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HYRJE 
Shqipëria është mjaft e pasur me diversitet të 
bimëve të kutlivuara dhe specieve të egra. Ky 

diversitet i atribuohet pozicionit gjeografik të 

vendit, kushteve gjeologjike, hidrologjike, 
kushteve klimatike tokësore dhe faktorëve të 

relievit. Resurset gjenetike bimore ndihmojnë 

në rritjen e prodhimit bujqësor dhe kanë rol 

kyç në zhvillimin dhe mbështetjen e bujqësisë 

në tërësi. Bimët e kultivuara, mjekësorë dhe 

aromatike, speciet e pemëve frutore, të ullirit si 
dhe një numër i madh i të afërmeve të egër 

janë bimë me rëndësi të madhe ekonomike, 

shoqërore dhe kulturore pasi mbulