

e si rrjedhojë bëhet i rezistueshëm ndaj mineralizimit. Kështu hidratimi i mbyllë kapilarët dhe 

pamundëson kalimin e ujit dhe ajrit (Gashi, H., Spaho, Sh. 2002). Kjo lloj toke ka veti të dobëta 

fizike, gjatë lagështisë masa e dheut shkapërderdhet dhe nuk ka ajër kurse gjatë periudhës së 

thatë (nxehtë) dheu forcohet dhe krijon plasaritje të mëdha, ku edhe depërton ajri. Toka ka 

porozitet të lartë, mirëpo përqindje të ulët të poreve jo kapilare, prandaj vështirë depërtohet nga 

uji dhe ajri. Këto toka me vështirësi e thithin dhe e lëshojnë ujin, por mirë e mbajnë në kapilarë, 

i cili prej tyre lehtë humbë me avullim. Për shkak të sasisë së madhe të ujit të pa shfrytëzuar 

(thatësi fiziologjike), bimët pësojnë stres ujor. Ky tipi i tokave ka strukturë fizike jo të 

volitshme, e cila vështirë punohet dhe e papërshtatshme për zhvillimin e bimësisë.  Cilësitë e 

dobëta ujore - ajrore kanë efekt negativ edhe në veçorit termike të tokës. Kështu gjatë stinës së 

lagësht të pranverës toka ngrohet ngadalë dhe ngadalë thahet, e vegjetacioni vonohet në 

zhvillim. Kështu periudha e shkurtër me lagështi të përshtatshme e tokave serpentine, paraqet 

faktor kufizues në punimin e tyre. (Drekaçev, E, Balog, N. 1989). Sipas hartës pedologjike të 

Kosovës (Pavicevic, N. et al. 1974) në Malësinë e Gjakovës (sektori Qafë e Morinës – Qafë e 

Prushit) mbizotërojnë toka serpentinore e cila përbëhet nga rendëzinë tipike (51) dhe rendëzinë 

e hinjët - kafe mbi serpentinë (52). Duhet cekur se këto tipe tokash nuk janë të favorshme për 

kultivimin e kulturave bujqësore. 
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Harta 3. Hartë  pedologjike e Malësisë së Gjakovës (sektori Qafë e Morinë – Qafë e Prushit) 

(Punoi Burim Gashi – ASK, 2021) 

 

2.4. Bimësia  

Bimësia është faktorë përcaktues i fitocenozave të livadheve, kullotave, shkurreve dhe pyjeve 

tokësore. Bimësia e livadheve, kullotave si dhe gjethet dhe degët e thara në tokë krijojnë sasi të 

vogël të shtresës humusore (Buzo, K. 2005). Shtrirja vertikale e bimësisë (katëzimi 

mbitokësor), varet nga regjimi i temperaturës, klima, baza pedologjike, lartësia mbidetare, etj. 

Zona ka një mikroreliev të thyeshëm që ndikon në klimën lokale, gjë që shprehet edhe me 

ndryshme të bimësisë në shpate veriore dhe jugore. Në pjesën e ulët zona hulumtuese 

dominohet nga pyje shkurresh, të cilat fillojnë nga lartësia mbidetare 380 m duke u kombinuar 



7 
 

me lloje të ndryshme dushku. Pyjet e shkurreve përfaqësohen nga, Boshtra (Forsythia europea), 

e cila është lloj me rëndësi të veçantë sepse është endemike e Kosovës dhe Shqipërisë por  edhe 

endemorelikte, pastaj Grathata (Erica carnea), Hardhia (Vitis vinifera ssp. sylvestris), Tulkuqi  

(Frangula alnus), Shkoza e bardhë (Carpinus betulus), Shkoza e zezë (Carpinus orientalis), 

Murrizi njëbërthamësh (Crataegus monogyna), Thanukla (Corus sanguinea),  Thana (Cornus 

mas), Mëlleza (Ostrya carpinifolia), pastaj Plepi i egër (Populus tremula), Shelgu 

gjethepushtues (Salix amplexicaulis), Shelgu i egër (Salix caprea), Verri i zi (Alnus glutinosa) 

janë të rralla për gjatë rrjedhës ujore, si dhe pak lloje halore si: Dëllinja e zezë  (Juniperus 

communis), Dëllinja e kuqe (Juniperus oxycedrus).  

Brezi i dushqeve paraqitet në lartësit mbidetare nga 500 m dhe përfaqësohet nga pyjet 

gjetherënëse të dushkut me disa kombinime sporadike me halorë gjethembajtës të gjinis Pinus, 

me llojet si: Pisha e zezë (Pinus niger)  dhe Pisha e butë (Pinus silvestris) me numër të vogël 

të individëve dhe paqaqesin lloje jo natyrore (të kultivuara) ndërsa dushqet përfaqësohen nga 

Bungu (Quercus petraea), Bungëbuti (Quercus pubescens), i përzier me Qarrin (Quercus 

cerris), Frashërin e bardhë (Fraxinus ornus), Plepin e egër (Populus tremula) më rrallë Bliri 

fletëzemer (Tilia cordata). Këto formacione pyjore kanë karakter mezofil. Në lartësi më të 

mëdha mbidetare nga 850 m paraqitet brezi i pyllit të Ahut (Fagus sylvatica) kryesisht në 

ekspozicione veriore dhe formon një brez pyjor të ngushtë, i cili është i degraduar në masë të 

madhe, kurse në pjesën e sipërme mbi zonën e ahut paraqitet vegjetacioni i kullotave kodrinore 

– malore, që përfaqësohet nga lloje barishtore dhe me shkurre të rralla dëllinje (Juniperus 

communis). Duhet theksuar që pyjet e ahut në këtë zonë gjenden së bashku të përziera me pyjet 

e Bungut (Quercus petraea), e që janë po thuajse të degraduara plotësisht nga prerja ilegale dhe 

djegia nga zjarret në zonë. Këta faktorë kanë çuar drejtë humbjeve të biodiversitetit përkatësisht 

në uljen e vlerave të florës në sektorin Qafë e Morinës – Qafë e Prushit. Këto pyje janë rezistente  

ndaj thatësirës (kseroterme). Shkatrrimi dhe djegia e pyjeve, ka nxitur zhvillimin më të 

theksuara të florës dhe vegjetacionit të tipit heliofil.  

Bimët e terreneve shkëmbore (flora hasmofite), këto bimë rriten dhe zhvillohen nëpër të çara të 

shkëmbinjëve. Habitate natyrore me sasi minimale dheu ose edhe pa të, bimët janë në numër të 

vogël për shkak të kushteve të vështishtira për mbijetesë. Lloje hasmofite në zonën e hulumtimit 

përfaqësohen nga llojet: Sedum serpentini, Satureja montana, Asplenium adiantum-nigrum, 

Asplenium trichomonas, Cetarach officinarum, Origanum vulgare, etj. (Shih fig.1.) 
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Se zona e hulumtuar është e degraduar dëshmon prezenca e llojeve bimore që shërbejnë si 

tregues të gjendjes së tillë në terren, si: Rosa canina, Ononis spinosa, Rubus ulmifolius, Pyrus 

amygdaliformis, Juniperus oxycedrus, etj.  

 Nga aspekti i vegjetacionit dallohet vegjetacioni pyjor ku mbizotërojnë pyjet e larta 

gjetherënëse të dushkut dhe ahut, pastaj vegjetacioni shkurreve dhe vegjetacioni i barishtoreve. 

Vërehet një katëzim i rregullt i florës dhe vegjetacionit nga ultësira (rrafshi) e deri në majat e 

zhveshura shkëmbore në kodrat e larta. Sipas drejtimit vertikal të bimësisë në zonën e 

hulumtuar paraqiten 3 breza (kate) bimore. 

 Brezi i shkurreve  

 Brezi i pyjeve të dushqeve dhe pyllit të ahut dhe  

 Brezi i kullotave kodrinore malore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Peisazhi i zonës së hulumtuar 
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2.5. Klima 

 

Klima është faktor kryesor që ndikon në përhapjen gjeografike të bimësisë në tokë. Zona e 

hulumtimit përfshin një reliev që ka kushtëzuar një klimë kontinentale të modifikuar me 

elemente të asaj mesdhetare (mediterane) dhe submesdhetare (submediterane). (Rexhepi. F. 

1994; Millaku, F., Elezaj, I. & Berisha, N. 2018)  

Temperatura varet nga lartësia mbidetare, lagështira, pjerrtësia e terrenit, ekspozicioni, 

kohëzgjatja e mbulesës bimore, ngjyra e tokës, etj. Në bazë të dhënave (Vjetari HMK, 2019), 

klima karakterizohet me dimra të ftohët, temperatura mesatare minimale e ajrit në muajin janar 

- 0.8℃, dhe vera të nxehta të thata, me klimë aride (a) e cila zgjatë rreth 3 muaj (Gusht, Shator 

dhe Tetor), me temperaturë mesatare maksimale e muajit gusht + 23.6℃. Gjatë muajve të thatë 

të verës pjesa më e madhe e llojeve bimore të florës e ndërpresin ciklin biologjik të tyre me 

ç’rast kalojnë në gjendje qetësie ose thahen. Faza e dytë e qetësisë tek flora dhe vegjetacioni 

paraqitet gjatë muajve më të ftohtë të vitit (janar dhe shkurt).  

Temperatura mesatare vjetore e ajrit në komunën e Gjakovës gjatë vitit 2019, është 14.3℃. 

(Vjetari HMK, 2019). Me rritjen e lartësisë mbidetare për çdo 100 m, si rregull gradienti termik 

(temperatura mesatare vjetore e ajrit) zbret për 0.6˚C, kurse periudha vegjetative shkurtohet për 

11.5 ditë. (Osja, A. 2009). Ndikimi i makroklimës shihet në paraqitjen e tipave të ndryshëm 

biologjik të bimësisë në zonë. Kështu që temperatura është faktor kryesor në paraqitjen e 

brezave vertikal të bimësisë (barishtore, shkurre, drunore) si dhe në përcaktimin e zonave 

klimatike tokësore. Temperatura ndikon edhe në paraqitjen e ndryshimeve stinore dhe lokale. 

Në lugina paraqitet klimë e modifikuar submesdhetare (më e butë), që ndikon drejtëpërdrejtë 

në biodiversitein e florës dhe përhapjen e saj me një larmi formash jetësore. Kështu efekti i 

rrymave të ngrohta të detit Adriatik që depërton përmes luginës së Drinit të Bardhë deri në 

degët e luginës rrënzë Malësisë së Gjakovës ndikon të depërtoj flora e vendeve më të ngrohta 

më në thellësi të zonës. Kjo dukuri vërtetohet me prezencën e shumë llojeve bimore mesdhetare 

dhe submesdhetare në zonë. Në pjesë më të larta të zonës paraqitet klimë më kontinentale.   

Hidrografia - zona e hulumtuar e Malësisë së Gjakovës (sektori Qafë e Morinës – Qafë e 

Prushit) nuk është shumë e pasur me burime ujore. Kjo zonë është e thatë nga aspekti hidrik, 

mirëpo rrjedhat ujore janë të pasura me ujëra kryesisht në pranverë për shkak të shkrirjes 
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intensive të borës dhe në vjeshtë (nëntor) për shkak të reshjeve më të mëdha në formë shiu ose 

breshëri. Burimet ujore janë të pakta. Në mesataren vjetore të lagështirës Gjakova posedon 

klimë humide (h) (Rexhepi. F. 1994). Reshjet janë element i rëndësishëm në formimin e klimës. 

Të reshurat mesatare vjetore janë 760 mm për vitin 2019 (Vjetari HMK. 2019). Stacioni 

hidrometrik i reshjeve i cili gjendet në Gjakovë / Radoniq gjendet në lartësi mbidetare 439 m, 

dhe ka një distancë hapësinore 17.197 km nga zona e hulumtimit. 

 

Fig. 3. Reshjet (Stacioni matës në Radoniq, Vjetari HMK, 2019)  

Sipas analizës së bërë grafikut të reshjeve për komunën e Gjakovës për vitin 2019, vërehet se 

mesatare maksimale e reshjeve mujore është paraqitur në muajin nëntor kurse mesatare 

minimale mujore e reshjeve është paraqitur në muajin shkurt dhe tetor. Kështu pas analizës së 

treguesve klimatik (temperaturës së ajrit dhe sasisë së reshjeve) shihet ndikimi i klimës 

mesdhetare në zonën e hulumtuar e që pasqyrohet përmes reshjeve më të larta në stinën e dimrit, 

se sa në stinën e verës.  

 

2.6.Habitatet natyrore sipas EUNIS  

 

Në Malësinë e Gjakovës (sektori Qafë e morinës – Qafë e Prushit) janë të pranishëm habitate 

natyrore tokësore. Habitatet janë përshkruar në bazë të tipit të vegjetacionit përkatësisht 

fizionomisë bimore që dominon (ku përfshihen shoqërime të vogëla ose të mëdha). Direktiva 

Evropiane e Habitateve (Counculi Directive 92/43/EEC, 1992) synon ruajtjen e biodiversitetit 
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në përgjithësi përmes aplikimit të rregullave ligjore dhe strategjive mjedisore Evropiane për 

mbrojtjen e mjedisit.  

Në terrenin e hulumtuar kemi prezent këto tipe të habitateve. 

1. Pyjet gjetherënëse të dushkut - Kodi sipas EUNIS: G1. 7a 

2. Pyjet gjetherënëse të ahut - Kodi sipas EUNIS: T 17 

3. Shkurreta 

4. Kullota 

5. Shkëmbinjë të zhveshur serpentinor 

Të dhënat e përfituara në terren mund të jenë të vlefshme në të ardhmen për përfshirjen e zonës 

në strategjitë kombëtare për mbrojtjen e natyrës. Si faktor që rrezikojnë humbjen e habitateve 

në terren janë: Prerjet ilegale të pyjeve, zjarret, aktiviteti i minierave, etj. Këto habitate janë 

burim lëndësh drusore, bimësh mjekësore, etj.  

 

2.7.Të dhëna të përgjithshme mbi serpentine 

 

Mjediset serpentinore janë të përhapura në gjithë planetin Tokë, në sipërfaqe të mëdha ose të 

vogëla, por përgjithësisht janë të rralla, prandaj janë bërë hulumtime edhe nga aspekti i florës 

dhe vegjetacionit (Krasniqi, E. 2021). Terrene serpentinor gjenden edhe në Evropë dhe në 

gadishullin Ballkanik (Thesali, Epir, Stera Ellas në Greqi), pastaj në Bullgari, në Shqipëri, 

Serbi, Maqedonin e Veriut, Bosnje (Osmani, M. 2018), ndërsa terrenet e tilla në Kosovë kanë 

një përhapje mjaftë të gjerë si në anën veriore, perëndimore dhe qendrore, ku zona më të mëdha 

përfshijnë Grykën e Ibrit, Kopaonik, Golesh, Brezovicë, rrethinën e Gjakovës (sektori Qafë e 

Morinës - Qafë e Prushit), Guranë, Malet e Kaznikut, Badovcë, Malet e Carralevës, (Rexhepi, 

F. 1985), pastaj në Malet e Sharrit (Maja e Pashallarëve) Mushtisht, Mali Drenicë, Alpe 

Shqiptare, etj. Tokat serpentinore nga aspekti gjeologjik janë toka të reja vullkanike dhe të 

varfëra me lëndë organike, mirëpo serpentine më të pasur në çdo aspekt gjenden në Ballkan 

(Krasniqi, E. & Millaku, F. 2007).  Në Kosovë këto terrene janë të hulumtuara nga aspekti i 

diversitetit të florës vaskulare serpentiniste, por në masë jo të mjaftueshme. Plani vertikal i 

shtrirjes së serpentineve në Kosovë shkon nga 400 deri 2100 m lartësi mbidetare (Krasniqi, E. 

2021). Terenet serpentinore nga përmbajtja gjeologjike posedojnë shkëmbinj bazik (45 -55% 

SiO2) dhe ultrabazik (nën 45% SiO2) të serpentiniteve, perioditeve, duniteve, diabazëve, etj, 

(Kamberi, K. 2015). Shkëmbinjtë magmatik ultrabazik veçanërisht perioditet dhe piroksenet në 
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thellësi të mëdha të tokës nën veprimin e ujit, shtypjes së lartë dhe temperaturës së lartë, ndodh 

transformimi kimik i piroksenit dhe olivinit në periodite dhe dunite përkatësisht në serpentin. 

Kështu serpentini nuk shfaqet më si mineral por si shkëmb (Petkoviq K., Pashiq. M, 1964). 

Vjetërsia e formimit të shkëmbinjve serpentinor në Kosovës daton që nga periudha gjeologjike 

e Kretaqit (periudha me e re e erës Mezozoikë, para 132 – 68 milion vjetësh, që është ndërtuar 

nga shkumësi) (Staneci, J. 2004). 

Në begatinë e këtyre substrateve ndikojnë edhe faktorët klimatikë (lagështira e ajrit, 

temperatura), lartësia mbidetare, relievi, ekspozicioni, shkalla e pjerrtësisë së terrenit, gjerësia 

gjeografike (veri – jug) dhe gjatësia gjeografike (lindje – perëndim), etj. Këto mjedise 

përgjithësisht janë të varfër nga elemente kimike biogjene si, Azot (N), Fosfor (P) dhe Kalium 

(K), prandaj zhvillohet florë interesante dhe specifike në terrene të tilla (Krasniqi, E. & Millaku, 

F. 2007). Sasi minimale të këtyre makroelemnteve esenciale absorbohen lehtësisht në toka me 

pH 6.8, e cila është optimale. Përgjithësisht niveli i pH shkon nga 5.5 – 8, në mjediset 

serpentinore. Në Kosovë terrenet serpentinore përgjithësisht kanë reaksion alkalin (Krasniqi, E. 

& Millaku, F. 2007).   

Kështu bimët që rriten në këto kushte të pafavorshme mjedisore (stresuese) për jetën paraqesin 

dukuri dhe fenomene karakteristike dhe janë një shënjestër (cak, target) e mirë për studime 

shkencore nga aspekti floristik, ekologjik dhe i konservimit të llojeve. Mirëpo këto toka nga 

aspekti gjeologjik përmbajnë shkëmbinj ultramafikë që janë të pasura me sasi të lartë të 

metaleve të rënda toksike (për shumicën e bimëve) si, Magneziumi (Mg), Silici (Si), Nikel (Ni), 

Krom (Cr), Kobalt (Co) dhe Hekuri (Fe). Tokat serpentine përgjithësisht karakterizohen me 

raport të ulët të Ca/Mg, si dhe koncentrim të ulët të Ca. Prandaj serpentinet si substrat kanë 

prodhimtaria primare shumë të ulët për shkak të nivelit të ulët të Ca dhe përqendrimit të lartë të 

Mgneziumit (Mg). Bimët indikatorë të mjediseve serpentinore tregojnë raport të drejtë ndërmjet 

përqendrimit të elementeve kimike në tokë dhe në bimë (biomasën e tyre). 

Këto terrene janë mjedise tokësore me kushte specifike për shkak të shpëlarjes së shpejtë të 

këtyre mjediseve nga reshjet (erozion i madh), deficitit të elementeve të domosdoshme 

biogjene, sidomos Kalciumit (Ca), radiacionit të lartë, për shkak të kapacitetit të ulët për 

mbajtjen e ujit, evaporacionit të lartë si dhe për shkak të koncentrimit të lartë të metaleve të 

rënda, etj., prandaj bimët si përgjigje ndaj këtyre kushteve zhvillojnë sistem të thellë rrënjorë si 

formë përshtatje (adaptimi) për mbijetesë në këto mjedise. Edhe për kundër kushteve vështira 

mjedisore, flora serpentinore është e pasur me lloje, nënlloje, varietete, forma, etj., e që janë 
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rezultat i  marrëdhënieve të ndërlikuar ndërmjet faktorëve pedologjikë dhe atyre klimatikë. Në 

këto mjedisi zhvillohen edhe shumë lloje bimore relikte Paleoendemike, që u takojnë 

periudhave gjeologjike shumë të vjetra nga mosha (akullnajore dhe pasakullnajore) dhe të 

izoluara nga aspekti gjeografik (llojet e gjinisë së njëjtë ndodhen në distanca të largëta 

gjeografikisht) dhe nga aspekti filogjenetik (bimë të cilat nuk kanë të afërt të farefisit në vendin 

ku rriten), si: Forsythia europaea, Euphorbia glabriflora, Halacsya sendetneri, Fumana 

bonaparti, Genista hassertiana, Dioscorea balcanica. Prania e llojeve të tilla në zonë mund të 

dëshmojë për një florë të vjetër e cila është humbur (reduktuar) për shkak të ndryshimeve 

klimatike ose proceseve gjeologjike (Millaku, F., Heiselmayer, P., Rexhepi, F., Krasniqi, E., 

Eicberger, Ch. & Haziri, A. 2008), (Buzo, K. 2005). Këto janë bimë të vjetra të periudhës 

gjeologjike terciare që lajmërohen vetëm në refugiumet e serpentineve. Llojet e tilla janë vënë 

nën mbrojtje ligjore (Millaku, et al. 2013). Po ashtu prania e llojeve neoendemike (që janë 

krijuar në periudha gjeologjike të reja) janë lloje me sipërfaqe të vogël përhapje të cilat për 

shkak të barrierave gjeografike dhe ekologjike nuk kanë mundur ta zgjerojnë arealin e përhapjes 

së tyre. Lloje të tilla janë: Centaurea kosaninii, Sanguisorba albanica, Paramoltkia doerfleri, 

Galatella albanica (Millaku, et al. 2008, Rakaj, M. 2008).  Prania e këtyre llojeve tregon 

rëndësinë shkencore të terrenit serpentinor të Malësisë së Gjakovës (Sektori Qafë e Morinës – 

Qafë e Prushit).  

Proceset e sukcesionit progresiv të zhvillimit të bimëve drejtë fazës së klimaksit, në terrenin 

serpentinor të zonës së hulumtuar janë tejet të ngadalshme për shkak të faktorëve të cekur më 

parë, por edhe për shkak të veprimit të faktorit zoogjen (presioni i kullotjes) dhe atij 

antropogjen, i cili me aktivitetet e tij shkatërruese (prerja ilegale e pyjeve, zjarret e qëllimshme 

si dhe eksplorimi për minerale), ndikojnë në rritjen e intensitetit të kushteve ekstreme (stresuese 

për bimët) të mjedisit. Kështu ky sinergjizëm i faktorëve mjedisor dhe zoo - antropogjen ndikon 

edhe më shumë në degradimin e florës dhe vegjetacionit si dhe habitateve të zonës së hulumtuar.  

Bimët të cilat rriten dhe zhvillohen në terrene të tilla tregojnë karakteristika të ndryshme 

morfologjike nga llojet e njëjta që rritën në terrene jo serpentinore (llojet e tilla bimore njihen 

si serpentinoholde. (Rexhepi, F. 1985). Kjo për shkak të elementeve toksike, pranadaj bimët 

serpentiniste janë përgjithësisht sklerofite dhe me ndërtim kseromorfë që nënkupton sistem 

rrënjorë të fuqishëm dhe të thellë për thithjen e ujit, masa mbitokësore është përgjithësishtë më 

e vogël, gjethe të forta lëkurore, të lëmuara, sipërfaqe gjethore përgjithësisht e reduktuar, 

epiderma e gjetheve shumështresore, gojëza të vogëla për nga madhësia dhe numri, vendosja e 

tyre në thellësi të hipodermës, indi polisad shumë i zhvilluar, sistem transporti (tufa përçuese) 
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të zhvilluar mirë në kërcell dhe gjethe, gojëzat dhe gjethet shumë shpesh të mbuluara me qime 

(push), të gjitha këto cilësi janë formë përshtatjeje ndaj thatësisë përkatësisht mungesës së ujit. 

(Sherifi, E. 2001; Marinoviq, R., Pejçinoviq, D & Hundozi, B. 1983). 

Gjatë hulumtimeve në terren ka rezultuar se edhe përkundër faktorëve pedologjik të varfër, këto 

terrene përmbajnë numër të madh të llojeve bimore oligotrofe. Pas analizës së spektrit floristik 

të llojeve bimore të zonës së hulumtuar ka rezultuar se diversiteti i florës vaskulare serpentine 

në zonën Qafë e Morinës – Qafë e Prushit është mjaft e pasur me lloje bimore, me ç’rast janë 

konstatuar 349 lloje bimore, që u takojnë të gjitha formave të rritjes, si: barishtore, shkurre dhe 

drunore. Në bazë të rezultateve kemi konstatuar 24 lloje bimore endemike të Ballkanit, që kanë 

rëndësi në kuadër të florës vaskulare në serpentinet e Malësisë së Gjakovës (Sektori Qafë e 

Morinës – Qafë e Prushit), si: Aristolochia merxmuelleri, Halacsya sendetneri, Paramoltkia 

doerfleri, Gypsofila spergulifolia, Minuartia baldaccii, Fumana bonaparti, Centaurea albertii, 

C, kosaninii, Galatella albanica, Scorzonera doria, Sedum serpentini, Scabiosa fumaroides, 

Genista hassertiana, Gentiana pneumonanthe ssp. nopce, Stachys scardica, Linum elegans, 

Forsythia europaea, Veronica barrelieri, Polygala doerfleri, Sanguisorba albanica, Dioscorea 

balcanica, Lilium albanicum, Tulipa kosovarica, Tulipa luanica, etj. Në terrenin e hulumtuar 

janë identifikuar edhe disa lloje bimore (32 lloje) që u përkasin shkallëve të ndryshme të 

kërcënueshmërisë që sipas kategorive të IUCN-it janë vlerësuar në Librin e Kuq të Florës 

Vaskulare të Republikës së Kosovës (Millaku, F. et al. 2013). Prania e llojeve endemike i jep 

rëndësi të veçantë florës në zonën e hulumtuar si dhe rrit nivelin e diversiteti të florës vaskulare. 

Prezenca e këtyre llojeve bimore endemike në terren ka të bëjë edhe me kushtet mjedisore 

specifike, barriera gjeografike të mëdha (izolimi), ndryshimi i vazhdueshëm i kushteve 

mjedisore (në lartësi të mëdha mbidetare). Mirëpo endemizmi mund të lidhet edhe me 

stabilitetin eko - klimatik të zonës për një kohë të gjatë, ose me aftësinë më të lartë të disa 

llojeve bimore që të mbijetojnë ndaj ndryshimeve klimatike globale. (Rakaj, M. 2008). 

Bimët të cilat zhvillohen dhe rriten vetëm në terrene serpentinore njihen si serpentiniste. Ka 

disa grupe të bimëve që janë të lidhura me substarin serpentinë, që i kam identifikuar edhe në 

Malësinë e Gjakovës, si: Bimë serpentiniste relikte si: Genista hassertiana, Fumana bonaparti, 

Forsythia europaea, Euphorbia glaberiflora (Millaku, F., Heiselmayer, P., Rexhepi, F., 

Krasniqi, E., Eicberger, Ch. & Haziri, A. 2008).  Këto lloje dëshmojnë lidhjet e florës sonë me 

atë të vendeve tjera. Bimë serpentinite tipike si: Polygala doerfleri, Genista hassertiana, 

Centaurea kosaninii, Centaurea albertii, Alyssum markgrafii, Potentilla australis, Euphorbia 
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glabriflora, Paragymnopteris marantae [Chelianthes maranthae], etj. Këto terrene të varfëra 

me nutrient nënkupton që disa nga këto bimë kanë vitalitet të dobët dhe mund të jenë në zhdukje 

e sipër. Mbrojtja ligjore e llojeve dhe habitateve është një masë e mirë mbrojtës. Disa lloje 

bimësh që janë të lidhura për subsrtat serpentinor, këtu përfshihen si: Alyssum markgrafi, 

Centaurea albertii, Asplenium serpentini, Euphorbia glabriflora, Scorzonera austriaca, Linum 

teucrium (Rexhepi, F. 1985). Shumë lloje kanë rëndësi shkencore (endemikët, llojet e 

kërcënuara, reliktet), ekonomike dhe praktike (mjekësore, mjaltore, helmuese, ngjyruese, 

aromatike) prandaj duhet mbrojtur.  

Bimët që rriten në këto terrene, nënkuptohet që janë të afta të tolerojnë përqendrime të larta të 

elementeve kimike të caktuara ose kanë mekanizma fiziologjik efikas për eliminimin 

(sekretimin) e metaleve helmuese bimore (fitotoksike). Mirëpo shumë bimë endemike 

serpentinore (80-90%) janë akumulatore të metaleve të rënda, P.sh, bimët nga familjet 

Fabaceae, Brassicaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae. Bimët “akumulatore” marrin nga 

toka elemente kimike në formë të tretur dhe fusin në biomasën e tyre, dhe mbijetojnë, 

pavarësisht përqendrimit të tyre. Zhvillimi i mirë i bimëve në serpentine tregon se ato posedojnë 

mekanizma fiziologjik që përcaktojnë endemizmin e shumë llojeve bimore. Bimët e adaptuara 

për rritje dhe zhvillim në toka të pasura me metale të rënda quhen metalofite. Bimët me anë të 

sistemit rrënjorë përmes qimeve thithëse (trikomeve) ose përmes të ushqyerit foliar, i marrin 

elementet kimike në formë jonesh, qoftë përmes procesit të difuzionit pasiv dhe përmes 

transportit aktivë. Bimët e terreneve serpentine mbrohen nga toksiciteti i joneve të metaleve të 

rënda duke i depozituar në vakuolë si dhe duke mundësuar sintezën e ligandëve (është vërejtur 

rritje e përqendrimit të acideve organike si ac.citrik dhe malik) të cilët i kompleksojnë këto jone 

metalike. Këto aftësi të bimëve shpjegojnë edhe tolerancën ndaj metaleve të rënda përkatësisht 

akumulimin dhe hiperakumulimin e metaleve toksike. Bimët hiperakumulatore kanë aftësi të 

depozitojnë metale të rënda mbi 100 herë më shumë në biomasën e tyre se bimët normale 

(Osmani, M. 2018). Mirëpo bimët varen nga metalet si mikroelemente për rritjen dhe zhvillimin 

normal të tyre, sepse janë të domosdoshme për reaksionet oksido - reduktuese, që janë bazik 

për jetën e bimëve. 

Në rritjen e bimëve në toka serpentine si faktorë limitues paraqitet mungesa e mikroelementeve. 

Disa metale të rënda (Zn, Mo, Fe, Cu, Co, Mn) në përqendrime të larta janë esenciale për rritjen 

e bimëve vaskulare në këto toka. Disa metale tjera të rënda (Cd, Pb, U, Tl, Cr, Ag, Hg) janë 

gjithmonë helmues për bimët. Mirëpo prania e metaleve të rënda në këto terrene është një 

tregues i mirë për eksplorime minerare. 
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2.8. Ndikimi i faktorit antropogjen 

 

Gjatë hulumtimit të biodiversitetit të florës vaskulare në Malësinë e Gjakovës (Sektori Qafë e 

Morinës – Qafë e Prushit)  është vërejtur se zona pyjore dhe zona e kullotave janë mjaft të 

degraduara si rezultat e prerjes, djegies së qëllimshme të kullotave dhe eksplorimit të terrenit 

për mineral kromi. Dihet se pyjet janë faktorë kryesor në luftën ndaj ngrohjes globale, funksion 

i cili realizohet përmes akumulimit të CO2 në biomasën e tyre përkatësisht janë element kyç në 

luftën kundër ndryshimeve klimatike. Zona është kryesisht e thatë gjatë verës (me pak lagështi), 

gjë që paraqet vështirësi në rivitalizimin e bimësisë. Përveç kullosës, faktori zoogjen mund edhe 

të ndikojnë në rigjenerimin e bimësisë, përmes shpërndarjes së farave. Në zonë janë mjaftë të 

degraduara pyjet e Dushkut (Quercus petraea) dhe pyjet e Ahut (Fagus sylvatica). Pra, njeriu 

këtu ka provokuar një lloj suksesioni regresiv, i cili ka favorizuar më tepër zhvillimin e bimësisë 

barishtore dhe formacione pyjore të hapura. Njeriu me anë të prerjeve ilegale të pakontrolluara 

të pyjeve të sektorit publik dhe djegieve me qëllim përmirësimin e kullosave, si dhe eksplorim 

për mineral kromi (Cr) kanë ndryshuar plotësisht peisazhin e zonës (Rexhepi, F. 1985). Mirëpo 

nëse këto element kontrollohen, vegjetacioni ka aftësi rigjeneruese të ngadalët.   

Fig. 4. Pylli i djegur dhe zona e degraduara nga faktori njeri 
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3. QËLLIMI I STUDIMIT 

 

Qëllimi kryesor i këtij studimi është hulumtimi i diversitetit të florës vaskulare në terrenin 

serpentinor.  

Qëllimi i përgjithshëm i këtij studimi është : 

1. Thëllimi i njohurive shkencore mbi florën vaskulare si dhe përditësimi i të dhënave për 

florën vaskulare të  Kosovës, veçanarisht për terrenet serpentinore. 

2. Identifikimi i llojeve të florës vaskulare në Malësinë e Gjakovës (Sektori Qafë e 

Morinës – Qafë e Prushit), koleksionimin i cili  mund të shërbejë si bazë në studime dhe 

krahasime të tjera në të ardhmen. 

3. Identifikimi i florës me rëndësi shkencore (llojeve të rralla, të kërcënuara, endemike, 

relikte) si dhe llojeve me rëndësi praktike përdoruese. 

4. Vlerësimi i gjendjes së diversiteti të florës vaskulare në zonën e hulumtuar në Malësinë 

e Gjakovës (Sektori Qafë e Morinës – Qafë e Prushit). 

5. Paraqitja e këtij studimi para një audiencë më të gjerë si Institucionet shkencore, 

botanistëve, natyralistëve, universitetit, konservuesit e natyrës, etj. Pra për qëllime 

deduktive dhe praktike. 

Kështu, me grumbullimin e informacioneve mbi shumëllojshmërinë e florës vaskulare, tipin e 

habitateve dhe gjendjen e tyre në terren, është më e lehtë të konkludojmë mbi gjendje e 

biodiversitetit, vlerat natyrore dhe shkencore të zonës.  
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4. MATERIALI DHE METODAT 

 

Çdo herë para se të fillojnë hulumtimet në terren, ekzistojnë disa faza planifikimi lidhur me 

studimin, si: 

1. Faza përgatitore 

2. Faza e mbledhëjes dhe e tharjes së materialit dhe  

3. Faza e përpunimit dhe përcaktimit të llojeve 

Në fazën e parë (përgatitore) është bërë paisja me materialet dhe mjetet e nevojshme për 

realizimin e ekspeditave në terren. Kjo nënkupton grumbullimin e literaturës që ka të bëjë me 

natyrën e studimit, si: punime shkencore mbi florën dhe vegjetacionin e zonës hulumtuese, harta 

të ndryshme (pedologjike, topografike apo harta nëse zona është e minuar), flora të vendeve të 

tjera për përcaktim, pastaj materiale teknike ndihmëse për indentifikimin e llojeve në terren dhe 

kabinet (lentet zmadhuese, stereomikroskop binokular), etj.  

Hulumtimit ka filluar gjatë vitit 2018, mirëpo kërkime intensive në terren janë realizuar gjatë 

viteve 2019 deri 2021, duke filluar nga pranvera e hershme deri në vjeshtën e vonë, gjatë gjithë 

periudhës vegjetative të zhvillimit të bimësisë. Puna në terren është kryer me anë të kërkimit 

duke lëvizur në formë transekte ku kemi mbledhur material floristik. Si qëllim kryesor i këtij 

studimi floristik në terren ka qenë mbledhja e materialit bimorë dhe përcaktimi i llojeve, 

herbarizimi i bimëve, përshkrimi i kushteve natyrore dhe përcaktimi i diversitetit të florës 

vaskulare në serpentine të Malsësisë së Gjakovës. Gjatë punës në terren kemi përdorur disa 

mjete pune si: letrat për tharjen dhe ruajtjen e bimëve, lopatëz ose daltë, çekiç, gërshërët, qese 

prej letre për mbledhjen e bimëve, fletore të vogël, GPS – për regjistrimin e rrugës së 

përshkruar, për matjen e lartësisë, aparat fotografik për fotografimin e llojeve bimore, etj. 

Faza e tharjes së bimëve dhe krijimi i herbariumit -  Herbari (koleksioni i bimëve të thara) është 

plotësuar gradualisht gjatë hulumtimeve të vazhdueshme në terren për tre vite me radhë (2019-

2021). Janë aplikuar metoda standarde për përgatitjen e herbariumit. Gjatë punës në terren është 

bërë zgjedhja e bimëve të freskëta të shëndosha përkatësisht ekzemplarët më reprezentativ, të 

pa dëmtuar nga insektet, parazitët ose sëmundjet. Çdo lloj bimor i paraqitur në këtë punim është 

i dokumentuar në formë herbari. Për fiernat janë mbledhur gjethet me spore, që janë të 

mjaftueshme për përcaktim. Pastaj bimët ose pjesët e tyre janë vendosur në mes të fletëve të 
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gazetës dhe letrave thithëse për herbar, me qëllim të ruajtjes së bimëve. Gjatë mbledhjes janë 

marrë 10 - 12 ekzemplarë për se cilin lloj bimor. 

 

 

Fig. 5. Puna në terren 

Faza e tretë  - gjatë punës në kabinet është bërë përcaktimi dhe klasifikimi i bimëve sipas 

metodës shkencore si dhe emërtimi i tyre. Për përcaktim janë përdorur literatura dhe çelësa të 

ndryshëm të florës së vendit tonë dhe të huaja, si dhe punime ndihmëse të autorëve të ndryshëm 

si: Paparisto, K. et al. (1988 -2000), Demiri, M. (1974, 1983), Vengjeli, J. et al. (2000, 2016, 

2018, 2021), Mitrushi, I. (1966), Qosja, Xh. et al. (1992, 1996), Pajazitaj, Q. (2017), Rexhepi, 

F. (1999, 1994, 2007) etj. Për identifikim të llojeve kemi përdorur edhe disa linke elektronike 

si. The Plant List, EuroMed Plantbase, etj.  

Gjatë përcaktimit të bimëve një rendësi të veçantë i kemi kushtuar ndërtimit të lules te luloret.  

Bimët e koleksionuara për herbar i kemi regjistruar në një listë llojore inventarizimi që është 

formuar nga bimët e mbledhura të zonës së hulumtuar. Renditja e grupeve bimore është bërë 
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sipas filogjenisë (afërsisë farefisnore). Njësia bazë për përcaktimin e biodiversitetit të florës 

vaskulare në këtë punim është lloji (specia). Familjet, gjinit dhe llojet janë radhitur sipas 

alfabetit.  

Analiza e të dhënave – për të xjerrë përfundime mbi biodiversitetin e florës vaskulare të zonës 

së hulumtuar, kemi bërë disa analiza të ndryshme, si: pasuria e llojeve në nivele të ndryshme 

(familje, gjini), pastaj sipas formave jetësore që bimët u takojnë, sipas shkallës së përhapjes 

(endemikët), sipas shkallëve të kërcënueshmërisë si dhe sipas vlerave praktike përdoruese. 

Ngritja e herbariumit ka vlerë për njohjen dhe studimin e bimëve të florës së Kosovës, fakton 

diversitetin e florës vaskulare të zonës së hulumtuar, arealin e llojeve, pastaj ky herbarium i 

mbron dhe mbështetë rezultatet e arritura të këtij punimi shkencor, që do të thotë çdo herë mund 

të vërtetohen përfundimet e caktuara më parë. Pra ky herbarium paraqet përparësi mbi çdo lloj 

studimi tjetër sepse është primar dhe autentik, por edhe është obligim i patjetërsueshëm për çdo 

botanistë sistematicien të rij, prandaj ka vlerë të pakontestueshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Puna në kabinet 
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5. REZULTATET 

 

5.2. Pteridophyta (Fierorët) 

 

Fam. Aspleniaceae Newman (Aspleniore)   

 Asplenium adiantum - nigrum L. [Syn: Asplenium adiantum nigrum subsp. serpentini (Tauch) 

Heufl.] (Fier i zi, Fierguri i zi). Në shkëmbinj, mure, pyje. El. Fl. Evroaziatik. H.  

Asplenium ceterach L. [Syn: Ceterach officinarum Willd.] (Bar-gjarpër mjekësor). Në 

shkëmbinj, në mure. El. Fl. Evroaziatik. H. Med.  

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (Fier verior, fierguri i veriut). Në të çarat e 

shkëmbinjve. El. Fl. Evroaziatik. Ch (H). Med.  

Asplenium trichomanes L. (Fier me qime). Në mure, në shkëmbinj. El. Fl. Kozmopolit. H. 

Med. 

 

Fam. Cystopteridaceae [Aspleniaceae Newman (Aspleniore)]  

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. [Syn.: Polypodium fragile L., Cystopteris filix-fragilis Borbás, 

nom. illeg.] (Fierfshikë e brishtë). Në pyje të zonës malore. El. Fl. Kozmopolit. H. 

 

Fam. Dennstadtiaceae Lotsy [Polypodiaceae R. Br., Hypolepidaceae (Polipodiore) 

Pic. Serm. (Hipolepidore)] 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.(Fiershipe). Në terrene të ndryshme, në ahishte. El. Fl. 

Kozmopolit. G. Med. Helm.  

 

Fam. Dryopteridaceae Herter [Aspidiaceae] 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott [Syn.: Polypodium filix-mas L., Aspidium filix-mas (L.) Sw., 

Lastrea filix-mas (L.) C. Presl, Nephrodium filix-mas (L.) Rich., Polypodium filix-mas L., 

Polystichum filix-mas (L.) Roth] (Fieri mashkull). Në pyje të zonës malore. El. Fl. Kozmopolit 
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(Subkozmopolite) (autorë të ndryshëm e llogarisin si bimë Evroaziatike por edhe Boreale). G 

(H). Med. Helm. 

 

Fam. Polypodiaceae J. Presl & C. Presl (Polipodiore) 

Polypodium vulgare L. (Polipodë e rëndomtë). Në pyje të zonës malore. El. Fl. Boreal (bimë 

Cirkumboreale). H. Med. 

     

 Fam. Ptreidaceae E. D. M. Kirshn. [Sinopteridaceae Koidz. (Sinopteridore)] 

Paragymnopteris marantae (L.) K.H. Shing.  [Cheilanthes marantae (L.) Domin, Notholaena 

marantae (L.) Domin] (Keliant i Marantës). Në vende shkëmbore. El. Fl. Evroaziatik. H 

             

        

 

5.2. Spermatophyta (Bimët me farë) 

 

5.2.1. Gymnospermae (Farëzhveshurat)  

 

            Fam. Cupressaceae Gray. (Qiparisore) 

Juniperus communis L. (Dëllinja e zezë, Glli e butë). Haset kudo në natyrë. El. Fl. 

Cirkumpolar. P. Med. Aromatike. Ngjyruese.  

 

Juniperus oxycedrus 

Juniperus oxycedrus L. (Dëllinja e kuqe, Glli e kuqe). Në pyje dhe terrene serpentinore. El. Fl. 

Mediteran. P. Med. Aromatike. 
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            Fam. Pinaceae F. Rudolphi (Pishore) 

Pinus nigra Arnold, (Pishë e zezë). Në terrene malore, zona kodrinore. El. Fl. i Evropës (Euri-

Mediterane). P. Med. Aromatike (e kultivuar). 

Pinus sylvestris L. (Hartinë, Pishë e bardhë, Çam). Në terrene malore, zona kodrinore. El. Fl.  

Evroaziatik. P. Med. (e kultivuar). 

 

5.2.2. Angiospermae (Farëveshurat) 

5.2.2.1. Dicotyledoneae [Magnoliatae] (Dykotiledonet) 

 

            Fam. Anacardiaceae R. Br. (Shqemore) 

Cotinus coggygria Scop. [Rhus cotinus L.] (Cërmdell). Në terrene shkurrore, rrënzë pyjesh 

kodrinore. El. Fl. Evroaziatik. P. Med.  Ngjyruese.  

 

Fam. Apiaceae Lindl. [Umbelliferae Juss. (Ombrellore)] 

Angelica sylvestris L. (Angjelikë e pyllit). Vende me lagështi, çeltira pyjore. El. Fl. Evroaziatik. 

H. Med. Mjaltore.  

Bupleurum flavicans Boiss. & Heldr., (Bupleur verdhak). Në terrene barishtore. El. Fl. i 

Ballkanit. T. 

Daucus carota L. (Karotë, Karotë e egër). Në terrene të thata, kullota. El. Fl. Kozmopolit. T. 

Med.  

Eryngium campestre L. (Gjembardhë fushash). Në kullota terrene të thata, buzë rrugësh. El. 

Fl. Pontik. H. Med. 

Eryngium palmatum Panc. & Vis., (Gjembardh pëllëmbor). Në vende barishtore të thata dhe 

shkëmbore. El. Fl. i Ballkanit. H. 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., (Orlajë lulemadhe). Në toka të papunuara, kullota. El. Fl. i 

Evropës. T. 

Laserpitium siler subsp. zernyi (Hayek) Tutin. (Lazerpicë siler). Në shkurreta dhe vende 

barishtore. El. Fl. i Evropës (Evropiane – jugore), (disa studiues e permendin si bimë të 

elementit floristik Submediteran). H 

Ferulago campestris (Besser) Grec. (Ferulago fushash). Vende të thata me bar. El. Fl. i 

Evropës (Evropiane – jugore). H. Helm. 
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Ferulago sylvatica (Besser) Rchb. (Ferulagë pyjesh). Në shkurreta dhe vende të thata 

barishtore. El. Fl. i Evropës (Evropiane – juglindore). H.   

Physospermum cornubiense (L.) DC. [Danaa cornubiensis (L.) Burnat] (Fizospermë 

farëfryer). Në zona pyjore. El. Fl. Mediteran. H. Mjaltore.  

Sanicula europaea L. (Sanikulë evropiane). Në pyjet gjethegjera. El. Fl. i Evropës (Evropiane-

Siberiane). Ka përhapje edhe në Afrikë. H. Med.  

Seseli montanum L. (Sesel malesh). Në terrene të thata dhe kullota malore. El. Fl. Mediteran 

(Mesdhetare Perëndimore-malore. Gati ballkanike). H.  

Smyrnium perfoliatum L. (Smirnë nëpërfletëse). Në terrene malore, kullota shkëmbore. El. Fl. 

i Evropës (Euri-Mediterane). H.  

Trinia glauca (L.) Daumort. (Nëterz e rimtë). Në terrene shkëmbore, kullota. El. Fl. i Ballkanit 

(Subballkanike). T.  

 

Fam. Apocynaceae Juss. (Apocinore) [Asclepiadaceae Borkh. (Asclepiadore)] 

Vincetoxicum huteri Vis. & Asch. [Syn.: Cynanchum huteri (Vis. & Asch.) K. Schum.]. 

(Qenmbytëse e Huterit). Në çeltira pyjesh. El. Fl. Evroaziatik. H. Med. Helm.  

 

         Fam. Araliaceae Juss. (Araliore) 

Hedera helix L. (Urthi). Në trungjet e drurëve, në mure. El. Fl. Submediteran (sipas disa 

studiuesve llogaritet si Euri-Mediterane). P (Liane). Med. Helm. Mjaltore.  

             

Fam. Aristolochiaceae Juss. (Petrikore) 

Aristolochia clematitis L. (Petrik kulpërngjashëm). Në terrene me bar, djerrina, shkurreta. El. 

Fl. Submediteran. G. Med. Helm.  

Arstolochia merxmuelleri Greuter & E. Mayer. (Petriku i Merksmylerit). Haset rrallë në terrene 

gurore pranë shkurreve serpentinore. Habitati sipas Eunis. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i 

mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar në mënyrë kritike (CR). G.  
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Arstolochia merxmuelleri 

         

Fam. Berberidaceae Juss. (Berberidore) 

Epimedium alpinum L. (Epimedë alpine). Në pyje, shkurreta të zonës malore. El. Fl. i Evropës. 

Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i përkeqësuar (VU). G.   

 

         Fam. Betulaceae Gray. (Mështeknore) 

Alnus glutinosa (L.) Geartn., (Verri i zi). Në terrene të lagështa, përgjatë limenjëve, përrojeve 

(në terrenin e hulumtuar haset rrallë). El. Fl. Evroaziatike. P. Med. Ngjyruese. 

Betula pendula Roth. (Mështekna). Në zona pyjore të degraduara. El. Fl. i Evropës (Euro-

Siberiane). P. Med.  

 

Fam. Boraginaceae Juss. (Boraginore) 

Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub. [Syn.: Buglossoides purpurocoerulea (L.) I. M. 

Johnst., Lithospermum purpurocoeruleum (L.) Opiz] (Kokrrujë purpur e kaltër). Në shkurre, 

pyje fletore. El. Fl. Pontik. H (Ch).  

Halacsya sendtneri (Boiss.). Dorfl., (Halaçë e Sendtnerit). Në terrene serpentinore. El. Fl. i 

Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj më pak i rrezikuar (LC). H.  
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Halacsya sendtneri 

 

Onosma echioides (L.) L. [Syn: Cerinthe echioides L., Onosma aucherianum DC. subsp. 

javorkae (simk.) Hayek] (Çikëll si ushqerëz). Në terrene shkëmbore kseroterme. El. Fl. i 

Evropës (Evropiane juglindore), disa studiues e radhisin në kuadër të elementit floristik 

mediteran apo edhe ilirik. Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i përkeqësuar (VU). H. 

Paramoltkia doerfleri (Wettst.) Greuter & Burdet. [Syn: Moltkia doerfleri Wettst.] (Moltke e 

Doerflerit). Në terrene të thata me barë. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, 

lloj gati i rrezikuar (NT). Ch.  

 Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger., [Echium rubrum Forssk]. (Ushqerëz). Nëpër 

shkurre, vende të thata barishtore. El. Fl. Pontik. H. 

Pulmonaria mollis Hornem. (Pulmonare butloshe). Në zona pyjore. El. Fl. i Evropës. H. 

Pulmonaria officinalis L. [Syn.: Pulmonaria konradii Opiz, P. maculosa Liebl., des. inval., P. 

tridentina Evers, P. officinalis subsp. maculosa (Hayne) Gams] (Pulmonare mjekësore). Në 

pyje të zonës malore. El. Fl. i Evropës (Evropiane qendrore). H. Med. 

Symphytum tuberosum L. (Kufilmë zhardhokore). Në pyje gjethegjëra. El. Fl. Pontike. G. 

Mjaltore. Helm.       

https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=8000989&PTRefFk=7100000
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Fam. Brassicaceae Burnett [Cruciferae Juss. (Kryqore)] 

Aethionema saxatile (L.) W.T. Aiton. [Syn: Thlaspi saxatile L] (Etionemë shkëmbinjësh). Në 

terrene gurore. El. Fl. Submediteran. Ch.      

Alyssum montanum L. (Sericë malore). Në terrene gurore malore. El. Fl. Submediteran. Ch.  

Alyssum repens Baumg. (Sericë zvarritëse). Në kullota shkëmbore. El. Fl. i Evropës. Ch. 

    

Capsella bursa - pastoris (L.) Medik., (Shtrapër qese bariu, Due s’due). Në terrene të 

degraduara, kullosa të thata, në çeltira pyjesh.  El. Fl. Kozmopolit. H. Med.  

Cardamine bulbifera (L.) Crantz. [Syn.: Dentaria bulbifera L.]  (Kardamine me qepujkë). 

Habitati sipas Eunis. El. Fl. i Evropës. G.  

Draba verna L. [Syn.: Erophila verna L.] (Erofilë). Në terrene të thata barshtore. El. Fl. Boreal 

(Cirkumboreal). T.  

Erysimum sylvestre (Crantz) Scop. (Erisimë e pyjeve). Në vende shkëmbore dhe me gurë. El. 

Fl. Alpik (Alpiko – Ballkanike, Alpiko-Ilirike). H.   

Noccaea praecox (Wulfen) F. K. Mey. [Syn.: Thlaspi praecox Wulfen, Noccaea cuneifolia 

(Griseb.) Holub, Thlaspi cuneifolium Griseb.] (Thlaspi i hershëm). Nëpër shkëmbinj në zona 

me barë. El. Fl. Submediteran. H.   

Odontarrhena muralis (Waldst. & Kit) Endl. [Syn.: Adyseton murale (Waldst. & Kit.) Sweet, 

Alyssum murale Waldst. & Kit., A. murale Waldst. & Kit. subsp. murale] (Sericë e murit). 

Vende me bar, shkëmbinjë. El. Fl. Submediteran. H.  

Peltaria alliacea Jacq., (Peltare me erë hudhre). Në terrene gurore të zonave malore. El. Fl. i 

Evropës (Evropiane juglindore). H.  

Rorippa lippizensis (Wulfen) Rchb. [Syn.: Cardamine lippizensis Wulfen, Nasturtium 

lippizense (Wulfen) DC., Sisymbrium lippizense Wulfen, Rorippa pyrenaica subsp. lippizensis 

(Wulfen) Hayek] (Roripe). Në terrene barishtore, kullota. El. Fl. Ilirik. H. 

 

 Fam. Campanulaceae Juss. (Kambanore) 

Asyneuma limonifolium (L.) Janch. (Asineumë gjethelimoni). Në terrene të thata shkëmbore. 

El. Fl. Mediteran. H. Mjaltore.      

Campanula glomerata (Lulekambanë lëmshuke). Vende me bar dhe shkurre. H. El. Fl. 

Evroaziatik. H.    

Campanula persicifolia L. (Lulekambanë gjethepjeshke). Në shkurre dhe pyje. El. Fl. 

Evroaziatik. H.       
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Campanula rapunculus L. Sp. Pl. (Lulekambanë fitemngjashëm).  Në shkurre, livadhe me 

bar. El. Fl. Evroaziatik. H. 

 

Fam. Cannabaceae Martinov (Kërpore) 

Humulus lupulus L. (Sumbullari). Rritet nëpër gjerdhe, shkurre të zonave të ulëta. El. Fl. 

Cirkumpolar (sipas disa autorëve i takon El. Fl. Euroaziatik, disa e llogarisin si bimë Evropiane 

(Evropiane-Kaukazike). P (Liane), nga autorë të ndryshëm shënohet edhe si H (Hemikriptofite) 

por edhe G (Geofite). Med.    

 

 Fam. Caprifoliaceae Juss. (Dorëzonjore) 

Lonicera caprifolium L. (Dorëzonjë). Në shkurre, pyje, gjerdhe. El. Fl. i Evropës. P (Liane). 

Med.     

 

Fam. Caryophyllaceae Juss. (Karafilore) 

Cerastium arvense L. [Syn.: Cerastium ciliatum Waldst. & Kit., C. arvense subsp. ciliatum 

(Waldst. & Kit.) Hayek] (Cerast, Cerast i arave). Në zona të thata shkëmbore, kullota. El. Fl. 

Cirkumpolar. Ch (H).       

Dianthus carthusianorum L. (Karafil i kartusianve, Lule kadife). Në kullota, livadhe, pyje. El. 

Fl. i Evropës (sipas disa autorëve Evropiane jugore, Evropiane-Submediterane, 

Submediterane). H. 

Dianthus sylvestris Wulfen, (Karafil pyjor). Në zona shkëmbore të thata. El. Fl. Mediteran 

(sipas disa autorëve Mditerane-Montane, Evropiane jugore). H.  

Gypsophila spergulifolia Griseb. (Gipsofilë). Në terrene shkëmbore. El. Fl. i Ballkanit 

(endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (VU). Ch (H). 

Herniaria glabra L. (Herniarie e shogët). Në vede shkëmbore të thata dhe zona barishtore. El. 

Fl. Boreal (Subboreale). H. Med.  

Minuartia baldaccii (Hal.) Mattf., subsp. baldacci. (Minuarte e Baldaçit). Në shkëmbinj 

serpentinor, kullota dhe lëndina, buzë pyjeve të dushkut. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i 

mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (EN). Ch (H). 
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Minuartia baldaccii 

 

Minuartia verna (L.) Hiern., (Minuartie pranverore). Rritet në kullota, zona shkëmbore. El. 

Fl. Evroaziatik (sipas disa autorëve Cirkumpolare, Subboreale). Ch (H).  

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kern.,  (Zgjonjobarë e malit Kapelë). Në terrene të thata 

shkëmbore. El. Fl. Mediteran (sipas disa autorëve Evropiane jugore, Submediterane). Ch (H).  

Saponaria sicula Rafin., subsp. intermedia (Simmler) Chater., (Sapunqyqe me spica). Në 

terrene të thata serpentinore. El. Fl. Mediteran (sipas disa autorëve i takon El. Fl. të Ballkanit 

(Subbballkanike)). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj gati i rrezikuar (NT). Ch (H).  

Silene bupleuroides L. [Syn.: Silene longiflora Ehrh., S. urumovii Jáv., S. longiflora Ehrh. 

subsp. longiflora]. (Klokëz brikau). Në terrene shkëmbore, me bar. El. Fl. i Evropës (sipas disa 

autorëve i takon El. Fl. Pontik (Pontike-Panonike, Pontike-Submediterane)). Ch (H).   

Silene otitis (L.) Wibel., (Klokëz veshtake). Në vendbanime të ndryshme. El. Fl. i Evropës. H.  

Silene viscaria (L.) Jess. [Syn.: Lychnis viscaria L., Steris viscaria (L.) Raf., Viscaria viscosa 

Asch., nom. illeg., V. vulgaris Bernh.] (Klokëz, Lulenjicë veshtullore). Në zona pyjore. El. Fl. i 

Evropës (Evro-Siberiane). H. Mjaltore. 
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Silene vulgaris (Moench) Gracke., (Klokëz e zakonshme). Në terrene të degraduara, çeltira 

pyjesh, kullota. El. Fl. Evroaziatik (sipas disa autorëve Kozmopolite (Subkozmopolite). H (Ch, 

G). Med.  

Stellaria holostea L. (Stelare). Në pyje të rralla, shkurreta. El. Fl. i Evropës (Evropiane – 

Kaukazike). Ch (H).  

 

Fam. Celastraceae R. Br. (Celastrore) 

Euonymus europaeus L. (Hardhaqenë i Evropës). Në zona shkurresh, dushkaja. El. Fl. i 

Evropës (sipas disa autorëve Evroaziatike). P. Med. Helm. Ngjyruese. 

Euonymus verrucosus Scop., (Hardhaqen i malit). Në vende shkëmbore, pyje, shkurreta. El. 

Fl. i Evropës (Euri-Mediterane) (sipas disa autorëve Evropiane juglindore (Pontike)). P. 

     

 

Fam. Cistaceae Juss. (Mënishtore) 

Fumana bonapartei Marie & Petitm. (Fumana e bonapartit). Në terrene të thata shkëmbore. 

El. Fl. i Ballkanit (endemike). Ch.  

  

 

Fumana bonapartei 

 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. (Heliantemë sarafi). Në terrene kullosash të thata. El. 

Fl. Evroaziatik (sipas disa autorëve Evropiane (Evropiane-Kaukazike)). Ch.   
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Fam. Clusiaceae Lindl. [Gutiferae (Gutiferore), Hypericaceae (Hiperikore)] 

Hypericum barbartum Jacq. (Lulebasani mjekërosh). Në terrene shkëmbore, lëndina. El. Fl. i 

Ballkanit (sipas disa autorëve Ballkanike-Apenine apo edhe Evropiane Juglindore). H. Helm.  

Hypericum perforatum L. (Lulebasani). Në kullota, shkurreta. El. Fl. Kozmopolit 

(Subkozmopolite). H. Med. Helm. Ngjyruese.       

 

Fam. Compozitae Giseke (Kompozite, Kompozitore) [Asteraceae)] 

Achillea coarctata Poir. [A. compacta Willd.] (Barëpezmi i shtrënguar). Në kullosa, livadhe 

malore. El. Fl. Pontik (Pontike-Mediterane). H.   

Achillea millefolium L. (Barëpezmi mijëfletësh). Në zona me bar, çeltira pyjesh. El. Fl. 

Evroaziaik. H. Med.       

Artemisia alba Turra. [A. camphorata Vill., A. lobelii All.] (Pelin i bardhë). Në vende 

shkëmbore. El. Fl. Submediteran. Ch.  

Bellis perennis L. (Luleshqerrë shumëvjeçare). Në livadhe, kullota. El. Fl. i Evropës. H. Med.  

Cardus nutans L.  (Freshkull). Në çeltira pyjesh të degraduara. El. Fl. Evroaziatik. H. Mjaltore. 

Carlina vulgaris L. (Ushonjëz e rëndomët, there kali). Në terrene barishtore, kullota të thata. 

El. Fl. Evroaziatik (sipas disa autorëve Euro-Siberike). H.  

Centaurea albertii Rexhepi. (Kokoçel i Albertit). Në terrene shkëmbore dhe kullota 

serpentinore. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i përkeqësuar (VU). H. 

Centaurea jacea L. (Kokoçel livadhesh). Në terrene barishtore, shkurreta. El. Fl. Evroaziatik. 

H.  

Centaurea kosaninii Hayek. (Kokoçel i Koshaninit). Në terrene shkëmbore dhe kullota të 

zonave malore. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj më pak i rrezikuar 

(LC). H.          

Centaurea stoebe L. (Kokoçel). Terrene të thata. El. Fl. Evroaziatik. H.  

Cyanus triumfettii (All.) Á. Löve & D. Löve [Syn.: Centaurea triumfetti All. (Kokoçel i 

Triumfetit), C. axillaris Willd.]. Në çeltira pyjesh, terrene të thata. El. Fl. i Evropës. H. Med. 

Cichorium intybus L. (Çikore). Në terrene barishtore, kullosa, djerrina.  El. Fl. Kozmopolit. H. 

Med. Mjaltore.  

Cota tinctoria (L.) J. Gay. [Syn.: Anthemis tinctoria L. (Syviç ngjyrues)]. Në shkurreta. El. Fl. 

i Evropës (Evropiane juglindore-Pontike). H. 

Doronicum austriacum Jacq. (Doronikë e Austrisë). Në vende të hijëzuara, buzë pyjeve. El. 

Fl. i Evropës. H (G).   
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Eupatorium cannabinum L. (Eupatore kërpore). Në vende me lagështi.  El. Fl. Evroaziatik. 

H. Med.  

Galatella albanica Degen [Syn.: Aster albanicus Deg. subsp albanicus (Aster shqipëtar)]. Në 

zona të thata shkëmbore serpentinore. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, 

lloj i përkeqësuar (VU). H.  

 

 

Galatella albanica 

 

Galatella linosyris L. Rchb. [Syn.: Aster linosyris (L.) Bernh. (Aster linosir)]. Në terrene të 

thata shkëmbore.  El. Fl. Pontik (sipas disa autorëve Euri-Mediterane). H. Med.   

Inula ensifolia L. (Plenër gjetheshpatë). Në vënde shkëmbor, terrene të thata. El. Fl. Pontik 

(sipas disa autorëve Evropiane juglindore-Pontike). G (H).    

Inula salicina L. (Plenër shelgore). Në çeltira pyjesh, shkurre, zona me lagështi. El. Fl. Pontik 

(bimë subpontike) (Sipas disa autorëve Evropiane-Kaukazike). G (H).   

Jurinea mollis (L.) Rchb., (Jurinë butëloshe). Në terrene të thata me bar. El. Fl. Pontik. H.  

Klasea radiata (Waldst & Kit.) Á. Löve & D. Löve. [Syn.: Carduus radiatus Waldst. & Kit., 

Serratula radiata (Waldst. & Kit.) M. Bieb. (Serratulë rrezore)]. Në terrene shkëmbore, kullosa 
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malore. El. Fl. Pontik (Bimë subpontike). Lloj i mbrojtur me ligj. Lloj i rrezikuar në mënyrë 

kritike (CR.). G (H).      

Leontodon crispus Vill., (Dhëmbëluani kaçurrel). Në vende me bar, terrene të thata gurore. El. 

Fl. Submediteran (sipas disa autorëve llogaritet bimë Evropianojugore por edhe bimë Pontike-

Mediterane). H.   

Leucanthemum vulgare Lam. (Lulebardhë). Në terrene me bar. El. Fl. Evroaziatik. H. 

Ngjyruese. 

Pilosella officinarum Vaill. [Syn.: Hieracium pilosella L. (Këmashën leshtor)]. Në terrene të 

thata shkëmbore, kullota. Habitati sipas Eunis. El. Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike) (sipas 

disa autorëve llogaritet bimë Evroaziatike). H. Med.   

Scorsonera austriaca Willd., (Skorzonerë austriake). Në terrene të thata shkëmbore. El. Fl. 

Pontik (Pontike-Mediterane) (sipas disa autorëve llogaritet bimë Evropianejuglindore-

Siberianejugore). H.   

Scorsonera doriae Degen & Bald. (Skorzonerë e Dorias). Në vende të thata dhe shkëmbore.   

El. Fl. i Ballkanit (endemike). H.       

Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Greuter (Pulith 

gjethelulemargaritë). [Syn.: Senecio vernalis Waldst. & Kit.] (Pulithi pranveror). Terrene 

ranore, shkëmbore. El. Fl. Pontik (bimë Subpontike) (Sipas disa autorëve llogaritet bimë Euri-

Mediterane apo edhe Evropianelindore-Aziatikeperëndimor. T (H).  

Solidago virgaurea L. (Solidago shufëarta). Në terrene malore, pyje shkurresh. El. Fl. Boreal 

(Cirkumboreale) (Sipas disa autorëve llogaritet lloj bimor që i takon elementit floristik 

Cirkumpolar, apo llogaritet edhe si bimë Subboreale-Cirkumpolare). H. Med.   

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. [Syn.: Chrysanthemum corymbiferum L., Ch. 

corymbosum L., Leucanthemum corymbosum (L.) Godr. & Gren.] (Karajpeli vastakor). Në 

argjinaturë. El. Fl. i Evropës (Euri - Mediterane) (Disa autorë e konsiderojnë bimë bga elementi 

floristik Pontik). H. Med. 

Taraxacum officinale F. H. Wigg., (Luleshurdhë mjekësore). Në vende barishtore. El. Fl. 

Evroaziatik (disa autorë e radhisin në elementin floristik boreal (Cirkumboreale). H. Med.  

Tussilago farfara L., (Thundërmushkë). Në vende me lagështi, buzë rrugësh, ligatina. El. Fl. 

Evroaziatik. G. Med. Helm.  

Xeranthemum annum L. (Kserantemë njëvjeqare). Në terrene të thata shkëmbore, vende me 

bar. El. Fl. Submediteran (sipas disa autorëve bimë Evropianejuglindore-Pontike). T. Med.
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 Fam. Convolvulaceae Juss. (Dredhjore) 

Calystegia sepium (L.) R. Br. [Syn.: Convolvulus sepium L.] (Përshëllizë). Në terrene me 

lagështi, afër lumenjëve, gjerdhe.  El. Fl. Kosmopolit. H (G). Med.  

Convolvulus althaeoides L., (Dredhje mullagëngjashme). Në pyje të degraduara, terrene të 

thata barishtore. El. Fl. Mediteran. H. Med.  

Convolvulus cantabrica L., (Dredhja e Kantabrisë). Në terrene gurore, në vende të thata 

barishtore. El. Fl. Submediteran (sipas disa autorëve i takon elementit floristik Pontik (Pontike-

Submediterane) apo edhe Euri-Mediterane. H.  

Cuscuta europaea L. (Rroth mbilisër). Në terrene të thata, kullosa, livadhe. El. Fl. Kozmopolit. 

Par. (T).  Med.  

 

             Fam. Coranace (Dumort.) Dumort. (Thanore)  

Cornus mas L., (Thanë). Në pyje, shkurreta.  El. Fl. i Evropës (Evropianojuglindore-Pontike) 

(sipas disa autorëve i takon elementit floristik Pontik (Pontike-Submediterane) apo edhe 

Evroaziatik. P (NP). Med. Mjaltore. Ngjyruese.  

Cornus sanguinea L.  (Thanukël). Në gjerdhe, shkurreta, pyje.  El. Fl. i Evropës (Autorë të 

ndryshëm e radhisin në elementitn floristik Evroaziatik, Submediteran apo edhe Ballkanik). P 

(NP). Mjaltore. Ngjyruese. 

 

             Fam. Corylaceae Mirb. (Lajthiore) 

Carpinus betulus Miller. (Shkozëbardhë). Nëpër pyje. El. Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike) 

(sipas disa autorëve i takon elementit floristik Evroaziatik). P. 

Carpinus orientalis Miller. (Shkozë e zezë).  Nëpër pyje shkurresh. El. Fl. Submediteran (sipas 

disa autorëve i takon elementit floristik Pontik). P (NP). Med.  

Corylus avellana L. [Syn: Corylus glandulosa (Godet) Godet] (Lajthi e butë). Në pyje, gjerdhe. 

El. Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike). P (NP). Med.  

Ostrya carpinifolia Scop. [Syn.: Carpinus ostrya L., nom. nov.] (Mëllëzë, Mllez). Në pyje. El. 

Fl. i Evropës (Bimë e Evropës Jugore-Mediterane). Bimë relikte e terciarit. P. 

 

 

           Fam. Crassulaceae DC. (Krasulore) 

Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba. (Rrushqyqe e Telefit). Në vende të thata me gurë. El. 

Fl. i Evropës (Evrosiberiane) (sipas disa autorëve Evroaziatike). H. Med.  
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Pistorinia hispanica (L.) DC. [Syn.: Sedum hispanicum (L.) Raym. - Hamet]. (Rushqyqe e 

Spanjës). Në terrene të thata gurore. El. Fl. i Evropës (Evropianejuglindore) (Sipas disa 

autorëve Euri-Mediterane, Evropianejugore - Pontike apo edhe Submediterane). T.  

Sedum acre L. [Syn: Sedum neglectum Ten.] (Rrushqyqe e adhët). Në terrene serpentine e 

rrallë. El. Fl. i Evropës (Evropiane - Kaukazike) (sipas disa autorëve Evroaziatike). Ch (H). 

Med. Mjaltore.      

Sedum ochroleucum Chaix. [Syn.: Petrosedum ochroleucum (Chaix) Niederle] (Rrushqyqe e 

bardheshme). Në terrene të thata shkëmbore. El. Fl. Submediteran (Sipas disa autorëve 

Mediteraneveriore-Malore, po edhe Evropianejugore-mediterane). Ch (H). Mjaltore.  

Sedum serpentini Janch. [Sedum album L.]. (Rrushqyqe serpentine). Në shkëmbinjë 

serpentinor. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj gati i rrezikuar (NT). H. 

 

 

Sedum serpentini 
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Fam. Dipsacaceae Juss. (Berunzore) 

Knautia drymea Heuffel. (Knaute e dushkajave). Në pyje fletore. El. Fl. i Evropës 

(Evropianejuglindore) (Sipas disa autorëve Alpike (Alpike-Ballkanike). H. Mjaltore. Scabiosa 

fumarioides Vis. & Pančić. (Skabiozë si fomi). Në terrene shkëmbore. El. Fl. i Ballkanit 

(endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj më pak i rrezikuar (LC). H. 

 

Fam. Ericaceae Juss. (Shqopore)      

Erica carnea (L.) [Syn.: Erica herbacea L.]  (Grathatë). Në shpate, kullota shkëmbore, pyje të 

pishës. El. Fl. i Evropës (Evropiane Qendërjugore). Ch. Mjaltore.   

 

Fam. Euphorbiaceae Juss. (Rriellore, Qumshtore) 

Euphorbia barrelieri Savi [Syn.: Tithymalus barrelieri (Savi) Soják, Euphorbia barrelieri 

subsp. thessala (Formánek) Bornm. (Rriell). El. Fl. Mediteran (Steno-Mediteraneverilindore) 

Ballkanit (sipas disa autorëve llogaritet Ballkanike). Ch. 

Euphorbia cyparissias L. (Rriell selvi). Në terrene të thata, terrene shkëmbore. El. Fl. i Evropës 

(Evropianeqendrore) (sipas disa autorëve Evroaziatike). H. Med. Helm. Ngjyruese. 

Euphorbia glabriflora Vis. [Syn.: Tithymalus glabriflorus (Vis.) Soják, Euphorbia pubescens 

var. glabriflora (Vis.) Nyman] (Rriell me lule të shogëta). Në terrene gurore të serpentineve. 

El. Fl. i Ballkanit. H. 

Euphorbia myrsinites L. [Syn.: Endoisila myrsinites (L.) Raf., Euphorbion myrsinitum (L.) St.-

Lag., Galarhoeus myrsinites (L.) Haw., Murtekias myrsinites (L.) Raf., Tithymalus myrsinites 

(L.) Hill] (Rriell mërsini). Në terrene shkëmbore. El. Fl. i Evropës (Evropianejugore-Pontike) 

(Sipas disa autorëve llogaritet Submediterane apo edhe Mediterane). G (Ch). Med. Helm.  

Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis [Syn.: Euphorbia amygdaloides Lam., nom. 

illeg.]. (Rriell, rriell si bajame). El. Fl. i Evropës (Evropiane-kaukazike). H. Med. Helm.  

Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe. [Syn.: Mercurialis perennis subsp. ovata (Sternb. & 

Hoppe) Čelak., M. perennis var. ovata (Sternb. & Hoppe) Müll. Arg.] (Merkurialis vezak). Në 

terrene shkëmbore, shkurreta, pyje.  El. Fl. i Evropës (Evropianejuglindore-Pontike). G (H).  

 

Fam. Fabaceae Lindl. [Papilionaceae (Fluturore), Leguminosae (Bishtajore)] 

Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (DC.) Nyman. (Antilidë plagësheruese). Në terrene të 

thata erosive. El. Fl. i Evropës (Euri-Mediterane) (sipas disa autorëve Submediterane). H. Med. 

Aromatike. Mjaltore.  
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Astragalus onobrychis L. [Syn.: Astragalus borysthenicus Klokov, A. onobrychis var. 

multijugus (Rochel) Hayek, A. arenarius var. multijugus Rochel] (Arithe esparsetë). Në terrene 

të thata gurore, kullota malore. El. Fl. i Evropës (sipas disa autorëve Mediteraneveriore 

(Pontike). H.      

Colutea arborescens L. (Fshikëkarthë). Në zona me shkurre, pyje. El. Fl. Mediteran (sipas disa 

autorëve Euri-Mediterane apo edhe Submediterane). P. Med. Mjaltore 

Cytisus hirsutus L. [Chamaecytissus hirsutus L.] (Kamacetizë qimeashper). Në zona pyjore, 

shkurre. El. Fl. Submediteran (sipas disa autorëve Evrosiberiane). Ch. Med. Helm. Mjaltore. 

Cytisus purpureus [Chamaecytissus purpuraeus Scop.] (Kamacitizë e purpurtë). Në çeltira 

pyjesh, zona shkëmbore.  El. Fl. Ilirik (sipas disa autorëve Mediteraneverilindore-Malore). Lloji 

rrezikuar në mënyrë kritike (CR). Ch.  

Dorycnium pentaphyllum Scop. [Syn.: Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum (Vill.) 

Bonnier & Layens] (Doriknë pesëgjethesh). Në kullota, pranë rrugëve. El. Fl. Submediteran 

(Submediteranejugore) (sipas disa autorëve Euro-Mediterane, Evropianejugore-Pontike por 

edhe Evropianeqendrore dhe juglindore). Ch (H). Mjaltore.   

Genista hassertiana (Bald.) Buchegger. [Syn.: Genista holopetala var. hassertiana Bald., 

Cytisanthus hassertiana (Bold.) Gams] (Gjineshtër e Hasertit). Në terrene të thara e të 

degraduara. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (EN). Ch (P 

(NP)). 

Genista sagittalis L. [Syn.: Chamaespartium sagittale (L.) P. E. Gibbs] (Kamespart shigjetak). 

Në terene të thata. El. Fl. i Evropës (Evropianeqendrore). Ch. 

Genista sylvestris Scop. (Gjineshtër pyjesh). Në terrene të thata shkëmbore, malore. El. Fl. Ilirik 

(sipas disa autorëve Mediteraneverilindore malore). Ch (NP). Mjaltore. 

Genista tinctoria L. [Syn.: Cytisus tinctoria (L.) Vis., Genista ovata Waldst. & Kit., G. tinctoria 

L. var. ovata (Waldst. et Kit.) Schultz.] (Gjineshtër ngjyruese). Në pyje, kullota, shkurre.  El. 

Fl. Evroaziatik. Ch. Med. Helm. Ngjyruese.   

Hippocrepis comosa L. [Syn.: Hippocrepis perennis Lam.] (Hipokrep me xhufkë). Në kullota, 

vende të thata me bar. El. Fl. i Evropës (Evropianeqendrore dhe jugore) (sipas disa autorëve 

llogaritet si Evropianejugore-mediterane, Submediterane apo edhe Mediterane). H. 

Lathyrus latifolius L. (Vingjëra gjethegjerë). Në vende të thata me bar, gjerdhe. El. Fl. i 

Evropës (Evropianejugore) (Sipas disa autorëve Evropianejugore-Mediterane apo edhe 

Submediterane). H.  
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Lathyrus niger L. Bernh., (Vingjer e zezë). Në pyje, shkurre, zona malore. El. Fl. i Evropës 

(Evropiane-Kaukazike) (sipas disa autorëve Euri-Mediterane por edhe Pontike (Subpontike). G 

(H). Mjaltore. Ngjyruese.  

Lathyrus pannonicus (Jacq) Gracke., (Vinxhër e Panonisë). Buzë pyjeve, lidhadhe të thata 

malore. El. Fl. i Evropës (Evro-Siberiane) (Sipas disa autorëve Pontike-Evroaziatikeqendrore 

apo edhe Submediterane-Siberike). G (H).     

Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf., (Vinxhër e Venedikut). Në pyje fletore. El. Fl. Pontik 

(Pontikejugore-Submediterane) (sipas autorëve të ndryshëm Evropianelindore-Pontike, 

Evropianejugore-Siberianejugore apo edhe Euro-Mediterane). G.  

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. [Syn.: Cytisus nigricans L.] (Drokth i egër). El. Fl. i 

Evropës (Evropiane qendrore-Pontike) (sipas disa autorëve Submediterane por edhe Euri-

Mediterane). P (NP). Mjaltore. 

Lotus corniculatus L. (Thuepulë brinoke). Në livadhe të plehruara, terrene të thata të 

papunuara. El. Fl. Kozmopolit (Sipas disa autorëve Evroaziatike). H. Med. Mjaltore. Ngjyruese. 

Medicago falcata L. (Jonxha në formë kose). Në kullota të thata, haet edhe e kultivuar. El. Fl. 

i Evropës. H. 

Ononis spinosa L. (Kalmuth gjembor). Në terrene të thata, të varfëra, vende me lagështi. El. 

Fl. i Evropës (Euri-Mediterane). Ch. Med. Mjaltore.  

Trifolium alpestre L. (Trifili i alpeve). Në çeltira pyjesh, kullota.  El. Fl. i Evropës (Evropiane-

Kaukazike). G (H). Mjaltore. 

Trifolium arvense L. (Trifil i arave). Në terrene të thata, toka të papunuara.  El. Fl. Kozmopolit 

(Sipas disa autorëve i takon El. Fl. të Evropës (Bimë e Subevropës së Mesme, Euro-Siberiane). 

T. 

Trifolium montanum L. (Trifil mali). Në livadhe të thata, kullota. El. Fl. i Evropës 

(Evropianejugore-Pontike). (Sipas disa autorëve llogaritet Pontike (Subpontike)). H. Mjaltore.  

Trifolium pignantii Fauche & Chaub. (Trifili i Pinjantit). Në pyje dushku. El. Fl. i Ballkanit. 

G. Mjaltore.     

Trifolium purpureum Loisel., (Trifili i purport). Në zona të thata me bar. El. Fl. Mediteran. T. 

Vicia cracca L. (Grashinë kraka). Në zona pyjore, kullota. El. Fl. Evroaziatik (Evroaziatike, 

bërë Cirkumboreale). H. Mjaltore.  

 

           Fam. Fagaceae Dumort. (Ahore) 

Fagus sylvatica L. (Ahu evropian). Në pyje, zona malore. El. Fl. i Evropës. P. 
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Quercus cerris L. [Syn.: Quercus lanuginosa Lam.] (Qarr). Në pyje fletëgjerë. El. Fl. i Evropës 

(Euri-Mediterane) (sipas disa autorëve Euro-Submediterane, Submediteranejugore apo edhe 

Mediterane veriore). P. Med.  

Quercus frainetto Ten. (Shpardh). Në pyje të zones kodrinore-malore. Në terrenin e hulumtuar 

haset rrallë. El. Fl. i Evropës (Evropiane juglindore). P. 

Quercus petraea (Matt.) Liebl. [Syn.: Quercus robur var. petraea Matt., Q. petraea f. normalis 

(O. Schwarz) C. Vicioso] (Bungë, Bungëkeqe). Në pyje malor. El. Fl. i Evropës. P. Med. 

Quercus pubescens Willd., (Bungëbutë). Në terrene të thata kodrinore. El. Fl. Submediteran 

(sipas disa autorëve Evropianejuglindore por edhe Euro-Submediterane). P. 

 

Fam. Gentianaceae Juss. (Gencianore) 

Centaurium erythraea Ranfn. (Bar ethesh). Në terrene të thata shkëmbore, çeltira pyjesh. El. 

Fl. Kozmopolit (Sipas disa autorëve i takon elementit floristik të Evropës). H (T). Med. 

Gentiana pneumonanthe L. subsp. nopcsae (Javorka) T. Wraber (Gentiana e Nopçes). Në 

terrene të thata serpentinore. Lloji i takon El. Fl. të Evropës (Euro-Siberiane) (subsp. nopcsae 

është endemik, i Kosovës dhe Shqipërisë). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (EN). H.  

 

 

Gentiana pneumonanthe L. subsp. nopcsae 
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Fam. Geraniaceae Juss. (Geraniore) 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. [Syn.: Geranium cicutarium L.]  (Erodë si kukutë). Në terrene 

të thata me bar, toka me rërë, zallishte, toka të punuara. El. Fl. Kozmopolit (Subkozmopolite) 

(disa autorë e llogarisin Euroaziatike, Subboreale por edhe Euro-Mediterane). T. Med.  

Geranium sanguineum L. (Kamaroshe ngjyrë gjaku). Në terrene pyjore, livadhe, zona gurore, 

vende me bar. El. Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike). H. Med. 

 

Fam. Lamiaceae Lindl. [Labiatae (Buzore)] 

Ajuga genevensis L. (Ajugë e Gjenevës). Në livadhe, kullota, shkurreta. El. Fl. Evroaziatik. H. 

Clinopodium vulgare L. (Trumëza e rëndomtë). Në pyje fletëgjërë, shkorreta. El. Fl. Boreal 

(Cirkumboreale) (Ka autorë që e llogarisin Cirkumpolare). H. Mjaltore.  

Lamium maculatum (L.) L. (Hithëbutë e njollosur). Në pyje gjethegjera. El. Fl. Evroaziatik. 

H. 

Melittis melissophyllum L. (Melit gjethemilce). Në ahishte, pyje gjethegjëra. El. Fl. i Evropës. 

H. Med.  

Mentha pulegium L. (Mendër pulegë). Në vende të lagështa, buzë pellgjeve me ujë.  El. Fl. i 

Evropës (Euri – Mediterane) (disa autorë e konsiderojnë Evroaziatike). H (G). Med. Mjaltore. 

Origanum vulgare L. (Rigoni). Në livadhe, çeltira pyjesh, lëndina. El. Fl. Evroaziatik. H. Med. 

Aromatike. Mjaltore. 

Prunella laciniata L. [Syn.: Prunella vulgaris var. laciniata L.] (Prunelë e rripëzuar). Në 

kullota, lëndina, shkurreta. El. Fl. Mediteran (Mediterane e Evropës së mesme) (ka autorë që e 

konsiderojnë Evropiane por edhe Pontike (Pontike-Submediterane). H. Mjaltore. 

Prunella vulgaris L. (Prunelë e rëndomtë). Në livadhe, kullota, shkurreta. El. Fl. Cirkumboreal 

(bërë gati kozmopolite). H. Med. Helm. Mjaltore.  

Salvia amplexicaulis Lam. (Shërbela kërcellpushtuese). Në çeltira pyjesh, kullota, buzë 

rrugësh. El. Fl. i Ballkanit. H. Mjaltore.  

Salvia ringens  Sm. [Syn.: Salvia radozitskii Fisch. & Schikhovsky ex Radozhitsky, S. ringens 

Sibth. et Sm. var. baldacciana Briqu.] (Shërbelë kurorë hapur). Çeltira pyjesh, në terrene të 

thata. El. Fl. i Ballkanit (Subballkanike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj gati i rrezikuar (NT). H. 

Satureja montana L. [Syn.: Clinopodium montanum (L.) Kuntze, Micromeria montana (L.) 

Rchb.] (Trumëz malesh). Në terrene gurore, kullota të thata. El. Fl. Mediteran. Ch. Med. 

Mjaltore. 

Scutellaria altissima L. (Skutelare shumë e lartë). Në pyje gjethegjera. El. Fl. i Evropës 

(Evropiane-Kaukazike) (sipas disa autorëve Pontike apo edhe Evropiane juglindore). G (H). 
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Sideritis montana L. (Siderit malesh). Në vende gurore, terrene të thata barishtore. El. Fl. 

Mediterane (Mediterane -Turane). T. Med. Helm. Mjaltore.  

Stachys germanica L. (Sarusha e Gjermanisë). Në zona malore, kullota, terrene barishtore, 

toka të papunuara. El. Fl. i Evropës (Euri-Mediterane). H. Mjaltore.   

Stachys officinalis (L.) Trevision. [Syn.: Stachys betonica Bentham, Betonica officinalis L.] 

(Sarusha mjekësore). Në pyje, shkorreta, kullota të thata. El. Fl. i Evropës (Evropiane-

Kaukazike). H. Med. 

Stachys recta L. [Syn.: Betonica recta (L.) Baill.]  (Sarushë e ngritur, S. e drejtë). Në kullota 

thata malore, zona shkëmbore. El. Fl. Pontik (Pontike-Mediterane) (disa autorë e konsiderojnë 

Euri-Mediterane por edhe Mediterane (Mediteraneveriore-Malore)). H. Med. Helm. 

Stachys scardica (Griseb). Hayek. [Syn.: Betonica scardica Griseb., B. graeca subsp. scardica 

(Griseb.) Nyman, B. graeca Boiss. & Spruner] (Sarushë e Sharrit). Në pyje, shkorreta, kullota.  

El. Fl. i Ballkanit (endemike). H.  

 

 

Stachys scardica 

 

Teucrium chamaedrys L. [Syn.: Teucrium veronicifolium Salisb., nom. illeg.] (Arrs dushk i 

vogël). Në terrene shkëmbore të thata, shkurreta.  El. Fl. Mediteran (sipas disa autorëve Euri-

Mediterane por edhe Submediterane). Ch. Med. Mjaltore.  
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Teucrium montanum L. [Syn.: Chamaedrys montana (L.) Raf.] (Arrs malesh). Në terrene 

gurishtore, shkëmbore, zona malore. El. Fl. i Evropës (Evropianejugore) (sipas disa autorëve 

Submediterane). Ch. Med. Mjaltore. 

Thymus longicaulis C. Presl (Lisër kërcellgjatë). Livadhe e kullota. El. Fl. i Evropës (Euri-

Mediterane) (sipas disa autorëve Mediterane, Submediterane (Submediteranejugore), Ilirike 

(Ilirike-Apenine) por edhe Ballkanike (Subballkanike)). Ch. Med. Mjaltore. 

 

Fam. Lentibulariaceae Rich. (Lentibulariore) 

Pinguicula hirtiflora Ten. [Syn.: Pinguicula crystallina subsp. hirtiflora (Ten.) Strid, P. 

albanica Griseb., P. laeta Pant., P. louisii Markgr.] (Pinguikulë lulekreshtë). Në vende të 

lagështa, buzë lumenjëve, shkëmbinjë serpentinor me lagështi. El. Fl. Mediteran (Mediterane 

verilindore-Malore). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (EN). H.  

 

Fam. Linaceae Perleb. (Linore) 

Linum elegans Boiss. (Lin i bukur). Në terrene gurore, livadhe kodrinoro - malore. El. Fl. i 

Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i përkeqësuar (VU).  Ch (H). 

 

 

Linum elegans 

 

Linum hirsutum L. (Lin i kreshpët).  Në terrene me bar, vende të thata. El. Fl. Pontik (Pontike-

Mediterane) (Sipas disa autorëve Evropiane juglindore-Pontike). H.  
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Linum nervosum Waldst. et Kit. [Syn.: Linum aucheri Planch.] (Lin me nervura). Në kullota 

të thata malore, livadhe. El. Fl. i Ballkanit (sipas disa autorëve gati Ballkanike por edhe 

Pontike). H.          

Linum perenne L. [L. extraaxillare Kit.] (Lin shumëvjeçar). Livadhe dhe kullota. El. Fl. i 

Evropës. H. 

Linum tenuifolium L. (Lin gjethehollë). Në terrene të thata, zona barishtore. El. Fl. i Evropës 

(Evropiane jugore - Pontike) (sipas autorëve të ndryshëm vlerësohet Pontike-Mediterane por 

edhe gati Mditerane-Pontike). H (Ch).  

 

Fam. Loranthaceae Juss. (Evullore) 

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. [Syn.: Razoumofskya oxycedri (DC.) F. W. Schultz, 

Viscum oxycedri DC.] (Velli). Gjysmëparazite mbi vidhin, dëllinjen e kuqe, dëllinjen e zezë. 

Bimë relikte e Tercierit (Paleosubtropikale). El. Fl. Mediteran. Par. (Semipar. ep) T (Ch). 

Loranthus europaeus Jacq. (Evulla). Gjysmëparazite (Semiparazite epifite) mbi dushqe, 

gështënja, pisha. El. Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike) (sipas autorëve të ndryshëm 

vlerësohet Submediterane jugore por edhe Pontike-Mediterane). (Semipar. ep) (Ch). 

 

Fam. Lythraceae J. St.-Hil. (Litrore) 

Lythrum salicaria L. (Bargjaku). Buzë lumenjësh, vende të lagështa. El. Fl. Kozmopolit 

(Subkozmopolit). H. Med. Mjaltore. 

 

Fam. Malvaceae Juss. (Mëllagore) [Tiliaceae Juss. (Blinore)] 

Malva moschata L. (Mëllaga erëmyshku). Në çeltira pyjesh, zona malore me bar. El. Fl. i 

Evropës (Euri-Mediterane) (Sipas disa autorëve Submediterane). H.  

Tilia cordata Mill. [Syn.: Tilia parvifolia Hoffm., T. sylvestris Desf.] (Bli fletëzemre). Në pyje 

të freskëta, lugina. El. Fl. i Evropës (Evropiane-Kukazike). P. Med. Aromatike. Mjaltëse. 

 

Fam. Oleaceae Hoffmanns. & Link (Ullinjore) 

Forsythia europaea Deg. Et Bald., (Boshtër e Evropës). Në terrene të zhveshura serpentinore. 

El. Fl. i Ballkanit. Bimë endemike (Shqipëri-Kosovë), relikte e Terciarit.  Lloj i mbrojtur me 

ligj, lloj më pak i rrezikuar (LC). P (NP). Med.  
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Forsythia europaea 

 

Fraxinus ornus L. (Frashër i bardhë). Në zona pyjore të përziera. El. Fl. Ilirik (bimë ilire e 

Evropës jugore) (sipas disa autorëve Euro-Mediterane veriore-Pontike por edhe 

Submediterane). P. Med.  

Ligustrum vulgare L. (Voshtër). Në shkurreta, gjerdhe. El. Fl. i Evropës (Evropiane-

Kaukazike). P (NP). Med. Aromatike. Mjaltore. 

 

Fam. Orobanchaceae Vent. (Sparqore) [Scrophulariaceae Juss. (Sarushtore)] 

Euphrasia pectinata Ten.  [Syn.: Euphrasia bicknellii Wettst., E. tatarica Spreng., E. stricta 

subsp. pectinata (Ten.) P. Fourn., E. tatarica Spreng. subsp. tatarica] (Eufrasi si krahër). Në 

çeltira pyjesh. El. Fl. i Evropës. T. 

Lathraea squamaria L. (Latre luspore). Parazite mbi rrënjët e verrit, lajthisë, ahut. El. Fl. 

Evroaziatik. Par. (G).    
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Melampyrum cristatum L. (Grurëzi kreshtak). Në pyje të rralla dhe shkurreta.  El. Fl. 

Evroaziatik. T.    

Odontites luteus (L.) Clairv.  (Odontit e verdhë). Në terrene të thata gurore. El. Fl. i Evropës 

(Euri-Mediterane) (sipas disa autorëve Pontike (Pontike-Mediterane). T. 

Odontites vernus (Ballardi) Dumort. (Odontit pranveror). Në zona shkurresh, toka të 

papunuara, buzë rrugësh. El. Fl. Evroaziatik. T.  

Orobanche alba Willd., (Sparq e bardhë). Parazite në Thymus. El. Fl. Evroaziatik. Par. (G, T). 

Orobanche gracilis Sm. (Sparqë e hajthshme). Në lëndina, kullosa. Parazite në bishtajore. El. 

Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike) (sipas disa autorëve bimë e Evropës jugore-Mediterane). 

Par. (G. T.). 

 

 Fam. Papaveraceae Juss. (Lulkuqore) [Fumariaceae] 

Corydalis solida (L.) Clairv. (Koridalë i qëndrueshëm). Në terrene barishtore, zona malore.  El. 

Fl. i Evropës (Evropiane qendrore). G. Med. Helm.  

 

Fam. Parnassiaceae Martinov. [Saxifragaceae Juss. (Saksifragore, Iriqëzore)]  

Parnassia palustris L. (Parnasia e kënetës). Në afërsi të burimeve ujore, terrene me lagështi. 

El. Fl. Evroaziatik. H. 

 

Fam. Plantaginaceae Juss. (Plantaginore) [Scrophulariaceae Juss. (Sarushtore)] 

Digitalis lanata Ehrh., (Luletogëzi leshatak). El. Fl. i Ballkanit (Subballkanike) (sipas disa 

autorëve Evropiane lindore por edhe Submediterane). H (G). Med. Helm.  

Plantago argentea Chaix. [Syn.: Plantago capitata Sternb., P. serpentinicola Rech. F. & 

Goulimy] (Gjethedell i argjentë). Në terrene gurore malore, kullota me bar.  El. Fl. i Evropës 

(Evropiane jugore). H. 

Plantago lanceolata L. (Gjethdell heshtorë). Në vende më lagështi, kullota, vende me bar. El. 

Fl. Evroaziatik (disa autorë e konsiderojnë Kozmopolite). H. Med. Helmuese.   

Plantago subulata L. [Syn.: Plantago humilis Guss, P. holosteum Scop. [P. serpentina Vill., 

P. carinata Schrad.] (Gjthedell i fëndyelltë). Në kullota, terrene të thata shkëmbore.  El. Fl. i 

Mediteran (Mediterane perëndimore malore) (sipas disa autorëve Ilirike-Adriatike por edhe 

Evropiane jugore-Mediterane). Ch (H).     

Veronica austriaca subsp. jacquinii (Baumg.) [Syn.: Veronica jacquinii Baumg., V. austriaca 

subsp. jacquinii (Baumg.) Maly] (Veronikë austriake). Në kullota të thata, pyje shkurreta. El. 

Fl. Pontik (Subpontike). H.   
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Veronica barrelieri Roem & Shult. [Syn.: Veronica andrasovskyi Jáv., V. crassifolia Heuff., V. 

steppacea Kotov, Pseudolysimachion barrelieri (Roem. & Schult.) Holub, Veronica spicata 

subsp. barrelieri (Roem. & Schult.) Murb. (Veronikë e Andrazovskit)]. Në kullota, çeltira 

pyjesh. El.Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj gati i rrezikuar (NT). H. 

 

 

Veronica barrelieri 

 

Veronica chamaedrys L. (Veronikë dushkvogël). Në pyje, kullota, shkurre. El. Fl. Evroaziatik 

(Sipas disa autorëve Evropiane (Evrosiberiane)). H.  

 

Fam. Polygalaceae Hoffmanns. (Poligalore) 

Polygala vulgaris L. (Poligalë e rëndomtë). Në shkorreta, kullota e afër pyjeve El. Fl. 

Evroaziatik. H. Med. Mjaltore. 
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Polygala doerfleri Hayek., (Poligalë e Derflerit). Në kullota me bar, zona shkëmbore, terrene 

malore. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj më pak i rrezikuar (LC). H. 

 

 

Polygala doerfleri 

 

Fam. Polygonaceae Juss. (Nejcore) 

Rumex acetosella L. [Syn.: Acetosella vulgaris Fourr., nom. nov.] (Uthullnike). Në livadhe, 

kullota, buzë rrugëve. El. Fl. Kozmopolit (Subkozmopolite). H. Helm.  

 

Fam. Plumbaginaceae Juss. (Plumbaginore) 

Goniolimon collinum (Griss.) Boiss. [Syn.: Statice collinum Griseb., Goniolimon serbicum 

Vis.] (Goniolimon). Në kullota, livadhe malore. El. Fl. Submediteran (bimë Submediterane 

lindore). H.  

 

Fam. Primulaceae Vent. (Aguloçore) 

Cyclamen hederifolium Aiton., (Bukëderri). Në terrene barishtore, kullota, ara të punuara.  El. 

Fl. Submediteran (Sipas disa autorëve bimë Evropianojugore, Evropianojugore-Mediterane por 

edhe Mediterane (Steno Mediterane veriore)). G. Med. Helm. 
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Lysimanchia punctata L. (Lizimake pikaloshe). Në shkurreta dhe pyje me lagështirë. El. Fl. 

Pontik (sipas disa autorëve Evropianejuglindore-Pontike). H. Helm. 

Primula acaulis (L.) Hill., (Aguliçe e rëndomtë). Në pyje, shkurreta, vende me lagështirë. El. 

Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike) (sipas disa autorëve Evroaziatike). H. Med.  

Primula veris L. (Aguliçe e vërtetë). Në kullota, vende me bar, në shkurreta, pyje. El. Fl. i 

Evropës. H. Med., Helmuese.  

 

Fam. Ranunculaceae Juss. (Ranunculore, Zhabinore) 

Anemone nemorosa L. [Syn.: Anemonoides nemorosa (L.) Holub] (Anemone e pyllit, Fillikate 

e bardhë). Në pyje të ahut. El. Fl. Boreal (bimë Cirkumboreale) (sipas disa autorëve 

Cirkumpolare). G. Med. Helm.   

Anemone ranunculoides L. [Syn.: Anemonoides ranunculoides (L.) Holub] (Anemone). Në 

pyje të ahut. El. Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike). G.    

Clematis integrifolia L. (Kulpra gjetheplotë). Në kullota, vende me lagështi, terrene të thata. 

El. Fl. i Evropës (Euro-Siberiane) (Sipas disa autorëve Pontike (Pontike-Aziatike qendrore) por 

edhe Evroaziatike). H. Helm.  

Clematis vitalba L. (Kulpër e egër). Në pyje, shkurreta, gjerdhe. El. Fl. i Evropës (Evropiane-

Kaukazike). P (Liane). Med. Helm. Mjaltore. 

Clematis viticella L. (Kulpër e zezë). Në shkurreta, gjerdhe. El. Fl. i Evropës. P (Liane). 

Mjaltore. Helm.  

 

 

Clematis viticella 
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Ficaria verna Huds. [Syn.: Ficaria ranunculoides Roth, nom. illeg., F. vulgaris J. St.-Hil., 

nom. illeg., Ranunculus ficaria L.] (Lular). Në vende me lagështi, pyje, shkurreta, toka të 

punuara. El. Fl. Evroaziatik (sipas disa autorëve Europiane (Euro-Siberiane)). G. Med. Helm. 

Helleborus odurus Willd., (Shpendër). Në kullota, pyje, shkurreta. El. Fl. Submezik (sipas disa 

autorëve Evropiane juglindore). H. Med. Helm. 

Isopyrum thalictroides L. [Syn.: Thalictrella thalictroides (L.) E. Nardi] (Isopirum si 

pipanollë). Pyje të zonës malore. El. Fl. i Evropës (Sipas disa autorëve Pontike (Pontike-

Mediterane) por edhe Evroaziatike). G.  

Ranunculus millefoliatus Vahl. (Zhabinë mijëgjethesh). Në toka të papunuara, zona me bar. 

El. Fl. Mediterane (Mediterane malore) (Sipas disa autorëve Submediterane por edhe 

Ballkanike). H.   

Thalictrum minus L. (Pipanolla e vogël). Në terrene gurore, livadhe, kullota, pyje. El. Fl. 

Evroaziatik. H. 

 

Fam. Rhamnaceae Juss. (Pjerzore, Arrçore) 

Frangula alnus Mill. [Syn.: Frangula nigra Samp., nom. illeg., Rhamnus frangula L.] (Zogël). 

Në vende të lagështa, zona pyjore gjethegjëra. El. Fl. i Evropës (Evropiane qendrore – 

Kaukazike) (sipas disa autorëve Subboreale por edhe Evroaziatike). P (NP). Med. 

 

Fam. Rosaceae (Trëndafilore) 

Aremonia agrimonoides (L.) DC. [Syn.: Agrimonia agrimonoides L.] (Aremone si rodhëz). Në 

pyje gjethegjera. El. Fl. Submediteran. H. 

Aruncus dioicus (Walter) Fernald. [Syn.: Actaea dioica Walter, Aruncus sylvestris Maxim., A. 

vulgaris (Maxim.) H. Hara, Spirea aruncus L.] (Arunku dioik). Në zona të lagështa pyjore të 

ahut, në hije. El. Fl. Boreal (Cirkumboreale). H (G).   

Crataegus monogyna Jacq., (Murriz njëbërthamësh). Në pyje, shkurreta, gjerdhe. El. Fl. i 

Evropës (e përhapur edhe më gjerë, sipas disa autorë Paleotemperuar). P (NP). Med. Mjaltore. 

Filipendula vulgaris Moench. [Syn.: Spiraea filipendula L., S. tuberosa Salisb., nom. illeg., 

Ulmaria filipendula (L.) Hill, Filipendula hexapetala Gilib.] (Filipendulë e rëdomtë). Në çeltira 

pyjesh, livadhe, zona të thata me bar. El. Fl. Boreal (Subboreal) (disa autorë e konsiderojnë 

Evroaziatike). H. Med. Aromatike.  
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Fragaria vesca L. (Luleshtrydhe). Në terrene barishtore, kullota të thata, zona pyjore, çeltira 

pyjesh. El. Fl. i Evropës (Evro-Siberiane deri kozmopolite) (disa autorë e konsiderojnë 

evroaziatike por edhe Boreale (Subboreale)). H. Med. Areomatike.  

Geum urbanum L. (Gjeum qytetesh). Në vende të hijëzuara, pyje, shkurreta. El. Fl. Boreal 

(Cirkumboreale) (disa autorë e llogarisin Evroaziatike por edhe Cirkumpolare). H. Med. 

Aromatike.  

Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneid. [Syn.: Crataegus florentina Zuccagni, Mespilus 

florentina (Zuccagni) Bertol., Pyrus florentina (Zuccagni) O. Targ. Tozz., Sorbus florentina 

(Zuccagni) K. Koch, Torminaria florentina (Zuccagni) M. Roem.] (Mollë florëtine). Në terrene 

pyjore të dushkut.  El. Fl. Mediteran (Mediterane - verilindore) (Sipas disa autorëve llogaritet 

Ballkanike (Ballkanike-Apenine)). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i përkeqësuar (VU). P. 

Malus sylvestris (L.) Mill., (Mollë e egër). Në zona pyjore, shkurreta.  El. Fl. i Evropës 

(Evropianeqendrore-Kaukazike). P. Med. Mjaltore.   

Potentilla alba L. [Dasiphora alba (L.) Raf., Fragaria alba (L.) Crantz, Fragariastrum album 

(L.) Schur] (Zorrëca e bardhë). Në terrene të thata, kullota me pak lagështi. El. Fl. i Evropës 

(Evropianeqendrore dhe lindore). H.     

Potentilla australis Krašan (Potentillë e australis). Në vende të thata me bar. El. Fl. Ilirik. H.  

Potentilla hirta L. (Potentillë qimeashpër). Në vende të thata dhe shkëmbore. El. Fl. Pontik 

(sipas autorëve të ndryshëm Pontike – Mediterane, Perëndimore Euri-Mediterane). H.  

Potentilla micrantha DC. (Potentillë lulevogël). Në zona pyjore, shkurreta. El. Fl. 

Submediteran. H.  

Prunus avium (L.) L. [Syn.: Prunus cerasus var. avium L., Cerasus avium (L.) Moench] 

(Qershi).  Në pyje të zones kodrinore-malore. El. Fl. Pontik (disa autorë e konsiderojnë 

Evropiane (bimë e Subevropës së mesme) apo edhe Submediterane). P. Med.  

Prunus spinosa L. (Kulumria). Në pyje të zonave të ulëta, shkurreta, gjerdhe. El. Fl. 

Evroaziatik (disa autorë e konsiderojnë Evropiane (Evropiane-Kaukazike) apo edhe Pontike 

(Subpontike)). P (NP). Med.  

Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh. [Syn.: Pyrus pyraster (L.) Burgsd., P. communis 

var. pyraster L., P. communis subsp. sylvestris Ehrh., Pyrus pyraster Burgsd. var. ovata Terpo] 

(Dardhë e egër). Në pyje shkurreta. El. Fl. Evroaziatik. P. Med. Mjaltore. Ngjyruese. 

Pyrus spinosa Forssk. [Syn: Crataegus amygdaliformis (Vill.) Chalon, Pyrus amygdaliformis 

Vill., P. amygdaloides Link, P. angustifolia Decne.] (Goricë). Në terrene të thata. El. Fl. 

Mediteran. P. Mjaltore. 
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Rosa canina L. (Trëndafil qeni). Në terrene fushore, malore, shkurreta. El. Fl. Evroaziatik (disa 

autorë e konsiderojnë Evropiane). P (NP). Med.     

Rosa spinosissima L. [Syn.: Rosa pimpinellifolia L., R. myriacantha DC] (Trëndafil gjethe 

netërze). Në terrene të thata shkëmbore. El. Fl. Evroaziatik. P (NP).  

Rubus ulmifolius Schott. (Manaferra). Në zona të thata pyjore, gjerdhe, kullota. El. Fl. i 

Evropës (Euri-Mediterane). P (NP). Med. Mjaltore.   

Sanguisorba albanica András. & Jáv. (Sanguisorbë shqipëtare). Në terrene të thata gurore, 

shkurre. El. Fl. i Ballkanit (endemike Kosovë - Shqipëri). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar 

(EN). H. 

 

 

Sanguisorba albanica 
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Sanguisorba minor Scop. (Sanguisorba e vogël). Në terrene me bar, toka shkëmbore, buzë 

rrugëve. El. Fl. Evroaziatik. H. Med.  

Sorbus torminalis (L.) Crantz. (Vodhëviçe, Brreki, Bërki). Në pyje dushku, terrene shkëmbore, 

shkurreta.  El. Fl. i Evropës. P (NP). Med. Mjaltore. 

 

 Fam. Rubiaceae Juss. (Rrezore) 

Asperula cynanchica L. (Njëgjira qenmbytëse). Në livadhe, terrene të thata. El. Fl. 

Submediteran (sipas disa autorëve konsiderohet Euri-Mediterane por edhe Pontike 

(Subpontike) - Submediterane). H.       

Cruciata laevipes Opiz. [Syn.: Galium cruciata (L.) Scop. Valantia cruciata L. Cruciata ciliata 

Opiz] (Kruciatë levipe). Në pyje e kullota. El. Fl. i Evropës (bimë e Evropës së mesme-

Mediterane) (disa autorë e konsiderojnë Evroaziatike). G (H). Med.  

Galium lucidum All. [Syn.: Galium rigidum Vill., G. venustum Jord., G. lucidum subsp. 

gerardi (Vill.) Hayek, G. mollugo subsp. gerardi (Vill.) Rouy, G. mollugo subsp. lucidum (All.) 

Schinz & Thell.] (Ngjitëse e shkëlqyeshme). Në terrene me bar, zona gurore. El. Fl. i Evropës 

(Bimë e Evropës jugore-Mediterane) (Sipas disa autorëve konsiderohet Submediterane). Ch 

(H). 

Galium odoratum L. [Syn.: Asperula odorata L.] (Ngjitës erëmirë). Në pyje. El. Fl. i Evropës 

(Evropiane-kaukazike). G. Med. 

Galium verum L. (Ngjitëse e vërtetë). Në terrene të thata barishtore. El. Fl. Evroaziatik. H (T, 

G). Med. Helm. 

 

Fam. Rutaceae Juss. (Ruzore) 

Dictamnus albus L. (Lule mastike). Në terrene të thata shkëmbore, barishtore, shkurreta. El. 

Fl. Evroaziatik. Ch. Med. Mjaltore. Helm.    

Haplophyllum boissierianum Vis. & Pančić [Syn.: Haplophyllum albanicum (Bald.) Bornm.] 

(Haplofil i Buasierit). Në terrene të thata shkëmbore, kullota kodrinore.  El. Fl. Ilirik. Lloj i 

mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (EN). Ch. Helm.   

 

  Fam. Salicaceae Mirb. (Shelgore) 

Populus tremula L. (Plep i egër, Plep dridhës). Në pyje të degraduara. El. Fl. Evroaziatik. P. 

Med. 
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Salix amplexicaulis Bory. [Syn.: Salix purpurea subsp. amplexicaulis (Bory) C. K. Schneid.] 

(Shelg gjethepushtuese). Në terrene me lagështi, buzë ujërash. El. Fl. i Ballkanit (disa autorë e 

konsiderojnë Mediterane verilindore-malore). P (NP).  

Salix caprea L. (Shelg i egër). Në pyje të zonës malore, më shpesh në pyje të degraduara. El. 

Fl. Evroaziatik. P (NP). 

 

Fam. Santalaceae R. Br. (Santalore) 

Thesium ramosum Hayne [Syn.: Thesium bulgaricum Velen., Th. arvense Horv.] (Armirë). Në 

terrene të thata me bar. El. Fl. Evroaziatik (sipas disa autorëve Evropiane-Kaukazike). H.  

 

Fam. Sapindaceae Juss. [Aceraceae Juss. (Panjore)] 

Acer campestre L. (Krekë). Në zona shkurresh. El. Fl. Evroaziatik (sipas disa autorëve 

Evropiane (Evropiane-Kaukazike) por edhe Pontike (Subpontike)). P. Mjaltore. 

Acer monspessulanum L. (Krekëz). Në zona pyjesh termofile, shkurreta, çeltira pyjesh.  El. Fl. 

i Evropës (Euri-Mediterane). P. Mjaltore. 

Acer obtusatum Willd. [Syn.: Acer opalus subsp. obtusatum (Willd.) Gams, A. aetnense 

(Strobl) Lojac., A. bosniacum K. Malý] (Panjë). Në zona pyjesh fletëgjerë. El. Fl. i Ballkanit 

(disa autorë e konsiderojnë Evropiane juglindore (Ballkanike) por edhe Ilirike-Apenine). P. 

Mjaltore.  

Acer platanoides L. (Panjë gjetherrapi). Në pyje të zonës malore. El. Fl. i Evropës (Evropiane-

Kaukazike). P. 

Acer pseudoplatanus L. (Panjë mali). Në zona malore, në pyje. El. Fl. i Evropës (Evropiane-

Kaukazike). P. Mjaltore.     

Acer tataricum L. (Ulëz). Në zona shkurresh, ledhe arash. El. Fl. Evroaziatik (Evropiane 

juglindore-Aziatike perëndimore). P. Mjaltore.  

 

Fam. Saxifragaceae Juss. (Saksifragore, Iriqëzore) 

Saxifraga bulbifera L. (Iriqëz qepëbartëse). Në terrene me bar. El. Fl. i Evropës (Evropiane 

juglindore) (sipas disa autorëve konsiderohet Submediterane). H.  

 

Fam. Scrophulariaceae Juss. (Sarushtore) 

Verbascum phoeniceum L. (Barëpeshku manushaqe). Në pyje të prera, kullota. El. Fl. 

Evroaziatik (Evropiane jugore (Pontike) – Siberiane jugore). H.  
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Fam. Thymelaeaceae Juss. (Thërrokore) 

Daphne blagayana Freyer. (Xerxele e Bllagajt). Në kullota, terrene gurore, pyje. El. Fl. i 

Ballkanit. Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (EN). Ch. Helm. 

 

 

Fam. Ulmaceae Mirb. (Vidhore) 

Ulmus campestris L. [Syn.: Ulmus minor Mill.] (Vidh i vogël). Në terrene kodrinore, fusha. El. 

Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike) (disa autorë e konsiderojnë Evroaziatike). P. Med. 

Mjaltore. Ngjyruese.  

 

Fam. Valerianaceae Batsch. (Valerianore) 

Valeriana officinalis L. (Haraqina mjekësore). Në terrene të lagështa, në pyje. El. Fl. i 

Evroaziatik (disa autorë e radhisin në kuadër të elementit floristik të Evropës). H. Med. 

Mjaltore. 

Valeriana tuberosa L. [Syn.: Valeriana bulbosa Pall., V. monorhiza Dufr.] (Haraqinë 

zhardhokore). Në terrene gurore, vende barishtore. El. Fl. i Mediteran (Mediterane-malore) 

(disa autorë e konsiderojnë Evropiane (Euri-Mediterane). H (G).   

 

Fam. Viburnaceae Raf. [Sambucaceae Borkh., Caprifoliaceae Juss. (Dorëzonjore)] 

Sambucus nigra L. (Shtog i zi). Në pyje, gjerdhe. El. Fl. i Evropës. P. Med.  

  

Fam. Violaceae Bercht. (Manushaqore) 

Viola odorata L. (Manushaqe). Në vende me bar, shkurreta, gjerdhe.  El. Fl. i Evropës (Euri-

Mediterane) (disa autorë e radhisin në kuadër të elementit floristik Submediteran). H. Med.  

 Viola riviniana Rchb. (Manushaqe e Rivinianit). Në kullota, pyje gjethegjëra. El. Fl. i 

Evropës. H. 

 

Fam. Vitaceae Juss. (Hardhiore) 

Vitis vinifera L. subsp silvesris, (Hardhi, rrush). Në shkurreta. Spontane ose Kultivuar. El. Fl. 

i Evropës (Evropiane jugore). P (Liane). Med. 
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5.2.2.2. Monocotyledoneae [Liliatae] (Njëkotiledonet) 

 

Fam. Araceae Juss. (Këlkëzore) 

Arum maculatum L. [Syn.: Cepa flava (L.) Moench.]  (Këlkazë e njollosur). Në zona të thata 

me bar, terrene shkëmbore.  El. Fl. i Evropës (Evropiane qendrore) (sipas disa autorëve euri-

Submediterane por edhe Evroaziatike). G. Med. Helm.   

 

Fam. Amaryllidaceae Lindl. [Alliaceae J. G. Agardh. (Qepore), Liliaceae A. L. 

Juss. (Zambakore)] 

Allium flavum L. [Syn.: Cepa flava (L.) Moench.]  (Qepë e verdhë). Në zona të thata me bar, 

terrene shkëmbore.  El. Fl. i Evropës (Euri-Mediterane). G.   

 

 

Allium flavum 

 

Allium moschatum L. [Syn.: Allium capillare Cav., A. cupani Guss., nom. illeg., A. setaceum 

Waldst. & Kit., Scorodon moschatum (L.) Fourr.] (Qepë erëmyshk). Në vende të thata gurore. 

El. Fl. i Evropës (Evropiane juglindore) (disa autorë e konsiderojnë Submediterane apo edhe 

Pontike-Submediterane). G. 

Allium sphaerocephalon L. [Syn.: Porrum sphaerocephalon (L.) Rchb.] (Qepë 

kokërrozullore). Në terree të thata shkëmbore, ranishte, shkurreta. El. Fl. i Evropës 

(Evropianejugore-Mediterane). G.   

Galanthus nivalis L. [Syn.: Chianthemum nivale (L.) Kuntze] (Boçeborë). QUERCO-

FAGETEA. El. Fl. i Evropës (Evropiane-Kaukazike) (disa autorë e konsiderojnë bimë 

Mediterane por edhe Pontike (Pontike-Submediterane). G. Med. 
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Fam. Asparagaceae A. L. Juss.  [Liliaceae A. L. Juss. (Zambakore)] 

Anthericum liliago L. (Mjekërdhiza lulezambak). Në terrene të thata gurore. El. Fl. 

Submediteran (sipas disa autorëve Submediterane-Atlantike). G.  

Asparagus teniufolius Lam., (Shpargull gjethehollë). Buzë pyjesh të dushkut, shkurreta. El. Fl. 

Submediteran (sipas disa autorëve Evropianejugore-Aziatikeperëndimore por edhe Pontike-

Mediterane). G. Med. 

Convallaria majalis L. (Lot zoje). Në zona pyjore, shkurreta. El. Fl. Boreal (bimë 

Cirkumboreale) Disa autorë e radhisin në kuadër të elementit floristik Evroaziatik etj.). G. Med. 

Helm. 

Muscari botryoides (L.) Mill. (Pështrik vilengjashëm). Në kullota të thata. El. Fl. 

Submediteran. G.      

Ornithogalum umbellatum L. [Syn.: Hyacinthus umbellatus (L.) E. H. L. Krause] (Munikël 

ombrellore). Në terrene me bar, livadhe, kodrina. El. Fl. i Evropës (Euri-Mediterane). G. Helm. 

Polygonatum multiflorum (L.) All. [Syn.: Convallaria multiflora L.] (Poligonatë 

shumëlulëshe). Në pyje të ahut, dushkut, livadhe. El. Fl. Evroaziatik. G. Med. Helm. 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. (Poligonatë erëmirë). Në shkurreta, vende të thata me 

bar. El. Fl. Boreal (Cirkumboreale). G. Med. Helm.  

Prospero autumnale (L.) Speta. [Syn.: Anthericum autumnale (L.) Scop., Genlisa autumnalis 

(L.) Raf., Hyacinthus autumnalis (L.) E. H. L. Krause, Ornithogalum autumnale (L.) Lam., 

Scilla autumnalis L., Stellaris autumnalis (L.) Bubani, Urginea autumnalis (L.) El-Gadi (Boçkë 

vjeshtore)]. Në shkurreta, terrene të thata. El. Fl. Mediterane (disa autorë e llogarisin Euri-

Mediterane). G. 

Scilla bifolia L. (Boçkë dygjethëshe). Në zona pyjore fletëgjerë.  El. Fl. Mediteran (sipas disa 

autorëve Pontike – Submediterane por edhe Euri-Mediterane). G.  

 

Fam. Colchicaceae [Liliaceae A. L. Juss. (Zambakore)]   

Colchicum autumnale L. [Syn.: Bulbocodium antumnale (L.) Lapeyr., Colchicum commune 

Neck., nom. superfl.] (Xhërrokulli vjeshtor). Në zona pyjore, lëndina. El. Fl. i Evropës. G. Med. 

Helm.  

 

Fam. Cyperaceae Juss. (Ciperore) 

Carex caryophyllea Latourr. (Presje karafili). Në vende shkëmbore, livadhe. El. Fl. 

Evroaziatik. H.     
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Carex distans L. (Presje kalli larguar). Në livadhe të lagështa, moçale. El. Fl. i Evropës (Euri-

Mediterane). H.       

Scirpoides holoschoenus (L). Sojak [Syn.: Scirpus holoschoenus L.] (Zubë). Në livadhe të 

lagështa, ligatina. El. Fl. Mediteran (Mediterane-Atlantike). G.   

Eriophorum latifolium Hoppe. (Erioforë gjethegjerë). Në ligatina, afër burimeve ujore. El. Fl. 

Evroaziatik. H.  

 

Fam. Dioscoreaceae R. Brown. (Dioskorore) 

Dioscorea balcanica Košanin. (Groshë e egër, Dioskorea ballkanase). Në zona pyjore, shkurre. 

El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (EN). G. Med.   

 

 

Dioscorea balcanica 

 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin., (Groshë e egër). Në zona pyjore, gjerdhe.  El. 

Fl. Mediteran (Euri-Mediterane). G. Med. Helm.  
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Fam. Iridaceae A. L. de Jussieu (Shpatore) 

Crocus biflorus Mill. (Shafran). Në çeltira pyjesh. El. Fl. Mediteran (Euri-Mediterane). G. 

Crocus chrysanthus (Herb.) Herb., (Shafran luteari). Në terrene shkëmbore, kullota. El. Fl. i 

Ballkanit (Subballkanike). G. 

Crocus tommasinianus Herb. [Syn.: C. vernus var. tommasinianus (Herb.) Nyman, C. serbicus 

A. Kern. ex Maw, C. banaticus auct. Non Heuff., C. heuffelianus auct. non Herb., C. 

neapolitanus auct. non Mord et Lois.] (Shafrani i Tomazinit). Në pyje të rralluara, kullota, 

çeltira pyjesh.  El. Fl. Ilirik (disa autorë e konsiderojnë Ballkanike (Subballkanike). G.  

Gladiolus illyricus W.D.J. Koch. [Syn.: Gladiolus communis subsp. illyricus (W. D. J. Koch) 

O. Bolòs & Vigo] (Gladiola e Ilirisë). Në kullota, livadhe, vende me shkurre. El. Fl. i Evropës 

(Evropianejugore-Mediterane). Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i rrezikuar (EN). G. 

Iris graminea L. (Shpatore gramore). Në pyje dushku, kullosa. El. Fl. Mediteran (disa autorë 

e konsiderojnë bimë të Evropës juglindore apo edhe si Pontike-Submediterane). G.  

Iris reichenbachii Heuff. [Syn.: Iris virescens subsp. reichenbachii (Heuff.) Nyman, I. balkana 

Janka, I. bosniaca (Beck) Dörfl., I. serbica Pancic] (Shpatore e Reikenbekit). Në kullosa, çeltira 

pyjesh. El. Fl. i Ballkanit. G. 

 

Fam. Juncaceae (Zhukore) 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin (Luzulë pyjore). Në pyje dhe çeltira pyjesh. El. Fl. i Evropës. 

H. 

 

Fam. Liliaceae A. L. Juss. (Zambakore) 

Erythronium dens-canis L. (Kuqël dhëmbëqeni). Në zona pyjore gjethegjërë. El. Fl. i Evropës. 

G.       

Fritillaria messanensis Raf., (Fritillare mesineze). Në pyje, kullota. El. Fl. i Ballkanit 

(Subballkanike) (disa autorë e konsiderojnë Evropiane jugore. Lloj i mbrojtur me ligj, lloj i 

rrezikuar (EN). G.   

Gagea lutea (L.) Kel Gawl (Gage e verdhë). Në çeltira pyjesh, terrene me bar. El. Fl. 

Evroaziatik. G.  

Lilium albanicum Griseb. [Syn.: Lilium carniolicum subsp. albanicum (Griseb.) Hayek] 

(Zambakë shqipëtarë). Në kullota, livadhe, terrene të thata.  El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj 

i mbrojtur me ligj, lloj më pak i rrezikuar (LC). G.  
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Lilium albanicum 

 

Lilium martagon L. (Zambak martagon). Në pyje ahu, dushku, shkurreta, livadhe malore. El. 

Fl. Evroaziatik. G. Med. Mjaltore.      

Tulipa kosovarica Shuka, L., Tan, K. & Krasniqi, E. (Tulipani Kosovar). Në terrene të thata 

serpentine, çeltira pyjesh dushku, kullosa. El. Fl. i Ballkanit (endemike). Lloj i mbrojtur me 

ligj, lloj i rrezikuar në mënyrë kritike (CR).  G.  

Tulipa luanica Millaku. F & Elezaj, I. (Tulipani i Luanit). Në kullota gurore, çeltira pylli. El. 

Fl. i Ballkanit (endemike). G.   

Tulipa sylvestris L. (Tulipan pyjor). Në terrene të thata serpentine, kullosa, çeltira pyjesh.  El. 

Fl. Mediteran (Euri-Mediterane). G.  

 

Fam. Orchidaceae Lindl. (Salepore) 

Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman. [Syn.: Orchis morio L.] (Salep morio). Në livadhe, 

shkurre. El. Fl. Mediteran (Euri-Mediterane). G. Med.  

Cephalanthera rubra Rich. (Cefalantera e kuqe). Në zona pyjore, shkurre. El. Fl. Evroaziatik. 

G.  

Neottia nidus-avis (L.) Rich. [Syn.: Ophrys nidus-avis L.] (Çerdhe zogu). Në pyje të errëta të 

zonës malore. El. Fl. Evroaziatik. G. 
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Orchis tridentata Scop. (Salepi me tre dhëmbë). Në pyje, livadhe të thata, shkurre. El. Fl. 

Mediteran (Euri-Mediterane). G.  

Orchis ustulata L. (Salep i djegur). Në livadhe, shkurreta. El. Fl. i Evropës. G.  

Platanthera bifolia (L.) Rich. [Syn.: Gymnadenia bifolia (L.) G. Mey., Orchis bifolia L.] 

(Platanterë dygjethëse). Në pyje gjethegjera (në çeltira pylli). El. Fl. Evroaziatik. G. Med. 

 

Fam. Poaceae Bernhart [Gramineae (Graminore)] 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. (Rudith pendor). Vende të thata me bar. El. Fl. 

Evroaziatik. H.  

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. [Syn.: Brevipodium sylvaticum (Huds.) Á. Löve 

& D. Löve, Festuca sylvatica Huds., Brachypodium sylvaticum subsp. pubescens (Peterm.) 

Tzvelev,] (Rudith pyjesh). Në pyje gjethegjera. El. Fl. Evroaziatik. H. 

Briza media L. (Brizë e mesme). Në kullota, livadhe, pyje. El. Fl. Evroaziatik. H.   

Bromopsis riparia subsp. fibrosus Hack. (Klokov) [Syn.: Bromus fibrosus Hack., Bromus 

pseudocappadocicus (Klokov) Stankov]. Në terrene të thata, livadhe, kullosa. El. Fl. 

Submediteran. H.       

Chrysopogon gryllus L. Trin. (Belismë e zezë, Fëngu). Në çeltira pyjesh. El. Fl. Mediterane 

(Mediterane-Pontike). H.       

Cynosyrus echinatus L. (Bisht qenigjembak). Në kullota, livadhe malore. El. Fl. Mediteran 

(Euri-Mediterane). T.   

Dactylis glomerata L. (Telish lëmshor). Në kullota të thata, pyje, shkurreta. El. Fl. Evroaziatik. 

H. Med.  

Danthonia alpina Vest. (Danthonia alpine). Kullota të thata dhe gurishtore. El. Fl. i Evropës 

(Evropiane juglindore). H.   

Festuca ovina L. (Bishtëpelëza e deleve). Në terrene të thata shkëmbore, kullota. El. Fl. 

Evroaziatik. H.  

Melica ciliata L. (Bjelishë e qerpikët). Në terrene të thata gurore, barishtore. El. Fl. i Evropës 

(Euri-Mediterane). H.  

Melica uniflora Retz., (Bjelishë njëlulëshe). Në zona të hijëzuara të pyjeve, zona me shkurre. 

El. Fl. i Evropës. H (G).  

Phleum pratense L. (Fleum livadhesh). Në terrene barishtore, kullota. El. Fl. Boreal 

(Cirkumboreale). H.  
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Poa badensis Willd. [Syn.: Poa alpina subsp. badensis (Willd.) Beck, P. bulbosa subsp. 

badensis (Willd.) Beck] (Flokëz e Badenit). Në terrene të thata dhe shëmbore. El. Fl. i Evropës. 

H.  

Poa bulbosa L. (Flokëz qepore). Në kullota barishtore të thata. El. Fl. Evroaziatik. H.   

Sesleria rigida  Heuff. (Pirrëgjaksja e fortë). Në terrene të thata dhe shëmbore. El. Fl. i 

Ballkanit (Ballkanike-Karpatike). H.    

Stipa polcherrima K. Koch. (Pendkaposh i pashëm). Në terrene livadhore kodrinore, kullosa. 

El. Fl. i Evropës. H. 

 

Fam. Typhaceae Juss. (Shavarore) 

Typha latifolia L. (Shavarë gjethegjërë). Në moçale, vende me ujë. El. Fl. Kozmopolit. G. Med. 

 

Fam. Xanthorrhoaceae [Asphodelaceae Juss., Liliaceae A. L. Juss. (Zambakore)] 

Asphodelus albus Miller., (Badhër e bardhë). Në kullota të thata, çeltira pyjesh. El. Fl. 

Mediteran. G. Med. Mjaltore.  

Hemerocallis liloasphodelus L. (Hemerokal zambak – bardhë). Në pyje me lagështi. El. Fl. i 

Evropës (Euro-Siberike). G. 

 

  

Hemerocallis liloasphodelus 
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5.3. Analiza e elementeve floristike 

 

Pas analizës së materialit bimor të mbledhur dhe të identifikuar, kemi paraqitur Spektrin  

korologjik, i cili nënkupton tipin e shpërndarjes (elementi gjeografik i llojeve bimore) dhe 

elementin historik të origjinës së llojeve. Pas analizës së rezultateve vërehet se llojet bimore 

janë shpërndarë në 12 Elemente themelor floristik. (Grafikon i Spektrit te Arealit).   

 

Fig. 7. Paraqitja grafike e elementeve floristike (Spektri i arealit) 

Në bazë të grafikut shihet një shumëllojshmëri e elementeve të përhapjes. Sipas analizës shihet 

se nga 349 lloje bimore, sa është edhe numri i përgjithshëm, dominon elementi floristik 

Evropian (me 122 lloje), që do të thotë është grupi me ndikimin më të madh, i pasuar pastaj nga 

elementi Evroaziatik (67 lloje), Ballkanik (40), Mediteran (34 lloje), Submediteran (24 lloje), 

Pontik (19 lloje), Kozmopolit (17), Ilirik (7 lloje), Circumpolar (3 lloje), Boreal (14 lloje), 
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Submezik (1 lloj) dhe Alpik (1 lloj). Elementet floristike të përfaqësuar me numër të vogël të 

llojeve e plotësojnë pasurin floristike. Elementi floristik tregon lidhjen e florës së zonës me 

florën e vendeve tjera. Analiza nxjerrë në pah ndikimin, lidhjen më të madhe me florën e 

Evropës, atë Evroaziatike dhe Ballkanike.  

Prania e florës që i takon elementit floristik Euroaziatik është tregues për prezencën e pyjeve të 

ngrohta. Elementi floristik Ballkanik ka një rëndësi të madhe për florën e Kosovës sepse paraqet 

lloje me areal të kufizuar në përhapje (endemikët). Elementi floristik Pontik së bashku me 

elementin Ballkanik, janë tregues të elementit klimatik kontinental në zonë.  

Prania e elementit floristik mesdhetar dhe submesdhetar janë indikator të klimës së nxehtë dhe 

të thatë, si dhe tregon prezencën e llojeve me karakter kserotermofil prezente në terren.  

 

 

5.4. Analiza e formave jetësore 

 

Materiali bimor i grumbulluar është analizuar edhe nga aspekti i formave jetësore të Raunkierit, 

në zonën e hulumtuar, kemi konstatuar se janë të pranishme këto tipe biologjike të bimëve: 

Fanerofite (P), Hamefite (Ch), Hemikriptofite (H), Gjeofite (G),  Terofite (T) dhe Parazite 

(Par.). Gjithsej lloje të analizuara janë 349 lloje bimore. 

 

 

Fig. 8. Paraqitja grafike e formave jetësore (spektri biologjik) në zonën e hulumtuar 
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Në grafikon kemi paraqitur llojet e formave jetësore, duke i renditur nga ato që janë më 

dominonte në numër deri tek format më pak të përfaqësuar. Hemikriptofite (H) me 165 (47 %) 

lloje bimore, njëherit është grupi bimorë më dominant, i pasuar nga Gjeofitet (G) me 67 (19 %) 

lloje, Fanerofitet (P) me 55 (16%), Kamefitet (Ch) me 38 (11 %) lloje, Terofitet (T) me 17  (5%) 

lloje  dhe Parazite (Par) 7 (2%) lloje bimore. Pra konstatojm se 93 specie janë drunore, prej tyre 

38 lloje shkurre dhe 256 lloje barishtore.  

Grupi i bimëve hemikriptofite mund të të jetë edhe një tregues tjetëri, që ka të bëjë me nivelin 

e lartë të degradimit të florës dhe vegjetacionit në zonën së hulumtuar. Grupi i dytë bimor me 

numër të madh llojesh janë gjeofite të cilat me anë të bulbeve të tyre u rezistojnë dhe i tejkalojnë 

kushtet e thatësisë që janë karakteristikë e terreneve serpentine. Format biologjike të bimëve 

janë treguesit më të mirë të përshtatjes së llojeve bimore ndaj kushteve klimatike, por edhe 

tregues të kushteve ekologjike që mbizotërojnë në zonën e hulumtuar. Zona pyjore përbëhet 

nga një numër i madh i llojeve drunore të pastra dhe të përziera. 

 

 

6. LLOJE TË RËNDËSISHME BIMORE 

 

6.1. Llojet bimore endemike 

 

Nga analiza e rezultateve tona kemi edhe lloje bimore endemike dhe të rralla që kanë rëndësi 

shkencore. Këto lloje kanë areal të kufizuar të përhapjes prandaj njihen si endemikë të Ballkanit. 

Disa lloje gjenden edhe në Kosovë përkatësisht në Malësinë e Gjakovës. Ky grup i bimëve prej 

24 lloje janë të përfaqësuara në kuadër të 17 familjeve dhe 20 gjinive të ndryshme. Prezenca e 

40 llojeve bimore ballkanike përfaqëson 11% të numrit të përgjithshëm të listën llojore. Si bimë 

endemike të Ballkanit të cilat gjenden edhe në Malësinë e Gjakovës, janë paraqitur në Tab.1. 

Tab. 1. Lista e llojeve endemike të Ballkanit në Malësinë e Gjakovës 

Emri i llojit  Familja 

Arstolochia merxmuelleri Greuter& E. Mayer.  Aristolochiacea 

Halacsya sendetneri (Boiss.). Dorfl. Boraginaceae 

Paramoltkia doerfleri (Wettst.) Greuter & Burdet. Boraginaceae 

Gypsophila spergulifolia Griseb. Crayophyllaceae 
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Minuartia baldaccii (Hal.) Mattf. Caryophyllaceae 

Fumana bonaparti Marie & Petitm. Cistaceae 

Centaurea albertii Rexhepi. Asteraceae 

Centaurea kosaninii Hayek. Asteraceae 

Galatella albanica Degen. Asteraceae 

Scorzonera doria Degen & Bald. Asteraceae 

Sedum serpentini Janch. Crassulaceae 

Scabosa fumaroides Vis. & Pančić. Dipsacaceae 

Genista hassertiana (Bald.) Buchegger. Fabaceae 

Gentana pneumonanthe ssp. Nopcae (Javorka) T. 

Wraber. 

Gentianaceae 

Stachys scardica (Griseb). Hayek. [S.am] Lamiaceae 

Linum elegans Boiss. Linaceae 

Forsythia europea Deg. Et Bald. Oleaceae 

Veronica barrelieri Roem & Shult. Plantaginaceae 

Polygala doerfleri Hayek. Polygalaceae 

Sanguiorba albanica András. & Jáv. Rosaceae 

Dioscorea balcanica Košanin.  Dioscoraceae 

Lilium albanicum Griseb. Liliaceae 

Tulipa kosovarica Shuka, L., Tan, K. & Krasniqi, E. Liliaceae 

Tulipa luanica Millaku. F & Elezaj, I. Liliaceae 

 

Zona e hulumtuar frekuentohet shumë edhe nga bagëtitë e imëta (dhitë), faktor ky që paraqet 

rrezik për llojet bimore me areal të kufizuar të përhapjes. Këto lloje bimore janë të rëndësishme 

për florën vaskulare të Kosovës. Po ashtu edhe aktiviteti i njeriut në zonë për nxjerrjen e 

mineralit të kromit është një faktor sinergjik që po shkatrron habitatet natyrore të këtyre llojeve 

bimore. Prandaj rekomandojmë Institucionet kompetente shtetërore të Kosovës për mbrojtjen 

dhe ruajtjen e kësaj flore të veçantë në kuadër ruajtjes së biodiversitetit në përgjithësi. Llojet 

endemike të Ballkanit përfaqësojnë 7% e llojeve nga numri i përgjithshëm i listës llojore.  

Po ashtu kemi prezent edhe lloje bimore steno - endemike (bimë që kanë areal të vogël të 

përhapjes në Kosovë) si: Arstolochia merxmullerii, Centaurea albertii, Linum elegans, Tulipa 

kosovarica, Tulipa luanica. Prezenca e gjinis Tulipa ka tre lloje, si dhe Arstolochia 
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merxmullerii, në zonë me areal të kufizuar dhe me numër të vogël individësh në popullata e 

tyre, është tregues tjetër që terreni i studiuar duhet të vëhet nën mbrojtje ligjore dhe të 

mirëmenaxhohen resurset natyrore të biodiversitetit.  

Në terrenin e hulumtuar janë konstatuar edhe 5 lloje bimore endemike shqiptare (që  nënkupton 

se janë prezentë vetëm në Kosovë dhe Shqipëri). 

Tabela 2. Bimët endemike prezente në Kosovë dhe Shqipëri në Malësinë e Gjakovës 

Emri i llojit Familja 

Gentiana pneumonanthe ssp. Nopcae (Javorka) T. Wraber. 

Genista hassertiana (Bald.) Buchegger. 

Forsythia europaea Deg. et Bald. 

Sanguisorba albanica András. & Jáv. 

Veronica barrelieri Roem & Shult. 

Gentianaceae 

Fabaceae 

Oleaceae 

Rosaceae 

Plantaginaceae 

 

 

6.2. Llojet bimore nga Lista e kuqe 

 

Gjatë analizës së përgjithshme të llojeve vërehet prezenca edhe e një numëri të vogël të llojeve 

të kërcënuara dhe të rralla e që duhet mbrojtur me ligj. Lloje të tilla që janë nën mbrojtje janë: 

Klasea radiata, Daphne balagayana, Dioscorea balcanica, Fritillaria messanensis, Pinguicula 

hirtiflora, Linum elegans, Onosma echioides, Lilium albanicum, Polygala doerfleri. Këto lloje 

janë hasur edhe në terrenin e hulumtuar në Malësinë e Gjakovës. 

Lista e llojeve bimore që janë të përfshira në kuadër të Librit të Kuq të Florës Vaskulare të 

Kosovës, që ju takojnë kategorive të ndryshme dhe janë renditur sipas shkallës së 

kërcënueshmëris sipas IUCN – it, në zonën e hulumtuar përfaqësohet nga 32 lloje bimore të 

përfshira në kuadër të 31 gjinive dhe 21 familjeve bimore, që janë konstatuar gjatë hulumtimit 

tonë. Llojet e kërcenuara përbëjnë 9% të biodiversitetit të florës së hulumtuar në Malësinë e 

Gjakovës përkatësisht 14% të Listës së Kuqe të Florës Vaskulare të Kosovës. Çdo lloj bimor 

duhet mbrojtur sepse çdonjëri prej tyre është i vlershëm dhe është i rëndësishëm sepse kanë 

rëndësi historike, ekologjike, gjeologjike, etj., për zonën e hulumtuar. 
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Tab. 3. Llojet e Listës së Kuqe të Florës Vaskulare të Kosovës dhe Statusi sipas IUCN-it, të 

hasura në Malësin e Gjakovës. 

Nr. Familja Lloji bimor  Statusi sipas IUCN-it 

1 Aristolochiaceae Aristolochia merxmuelleri  Rrezikuar kritik (CR) 

2 Berberidaceae   Epimedium  alpinum   Përkeqësuara (VU) 

3 Boraginaceae  Halacsya sendetneri   Pak i rrezikuar (LC) 

  Onosma  echioides  Përkeqësuara (VU) 

  Paramoltkia doerfleri  Gati i rrezikuar (NT) 

  4   Caryophyllaceae Gypsophila spergulifolia  Përkeqësuara (VU) 

  Minuartia baldaccii  I rrezikuar (EN) 

  Saponaria sicula   Gati i rrezikuar (NT) 

5 Compozitae Centaurea albertii   Përkeqësuara (VU) 

  Centaurea kosaninii  Pak i rezikuar (LC) 

  Galatella albanica  Përkeqësuar (VU) 

  Klasea radiata  Rrezikuar kritik (CR) 

6 Crassulaceae Sedum serpentini  Gati i rrezikuar (NT) 

7 Dipsacaceae Scabiosa fumaroides  Pak i rrezikuar (LC) 

8 Fabaceaee Cytisus purpureus  Rrezikuar kritik (CR) 

  Genista hassertiana  I rrezikuar (EN) 

9 Gentianceae 

Gentiana pneumonanthe 

ssp.nopcae    I rrezikuar (EN) 

10 Lamiaceae Salvia ringens  Gati i rrezikuar (NT) 

11 Lentibulariaceae Pinguicula hirtiflora  I rrezikuar (EN) 

12 Linaceae Linum elegans  Përkeqësuara (VU) 

13 Oleaceae  Forsythia europaea  Pak i rrezikuar (LC) 

14 Plantaginaceae Veronica barrelieri   Gati i rrezikuar (NT) 

15 Polygalaceae Polygala doerfleri  Pak i rrezikuar (LC) 

16 Rosaceae Malus florentina  Përkeqësuara (VU) 

  Sanguisorba albanica  I rrezikuar (EN) 

17 Rutaceae Haplophyllum boisserianum   I rrezikuar (EN) 

18 Dioscoraceae Dioscorea balcanica  I rrezikuar (EN) 

19 Iridaceae Gladiolus illyricus  I rrezikuar (EN) 

20 Liliaceae Fritillaria messanensis  I rrezikuar (EN) 

  Lilium albanicum  Pak i rrezikuar (LC) 

  Tulipa kosovarica  Rrezikuar kritik (CR) 

21 Thymelaceae Daphne blagayana  I rrezikuar (EN) 

 



68 
 

Më së shumti lloje kanë familjet Compozitae (4 lloje), Caryophyllaceae (3 lloje), 

Berberidaceae (3 lloje) Liliaceae me 3 lloje, Fabaceae 2 lloje dhe Rosaceae 2 lloje kurse 15 

familjet tjera janë të përfaqësuara me nga 1 lloj bimor.  

 

 

Fig. 9.  Paraqitja grafike e llojeve bimore të cilat ju takojnë kategorive të ndryshme të 

kërcënueshmërisë. 

Prania e këtyre llojeve në terrenin serpentinor të hulumtuar dëshmon mbi rëndësinë e ruajtjes 

së zonës dhe trashëgimin natyrore të Kosovës.  

Disa lloje bimore janë të rralla (‘R’) dhe që janë të përfshira në Listën e Kuqe të Florës së Botës, 

si: Sanguisorba albanica, Centaurea kosaninii, Halacsya sendetneri, Sedum serpentini kurse 

lloji Minuartia baldaccii ka statusin ‘LR’. Lloji Malus florentina është e përfshirë në Listën e 

Kuqe të Evropës me mungesë të dhënash (DD), kurse në Listën Botërore të IUCN-së është 

klasifikuar si lloj i rrallë (‘R’). Disa lloje janë të rrezikuara (‘EN’) si Polygala doerfleri, e cila 

gjendet e përfshirë në Listën e Kuqe të Botës kurse në kuadër të Listës së Kuqe të Florës 

shqiptare gjenden këto lloje: Galatella albanica (EN), Sedum serpentini (EN), Lilium 

albanicum (EN), Dioscorea balcanica (R), Klasea radiata (VU). Prania e llojeve me status të 

ndryshëm kërcënueshmërie, në zonën e hulumtuar, është një tregues me rëndësi që flet për 

mundësin e humbjes së kësaj flore në zonë. Shkaktaret janë të ndryshëm, si: zjarri, kullotja, 

numri i vogël i individëve bimor në popullatë, aktivitetit njerzorë (eksplorimi i tokës, 

grumbullimi i bimëve pa kriter për tregtim dhe përdorim lokal), ndryshimi i kushteve klimatike, 

etj.  
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6.3. Llojet bimore mjekësore 

 

Disa lloje bimore kanë rëndesi shkencore, ekonomike dhe praktike (bimët mjekësore, mjaltore, 

helmuese, ngjyruese, aromatike, etj.). Numër i madh i këtyre llojeve bimore grumbullohen nga 

njerëz të fshatrave afër zonës së hulumtuar, për qëllime ekonomike (tregtare) dhe medicinale. 

Bimët mjekësore janë të përfaqësuara me 129 lloje, përkatësisht mbulojnë 50% të biodiversitetit 

të florës vaskulare të zonës së hulumtuar. Është grupi më dominant. Bimët mjekësore u përkasin 

të tre grupeve taksonomike: Fieror 6 lloje, Farëzhveshura 4 lloje dhe Farëveshura 119 lloje, po 

ashtu ju takojnë tre formave të ndryshme të rritjes: Drunore, shkurre dhe barishore. Bimët e tilla 

rriten në kushte natyrore (pyje, kullota, lëndina, etj) dhe paraqesin pasuri natyrore të çmuar në 

nivel kombëtarë. Disa bimë mjekësore janë: Angelica sylvestris, Vincetoxicum huteri, 

Aristolochia clematis, Euonymus verrucosus, Bellis perenis, Taraxacum offficinale, Calystegia 

sepium, Teucrium montanum, Stachys officinale, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus etj.  

Disa lloje bimësh mjekësore që kanë rëndësi tregtimi ndërkombëtar, por që përdoren edhe nga 

banorët afër zonës së hulumtuar janë: Satureja montana, Crataegus monogyna, Rosa canina, 

Origanum vulgare, Hypericum perforatum, etj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10.  Bimë mjekësore: 1) Rosa canina, 2) Prunella vulgaris, 3) Centhaurium erythraea, 4) 

Vincetoxicum huteri. 
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6.4. Llojet bimore mjaltore  

 

Nga rezultatet e arritura kemi 61 lloje bimore mjaltore që përbëjnë 24% të diversiteti të 

përgjithshëm të florës së zonës. Nga bimët mjaltore 59 lloje i takojnë grupit të dikotiledoneve 

kurse 2 lloje bimore monokotiledoneve. Prej tyre nga aspekti i formave jetësore Hemikriptofitet 

janë të përfaqësuara me 19 lloje bimore, Fanerofitet me 19 lloje, Hamefitet me 12 lloje, 

Gjeofitet me 8 lloje dhe Terofitet me 1 lloj bimor. Familje bimore me numër më të madh të 

llojeve mjaltore janë: Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Compozitae, etj. Prania e këtij grupi 

bimësh në zonë e hulumtuar është edhe një element shtesë për mbrojtje dhe kujdes ndaj natyrës. 

Këto bimë kanë rëndësi edhe për faktin se tërheqin numër të madhe insektesh polenizuese. Disa 

bimë mjaltore janë: Mentha pulegium, Origanum vulgare, Prunella laciniata, P.vulgaris, 

Satureja montana, Stachys germanica, Lythrum salicaria, Ligustrum vulgare, Primula veris, 

Clematis alpina, Rubus ulmifolius, Daucus carota, etj.  

 

6.5. Llojet bimore helmuese 

 

Numri i llojeve bimore që i takojn grupit të bimëve helmuese janë 43 lloje bimore përkatësisht 

17% të diversiteti të florës vaskulare në Malësinë e Gjakovës. Forma jetësore më dominante 

nga ky grup bimësh janë Hemikriptofitet me 19 lloje, Gjeofite 14 lloje, Hamefite 5 lloje, 

Fanerofite 4 lloje dhe Terofite 1 lloje. Bimëve helmuese u kushtohet një rëndësi e veçantë sepse 

disa edhe kanë përdorim të gjerë në industrinë farmaceutike në përfitimin e ilaçeve të ndryshme 

kundër sëmundjeve. Disa bimë helmuese janë: Pteridium aquilinum, Ferulago campestris, 

Hedera helix, Aristolochia clematitis, Symphytum tuberosum, Euonymus europaeus, etj.  

 

6.6. Llojet bimore ngjyruese dhe aromatike  

 

Grup tjetër i bimëve të analizuara janë llojet bimore ngjyruese, i përfaqësuar nga 14 lloje 

përkatësisht përfaqëson 5% e florës së hulumtuar në terren. Fanerofite dominojnë me 8 lloje, 

Hemikriptofite 4 lloje, Kamefite 1 lloje dhe Gjeofite 1 lloje. Kanë rëndësi industriale në 

përfitimin e ngjyrave. Kurse nga grupi i bimëve aromatike kemi 9 lloje bimore, që përfaqësojnë 

4% të florës së hulumtuar. Fanerofite përfaqësohen me 5 lloje dhe Hemikriptofitet me 4 lloje. 

Shumë nga këto lloje mblidhe edhe për qëllime ekonomike (tregti) dhe përdoren për aromatizim 

në industrinë ushqimore. Disa bimë aromatike në zonën e hulumtimit janë: Junipers communis, 
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Juniperus oxcedrus, Pinus nigra, Origanum vulgare, Teucrium montanum, Tilia cordata, 

Parnasia palustris, Filipendula vulgaris, Sambucus nigra, etj. 

Këtu së bashku me një grafik kemi paraqitur të gjitha llojet e bimëve përdoruese dhe praktike. 

 

Fig. 11. Numri i llojeve bimore mjekësore, mjaltore, helmuese, ngjyruese dhe aromatike 

Në bazë të grafikut shihe se ne gjatë hulumtimit tonë kemi trajtuar 6 grupe të bimëve që kanë 

rëndësi ekonomike dhe përdoruese, si: Mjekësore, Mjaltore, Helmuese, Ngjyruese dhe 

Aromatike. Të gjitha këto grupe bimësh së bashku përfaqësojnë 256 lloje përkatësisht 42% të 

diversitetit të florës vaskulare në serpentinet e Malësisë së Gjakovës. Një lloj bimorë ka më 

shumë se një vlerë përdoruese prandaj shpesh i njëjti lloj haset në disa kategori grupore bimësh, 

varësisht nga qëllimi i përdorimit. Përgjithësisht numërin më të madh të llojeve tek të gjitha 

kategoritë e përbëjnë format jetësore barishtore të pasuar nga ato drunore dhe shkurret.  
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7. DISKUTIMI I REZULTATEVE 

 

Biodiversiteti i florës vaskulare është element i rëndësishëm i pasurisë natyrore të Kosovës, gjë 

që ka rëndësi për njohjen dhe vlerësimin e tij. Kjo pasuri florike është shkaktuar nga pozita 

gjeografike e shtetit tonë si vend qendror Ballkanik i Evropës - jugor, si një segment i 

rëndësishëm në migrimin e florës. Po ashtu ndikim ka gjeologja, relievi, tipi i tokës, hidrologjia 

dhe klima.  

Zona e hulumtuar, nga një vëzhgim vizuel prej distance të krijojnë përcepcionin se është terren 

shumë i thatë dhe i varfër me lloje bimore. Mirëpo, gjatë hulumtimit nga afër është konstatuar 

një diversitet i florës vaskulare relativisht i lartë (349 lloje bimore) në serpentinet e Malësisë së 

Gjakovës. Flora e zonës së hulumtuar ka shumë ngjashmëri me florën serpentine të zonave tjera 

në Kosovë. Kështu rezultate tona në këtë terren mund të krahasohen edhe me rezultate të tjera 

të arritura nga studiues të tjerë. Si rrjedhojë e ndryshmit të vazhdueshëm të kushteve natyrore 

paraqiten ndryshime stinore përkatësisht ndryshime edhe në ciklin e zhvillimit të bimëve 

(sidomos bimëve barishtore një dhe dyvjeçare). Rrjedhimisht kemi edhe ndryshim të peisazhit 

natyrore. Zona e hulumtuar përbëhet nga pyje gjetherënëse (Quercus cerris, Q. petrea, Q. 

pubescens, Fagus sylvatica), pak lloje halore gjethembajtëse (Pinus nigra, P. silvestris, 

Juniperus communis, J. oxycedrus), kurse nga aspekti i bimëve barishtore është konstatuar një 

shumëllojshmëri e madhe bimësh. Zona e hulumtuar po ashtu karakterizohet edhe me terrene 

kodrinore malore, kullota të thata dhe me terrene shkëmbore të zhveshura. Terrenet serpentine 

janë të varfëra me nutrient, por janë të pasura me magnezium, prandaj kryesisht zhvillohen më 

tepër lloje bimore oligotrofe përkatësisht bimë që janë rezistente ndaj toksicitetit të metaleve të 

rënda. Zona pyjore dhe kullotat janë pothuajse të degraduara plotësishtë nga prerjet ilegale, 

djegiet e qëllimshme, pastaj edhe nga ekslporimet për minerale, po ashtu edhe nga kullosa nga 

bagëti të zonës. Edhe për kundër gjendjes jo të mirë ekologjike, terreni është i pasur me lloje 

bimore njëherit dhe interesante. 

Të gjitha llojet bimore të mbledhura i takojnë 4 grupeve kryesore të bimëve: 1) Fierorë 

(Pteridophyta), 2) Farëzhveshura (Gymnospermae), dhe 3) Farëveshurat (Angyospermae) që 

kanë dy nëngrupe: Dikotiledone (Dicotyledonae) dhe Monokotiledone (Monocotyledonae).  
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Tab. 4.  Sperktri taksonimik dhe floristik i bimëve në Malësinë e Gjakovës. 

Nr.  Gr. Taksonomike Familje Gjini Lloje 

1 Fierorë 6 6 9 

2 Farëzhveshura 2 2 4 

3 Farëveshura 72 239 336 

  Totali 80 247 349 

 

Gjatë këtij punim bimët e mbledhura, përpunuara dhe përcaktuara, janë sistemuar në gjithësej 

349 lloje bimore, 247 gjini dhe 80 familje bimore. 

 

Fig.12. Pasuria floristike në nivel të specieve, gjinive dhe familjeve. 

Pteridophyta (Fierorët), kemi konstatuar 6 familje bimore (Aspleniaceae, Dennstadtiaceae, 
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Orobranchaceae, Papaveraceae, Parnasaceae, Plantaginaceae, Polygalaceae, Polygonaceae, 

Plumbaginaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rubiaceae, 

Rutaceae, Salicaceae, Santalaceae, Sapindaceae, Saxifragacea, Scrophulariaceae, 

Thymelaceae, Ulmaceae, Valerianaceae, Viburnaceae, Violaceae dhe Vitaceae, kurse në 

kuadër të Monokotiledoneve gjenden 13 familje bimore: Fam. Amaryllidaceae, Asparagaceae, 

Colchicaceae, Cyperaceae, Dioscoraceae, Iridaceae, Juncaceae, Liliaceae, Orchidaceae, 

Graminaceae [Poaceae], Typhaceae, Xanthorrhiaceae. 

Në bazë të analizës së spektrit floristik vihet në pah se familjet bimore nga grupi i 

dikotiledoneve janë të përfaqësuara me numër të madh dhe të ndryshëm të llojeve bimore.        

Më së shumti lloje ka fam. Compozita me 32 lloje, Fabaceae me 25 lloje, Rosace me 22 lloje, 

Lamiaceae me 20 lloje, Caryophyllaceae me 14 lloje, Apiaceae me 14 lloje, Brasicaceae me 

11 lloje, Plantaginaceae me 7 lloje, Ranunculaceae me 10 lloje, Boraginaceae me 8 lloje, 

Orobanchaceae me 7 lloje, Euphorbiaceae me 6 lloje, Fagaceae me 5 lloje, Sapindaceae me 6 

lloje, Crassulaceae me 5 lloje, Linaceae me 5 lloje, Rubiaceae me 5 lloje, Campanulaceae me 

4 lloje, Convolvulaceae me 4 lloje, Primulaceae me 4 lloje, Corylaceae me 4 lloje, Oleaceae 

me 3 lloje, Salicaceae me 3 lloje, Aristolochiaceae me 2 lloje, Betulaceae me 2 lloje, 

Celastraceae me 2 lloje, Cistaceae me 2 lloje, Clussiaceae me 2 lloje, Cornaceae me 2 lloje, 

Dipsacaceae me 2 lloje, Gentianaceae me 2 lloje, Geraniaceae 2 lloje, Loranthaceae me 2 

lloje, Malvaceae me 2 lloje, Polygalaceae me 2 lloje, Valerianaceae me 2 lloje, Violaceae me 

2 lloje kurse familjet me nga 1 lloj bimor janë: Anacardiaceae, Apocynaceae, Araliaceae, 

Berberidaceae, Cannabanaceae, Caprifoliaceae, Ericaceae, Lentibulariaceae, Lythraceae, 

Papaveraceae, Parnasaceae, Polygonaceae, Plumbaginaceae, Rhamnaceae, Santalaceae, 

Saxifragaceae, Scrophulariaceae, Thymelaceae, Ulmaceae, Viburnaceae dhe Vitaceae. 

Prej monokotiledoneve familjet bimore me numër më të madh të llojeve bimore janë: Poaceae 

me 16 lloje bimore, Asparagaceae me 9 lloje, Liliaceae me 8 lloje, Iridacea me 6 lloje, 

Cyperaceae me 4 lloje, Orchidaceae me 4 lloje, Amaryllidaceae me 4 lloje, Dioscoraceae me 

2 lloje, Xanthorrhaceae me 2 lloje, Araceae, Colchicaceae, Juncaceae dhe Typhaceae me nga 

1 lloj bimor. 

Spektri floristik tek Pteridophytat përfaqësohet nga familja Aspleniaceae me 4 lloje, 

Dennstadtiaceae, Cystopteridaceae, Dryopteridaceae, Polypodiaceae dhe Pteridaceae me nga 

1 lloj bimor. 
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Në grafikonin e më poshtëm kemi paraqitur 22 familje bimore më reprezentative përkatësisht 

me numrin më të madh të llojeve bimore (familjet bimore që kanë 5 e më tepër lloje bimore) 

që përfshinë 247 lloje (64%) të totalit të llojeve bimore të zonës së hulumtuar kurse në pjesën 

e diagramit ku shënohen grupe familjesh me nga 4 e më pak lloje bimore (këtu janë 58 familje 

me 102 lloje) plotësojnë (36%) të florës së përgjithshëm të llojeve në zonën e hulumtuar në 

Malësinë e Gjakovës (sektori Qafë e Morinës – Qafë e Prushit). 

Familjet bimore kanë numër të ndryshëm të llojeve, që ndryshon nga 1 deri në 32 lloje. Janë 30 

familje të përfaqësuara me nga 1 lloj, 19 familje të përfaqësuara me nga 2 lloje, 2 familje me 

nga 3 lloje, 7 familje me nga 4 lloje. Këto familje edhe përkundër numrit të vogël të llojeve 

kanë rëndësi të madhe në rritjen e diversitetit biologjik të florës vaskulare. 

 

Fig. 13. Shumëllojshmëria e familjeve në Malësinë e Gjakovës 
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Vlersimi i një numri kaq të madh familjesh bimore me numër të vogël llojesh apo i disa 

familjeve të tjera me numër më të madh llojesh, ka rëndësi që në të ardhmen të përfshihen në 

kuadër të mbrojtjes dhe kujdesit për mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi, por edhe të 

biodiversitetit të florës vaskulare në veçanti. 

Në grupin bimor të dikotiledoneve disa familjet bimore që përfaqësohen me numër më të madh 

të gjinive janë: Compozita (25 gjini, ku mbizotëron gjinia Centaurea me 5 lloje), Rosace (14 

gjini, ku mbizotëron gjinia Potentilla me 4 lloje), Fabacea (14 gjini, ku mizotëron gjinia 

Trifolium me 5 lloje), Lamiace (14 gjini, ku dominon gjinia Lamium me 5 lloje), Apiace (12 

gjini, ku dominojn gjinia Eryngium dhe Ferulago me nga 2 lloje), Brassicace (10 gjini), 

Caryophyllace (9 gjini, ku Silene dominon me 4 lloje), Boraginace (7 gjini, me 8 lloje), etj. 

Nga grupi i monokotiledoneve disa familje me numrin më të madh të gjinive janë: Poace (13 

gjini, 16 lloje), Asparagace (8 gjini, 9 lloje), Liliace (5 gjini, ku gjinia Tulipa ka 3 lloje), etj. 

Nga grupi i Pteridofiteve (6 gjini, ku Asplenium paraqitet me 4 lloje).  

Duhet theksuar se kemi 43 familje bimore me nga 1 gjini, 14 familje me nga 2 gjini, 8 familje 

me 3 gjini, 3 familje me 5 gjini dhe 2 familje me 7 gjini dhe nga 1 familje me 4, 8, 9, 10, 12, 

13, 25 gjini. Prania e gjinive me numër të ndryshëm llojesh po ashtu shton vlerat e biodiversitetit 

llojor të florës vaskulare. Gjithsej 247 gjini janë të përfshira në 80 familje që janë të pranishme 

në zonën e hulumtuar. 

Edhe gjini të ndryshme janë të përfaqësuara me numër të ndryshëm të llojeve bimore. Kështu 

181 gjini janë të përfaqësuara me nga 1 lloj, 45 gjini kanë nga 2 lloje, 9 gjini me nga 3 lloje, 8 

gjini me nga 4 lloje, 3 gjini me nga 5 lloje dhe 1 gjini është e përfaqësuar me 6 lloje. 

 

Fig.14.  Gjinit më reprezentative 
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Nga rezultatet e hulumtimit tonë, nga 349 lloje të ndryshme bimore të identifikura, prej tyre 

kemi 11 lloje të identifikuara deri në nivelin e subspecies (nënllojit). Këto lloje bimore përbëjnë 

3% të diversiteti të florës së zonës së hulumtuar. Këto subspecie janë: Gentiana pneumonanthe 

subsp. nopcsae, Laserpitium siler subsp. zernyi, Minuartia baldaccii subsp. baldacci, 

Saponaria sicula subsp. intermedia, Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis, Euphorbia 

nicaeensis subsp. nicaeensis, Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla, Veronica austriaca 

subsp. jacquinii, Pyrus communis subsp. pyraster, Vitis vinifera L. subsp silvesris, Bromopsis 

riparia subsp. fibrosus. Edhe pse numër i vogël i nënllojeve, por kanë rol në rritjen e diversiteti 

të florës në përgjithësi në zonën e hulumtuar. 

Matja e shumëllojshmërisë biologjike të florës vaskulare në serpentine të Malësisë së Gjakovës 

është bërë si:  

1. Pasuri e speciecve, gjinive dhe familjeve bimore të florës vaskulare (përkatësisht si 

numër i specieve, gjinive, familjeve, tipe bimore, endemikëve, të kërcënuara dhe atyre 

me vlera praktike përdoruese, për zonën e hulumtuar dhe për periudhën e caktuar (nga 

viti 2018 – 2021), si dhe  

2. Shkallës  së ndryshimeve ndërmjet këtyre specieve në gjini, por edhe në familje. 

Zona pyjore në Malësinë e Gjakovës përfaqësohet nga bimë të katit drunor dhe shkurre, të 

klasës Querco – Fagetea. Llojet më përcaktuese për fizionominë e pyjeve janë: Quercus petrea, 

Q. pubescens, Fagus sylvatica, Fraxinus ornus, Tilia cordata, Populus tremula, Betula 

pendula, etj., kurse llojet përcaktuese për fizionominë e shkurreve janë: Forsythia europaea, 

Juniperus communis, J. oxycedrus, dhe llojet përcaktuese për fizionominë e kullotave dhe 

livadheve janë llojet Stipa pulcherrima, Poa badensis, P. bulbosa, Sesleria rigida, Carex 

caryophyllea, C.distans, Briza media, etj.  Pejsazhi natyror i zonës së hulumtuar ndryshon me 

ndryshimin e stinëve. Në terrenin e hulumtuar shumë nga llojet bimore gjenden në kuadër të 

fitocenozave endemike të Ballkanit si: Ass. Polygalo - Forsythietum europaea, Ass. Astero - 

Juniperetum oxycedri, pastaj në Ass. Quercetum petraeae serpentinicum, Ass. Polygalo – 

Genisstetum dieckii. (Rexhepi, F. 1994). Terreni serpentinor i Malësisë së Gjakovës është i 

pasur me lloje bimore endemike. Në bazë të analizës së rezultateve të arritura dhe krahasimit të 

tyre me rezultate të autorëve të tjerë (Krasniqi, E. & Millaku, F. 2008; Millaku, F. et al. 2013, 

2018) konstatoj se zona e hulumtuar është lokalitet i ri për disa lloje bimore, në hulumtimet 

tona për florën e Kosovës si: Dioscorea balcanica, Cytisus purpureus, Tulipa kosovarica dhe 

Tulipa luanica në territorin e Kosovës. 
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8. Vështirësit e hulumtimit në terren 

 

Jemi munduar për gjatë këtyre tre viteve (2019 – 2021) hulumtime në terren që të sjellim një 

pasqyrë sa më të plotë mbi diversitetin e florës vaskulare në serpentinet e Malësisë së Gjakovës, 

si dhe mbi tipet e habitateve që dominojnë në zonë. Në zonën hulumtuese kishim disa kufizime 

edhe për kundër përpjekjeve që ekspeditat hulumtuese të ishin sa më gjithëpërfshirëse në terren, 

për arsye se në terren kishte disa zona,  me madhësi të ndryshme, të cilat ishin të minuara që 

nga koha e luftës së fundit (1998-1999) në Kosovë. Ky faktor ishte kufizues në hulumtimin e 

disa pjesëve në sektorin Qafë e Morinës – Qafë e Prushit. Këto zona të minuara arritëm ti 

shmangim falë hartës topografike të zonave të minuara që prezantuan Forcat e Sigurisë së 

Kosovës (FSK) përkatësisht Kompania e deminimit që ishin prezent me aktivitetet e tyre në 

zonë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Pamje nga zona e minuar 
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9. PËRFUNDIME 

 

Shumëllojshmëria biologjike e botës bimore vaskulare është pasuri e madhe floristike 

kombëtare e vendit tonë dhe ka rëndësi edhe në aspektin strategjik. Në këtë punim doktorate 

janë paraqitur rezultatet e hulumtimit të Diversiteti i florës vaskulare në Malësinë e Gjakovës, 

në pjesën perëndimore të Kosovës. Zona e hulumtuar dominohet nga shkëmbinj ultrabazik.  

Në bazë të rezultateve të arritura mund të konkludoj:  

 Zona e hulumtuar është zonë kodrinore malore e pasur me biodiversitet të lartë të 

bimësisë vaskulare barishtore, shkurrore dhe drunore. Flora e zonës së hulumtuar 

përbëhet nga Pteridophyta dhe Spermatophyta. Pteridophyta përfaqësohen me 9 lloje 

bimore dhe nga grupi i Spermatophytave, i cili është edhe dominant, i përfaqësuar me 

340 lloje. 

 Sektori i hulumtimit Qafë e Morinës – Qafë e Prushit, në regjistrin e florës së krijuar 

përfaqësohet nga 349 lloje bimore, prej tyre kemi 12 subspecie që përfaqësojnë 3% të 

florës. 

  Llojet e përcaktuara janë të përfshira në 80 familje dhe 247 gjini të ndryshme. 

Gymnospermat (farëzhveshurat) me 4 lloje bimore, Dikotiledonet 275 lloje dhe 

Monokotiledonet 61 lloje. 

 Nga farëveshurat, familjet dominante me numër më të madh të llojeve bimore janë: 

Compozitae (32 lloje), Fabaceae (25 lloje), Rosaceae (22 lloje), Lamiaceae (20 lloje), 

Poaceae (16 lloje) Caryophyllaceae (14 lloje), Apiaceae (14 lloje), Brassicaceae (11 

lloje), Asparagaceae (9 lloje), Plantaginaceae (7 lloje), Liliaceae (8 lloje), Ranunculace 

(10 lloje), Boraginace (8 lloje) dhe 30 familje me nga 1 lloj, etj.   

 Elementi floristik dominues është El. Fl. i Evropës me 122 lloje (35 %), Evroaziatik me 

67 lloje (19 %), Ballkanik me 40 lloje (12 %), Mediteran me 34 lloje (10 %), etj. Tregon 

lidhshmërin e florës sonë me atë të vendeve tjera si dhe tregon mbi klimë dominuese. 

 Sa i përketë formave jetësore, përfaqësim më të lartë kanë: Hemikriptofitet (H) me 165 

lloje (47 %), Gjeofitet me 67 lloje (19 %) dhe Phanerofitet 38 lloje (16%), etj. 

 Prezenca e 24 lloje bimore endemike të Ballkanit si dhe prej tyre 5 lloje endemike të 

Kosovës dhe Shqipërisë, për florën e zonës së hulumtuar tregon për rëndësin e veçantë 

shkencore, kombëtare dhe floristike që ka Malësia e Gjakovës si pjesë e Kosovës.  



80 
 

 Nga 349 lloje bimore të florës vaskulare në Malësinë së Gjakovës, 32 lloje bimore që i 

takojnë Listës së Kuqe të florës faskulare të Kosovës sipas kritereve të IUCN, janë 7 

lloje në Listën e Kuqe borërore, 1 lloj në Listën e Kuqe të Evropës. 

 Lloji Hemerocallis liloasphodelus L. raportohet për herën e parë në formacionet 

natyrore në zonën e hulumtuar. 

 Prania e llojeve endemike veçanarisht ato endemike për Kosovën dhe Shqipërinë 

(Genista hassertiana, Gentiana pneumonantha subsp. nopce, Sanguisorba albanica, 

Veronica barrelieri, Forsythia europea) jep bazë të fortë për mbrojtje ligjore të zonës. 

 Për llojet me rëndësi ekonomike dhe përdoruese (medicinale, mjaltore, helmuese, 

ngjyruese, aromatike) duhet pasur kujdes në mbledhjen dhe grumbullimin e tyre (si 

shfrytëzohen), me qëllim që të mos varfërohet diversiteti i florës vaskulare serpentinore. 

 Konsatoj se sektori Qafë e Morinës – Qafë e Prushit është lokalitet i ri natyror për llojet 

bimore si: Dioscorea balcanica, Gypsophila spergulifolia, Tulipa kosovarica, Tulipa 

luanica dhe Hemerocallis liliasphodelus në territorin e Kosovës. 

 Në kudër të mbrojtjes së përgjithshme të biodiversitetit të zonës, duhet kushtuar një 

kujdes të veçantë sidomois për llojet serpentine relikte (Fumana bonaparti, Halacsya 

sendetneri, etj), pastaj llojet serpentine tipike (Centaurea kosanii, C. albertii, Alysum 

markgrafi, Genista hassertiana, Polygala doerfleri, Euphaorbia glabriflora, Asplenium 

adiantum nigrum subsp. serpentini, Paragymnopteris marantae.   

 Flora e terreni të hulumtuar kërcenohet nga faktor të ndryshëm si: djegia, prejet ilegale 

të pyjeve, grumbullimi i bimëve pa kriter, kullotja nga bagëtitë e imëta, aktiviteti i 

faktorit antropogjen në nxjerrjen e kromit, erozioni si dhe faktorët klimatik, etj. Mbrojtja 

e biodiversitetit është përgjegjësi e çdo individi, shoqërie apo institucioni.  
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10. Rekomandime 

 

 Ky hulumtim në nivel doktorate mbi gjendjen e diversitetit të florës vaskulare në 

Malësinë e Gjakovës, duhet të jetë një pikë alarmi për organet vendimarrëse në 

institucionet e shtetit që të shtojnë kapacitetet e kontrollit dhe mbrojtjes së florës dhe të 

vegjetacionit në zonë. 

 I sygjerojmë institucionet e Shtetit të Kosovës që të hartojnë strategji dhe plane 

afatëgjata për mbrojtjen dhe ruajtjen e llojeve bimore me popullata dhe areal të vogël 

përhapje (llojet endemike, relikte, të kërcënuara). 

 Të nxiten praktika të mira dhe të përkrahen ato, për kultivimin e llojeve bimore me 

rëndësi industriale, mjekësore, ushqyese dhe ekonomike, në mënyrë që të mbrohet flora 

e egër natyrore nga mbledhjet dhe grumbullimet pa kriter. 

 Rekomandojmë institucionet e shtetit (MMPHI/AMMK), pastaj Fakultetin e Shkencave 

Matematiko Natyrore përkatësisht Departamentin e Biologjisë dhe të gjithë akteret tjerë 

profesional dhe shkencor, që të unifikojnë forcat e mendimit shkencor në ndërtimin e 

një baze të dhënash dhe një qendër kombëtare për ruajtjen e herbarit, ku do të kishim të 

dhëna të kompletuara dhe të sakta për numrin e llojeve bimore të identifikuara deri më 

sot në Kosovë, por edhe pasurimin me të dhëna të reja në të ardhmën. 
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12. Lista e llojeve bimore 

 

1. Asplenium adiantum - nigrum  

2. Asplenium ceterach 

3. Asplenium septentrionale 

4. Asplenium trichomanes 

5. Cystopteris fragilis 

6. Pteridium aquilinum 

7. Dryopteris filix-mas 

8. Polypodium vulgare 

9. Paragymnopteris marantae 

10. Juniperus communis 

11. Juniperus oxycedrus 

12. Pinus nigra 

13. Pinus silvestris 

14. Cotinus coggygria 

15. Angelica sylvestris 

16. Bupleurum flavicans 

17. Daucus carota 

18. Eryngium campestre 

19. Eryngium palmatum 

20. Orlaya grandiflora 

21. Laserpitium siler  

22. Ferulago campestris 

23. Ferulago sylvatica 

24. Physospermum cornubiense 

25. Sanicula europaea 

26. Seseli montanum 

27. Smyrnium perfoliatum 

28. Trinia glauca 

29. Vincetoxicum huteri 
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30. Hedera helix 

31. Aristolochia clematitis 

32. Arstolochia merxmuelleri 

33. Epimedium alpinum 

34. Alnus glutinosa 

35. Betula pendula 

36. Aegonychon purpurocaeruleum 

37. Halacsya sendtneri 

38. Onosma echioides 

39. Paramoltkia doerfleri 

40. Pontechium maculatum 

41. Pulmonaria mollis 

42. Pulmonaria officinalis 

43. Symphytum tuberosum 

44. Aethionema saxatile 

45. Alyssum montanum 

46. Alyssum repens 

47. Capsella bursa - pastoris 

48. Cardamine bulbifera 

49. Draba verna  

50. Erysimum sylvestris 

51. Noccaea praecox 

52. Odontarrhena muralis 

53. Peltaria alliacea 

54. Rorippa lippizensis 

55. Asyneuma limonifolium 

56. Campanula glomerata  

57. Campanula persicifolia 

58. Campanula rapunculus 

59. Humulus lupulus 
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60. Lonicera caprifolium 

61. Cerastium arvense 

62. Dianthus carthusianorum 

63. Dianthus sylvestris 

64. Gypsophila spergulifolia 

65. Herniaria glabra 

66. Minuartia baldaccii 

67. Minuartia verna 

68. Paronychia kapela 

69. Saponaria sicula 

70. Silene bupleuroides 

71. Silene otitis 

72. Silene viscaria 

73. Silene vulgaris 

74. Stellaria holostea 

75. Euonymus europaeus 

76. Euonymus verrucosus 

77. Fumana bonapartei 

78. Helianthemum nummularium  

79. Hypericum barbartum 

80. Hypericum perforatum  

81. Achillea coarctata 

82. Achillea millefolium 

83. Artemisia alba 

84. Bellis perennis 

85. Cardus nutans ssp. micropterus 

86. Carlina vulgaris 

87. Centaurea albertii 

88. Centaurea jacea 

89. Centaurea kosanini 
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90. Centaurea stoebe 

91. Centaurea triumfetti 

92. Cichorium intybus 

93. Cota tinctoria 

94. Doronicum austriacum 

95. Eupatorium cannabinum 

96. Galatella albanica 

97. Galatella linosyris 

98. Inula ensifolia 

99. Inula salicina 

100. Jurinea mollis 

101. Klasea radiata 

102. Leontodon crispus 

103. Leucanthemum vulgare 

104. Pilosella officinarum 

105. Scorsonera austriaca 

106. Scorsonera doriae 

107. Senecio leucanthemiofolius 

108. Solidago virgaurea 

109. Tanacetum corymbosum 

110. Taraxacum officinale 

111. Tussilago farfara 

112. Xeranthemum annum 

113. Calystegia sepium 

114. Convolvulus althaeoides 

115. Convolvulus cantabrica 

116. Cuscuta europaea 

117. Cornus mas 

118. Cornus sanguinea 

119. Carpinus betulus 



91 
 

120. Carpinus orientalis 

121. Corylus avellana 

122. Ostrya carpinifolia 

123. Hylotelephium telephium 

124. Pistorinia hispanicum 

125. Sedum acre 

126. Sedum ochroleucum 

127. Sedum serpentini 

128. Knautia drymea 

129. Scabiosa fumaroides 

130. Erica carnea 

131. Euphorbia barrelieri 

132. Euphorbia cyparissias 

133. Euphorbia glabriflora 

134. Euphorbia myrsinites 

135. Euphorbia nicaeensis  

136. Mercurialis ovata 

137. Anthyllis vulneraria  

138. Astragalus onobrychis 

139. Colutea arborescens 

140. Cytisus hirsutus 

141. Cytisus purpureus 

142. Dorycnium pentaphyllum 

143. Genista hassertiana 

144. Genista sagittalis 

145. Genista sylvestris 

146. Genista tinctoria 

147. Hippocrepis comosa 

148. Lathyrus latifolius  

149. Lathyrus niger 
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150. Lathyrus pannonicus  

151. Lathyrus venetus 

152. Lembotropis nigricans  

153. Lotus corniculatus 

154. Medicago falcata 

155. Ononis spinosa 

156. Trifolium alpestre 

157. Trifolium arvense 

158. Trifolium montanum 

159. Trifolium pignantii 

160. Trifolium purpureum 

161. Vicia cracca 

162. Fagus sylvatica 

163. Quercus cerris 

164. Quercus frainetto  

165. Quercus petraea 

166. Quercus pubescens 

167. Centaurium erythraea  

168. Gentiana pneumonanthe 

169. Erodium cicutarium  

170. Geranium sanguineum 

171. Ajuga genevensis  

172. Clinopodium vulgare 

173. Lamium maculatum   

174. Melittis melissophyllum  

175. Mentha pulegium  

176. Origanum vulgare  

177. Prunela laciniata  

178. Prunela vulgaris  

179. Salvia amplexicaulis  
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180. Salvia ringens 

181. Satureja montana  

182. Scutellaria altissima  

183. Sideritis montana  

184. Stachys germanica  

185. Stachys officinalis 

186. Stachys recta 

187. Stachys scardica  

188. Teucrium chamaedrys  

189. Teucrium montanum 

190. Thymus longicaulis  

191. Pinguicula hirtiflora  

192. Linum elegans  

193. Linum hirsutum  

194. Linum nervosum  

195. Linum perenne 

196. Linum tenuifolium  

197. Arceuthobium oxycedri  

198. Loranthus europaeus  

199. Lythrum salicaria 

200. Malva moschata  

201. Tilia cordata  

202. Forsythia europaea  

203. Fraxinus ornus  

204. Ligustrum vulgare  

205. Euphrasia pectinata 

206. Lathraea squamaria  

207. Melampyrum cristatum 

208. Odontites luteus  

209. Odontites vernus  
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210. Orobanche alba  

211. Orobanche gracilis  

212. Corydalis solida  

213. Parnassia palustris  

214. Digitalis lanata  

215. Plantago argentea  

216. Plantago lanceolata  

217. Plantago subulata 

218. Veronica austriaca  

219. Veronica barrelieri  

220. Veronica chamaedrys  

221. Polygala vulgaris 

222. Polygala doerfleri  

223. Rumex acetosella  

224. Goniolimon collinum  

225. Cyclamen hederifolium  

226. Lysimanchia punctata  

227. Primula acaulis  

228. Primula veris  

229. Anemone nemorosa 

230. Anemone ranunculoides 

231. Clematis integrifolia  

232. Clematis vitalba  

233. Clematis viticella  

234. Ficaria verna  

235. Helleborus odurus  

236. Isopyrum thalictroides 

237. Ranunnculus millefoliatus  

238. Thalictrum minus  

239. Frangula alnus  
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240. Aremonia agrimonoides  

241. Aruncus dioicus  

242. Crataegus monogyna  

243. Filipendula vulgaris  

244. Fragaria vesca  

245. Geum urbanum  

246. Malus florentina  

247. Malus sylvestris  

248. Potentilla alba  

249. Potentilla australis 

250. Potentilla hirta  

251. Potentilla micrantha 

252. Prunus avium   

253. Prunus spinosa 

254. Pyrus communis  

255. Pyrus spinosa  

256. Rosa canina  

257. Rosa spinosissima  

258. Rubus ulmifolius  

259. Sanguisorba albanica  

260. Sanguisorba minor  

261. Sorbus torminalis  

262. Asperula cynanchica  

263. Cruciata laevipes  

264. Galium lucidum  

265. Galium odoratum  

266. Galium vernum 

267. Dictamnus albus  

268. Haplophyllum boisserianum  

269. Populus tremula  
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270. Salix amplexicaulis  

271. Salix caprea 

272. Thesium ramosum 

273. Acer campestre  

274. Acer monspessulanum  

275. Acer obtusatum  

276. Acer platanoides 

277. Acer pseudoplatanus  

278. Acer tataricum  

279. Saxifraga bulbifera  

280. Verbascum phoeniceum  

281. Daphne blagayana  

282. Ulmus campestris  

283. Valeriana officinalis  

284. Valeriana tuberosa  

285. Sambucus nigra  

286. Viola odorata  

287. Viola riviniana  

288. Vitis vinifera  

289. Arum maculatum  

290. Allium flavum  

291. Allium moschatum   

292. Allium sphaerocephalon  

293. Galanthus nivalis  

294. Anthericum liliago  

295. Asparagus teniufolius  

296. Convallaria majalis  

297. Muscari botryoides  

298. Ornithogalum umbellatum  

299. Polygonatum multiflorum  
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300. Polygonatum odoratum  

301. Prospero autumnale  

302. Scilla bifolia  

303. Colchicum autumnale  

304. Carex caryophyllea  

305. Carex distans  

306. Scirpus holoschoenus  

307. Eriophorum latifolium  

308. Dioscorea balcanica  

309. Dioscorea communis  

310. Crocus biflorus  

311. Crocus chrysanthus   

312. Crocus tommasinianus  

313. Gladiolus illyricus  

314. Iris graminea  

315. Iris reichenbachii  

316. Luzula sylvatica  

317. Erythronium dens - canis  

318. Fritillaria messanensis  

319. Gagea lutea  

320. Lilium albanicum  

321. Lilium martagon  

322. Tulipa kosovarica  

323. Tulipa luanica  

324. Tulipa sylvestris  

325. Anacamptis morio  

326. Cephalanthera rubra  

327. Neottia nidus-avis 

328. Orchis tridentata 

329. Orchis ustulata 
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330. Platanthera bifolia  

331. Brachypodium pinnatum  

332. Brachypodium sylvaticum 

333. Briza media  

334. Bromus riparia ssp. fibrosus  

335. Chrysopogon gryllus  

336. Cynosyrus echinatus  

337. Dactylis glomerata  

338. Danthonia alpina  

339. Festuca ovina  

340. Melica ciliata 

341. Melica uniflora  

342. Phleum pretense  

343. Poa badensis  

344. Poa bulbosa  

345. Sesleria rigida  

346. Stipa polcherrima  

347. Typha latifolia  

348. Asphodelus albus  

349. Hemerocallis liloasphodelus   
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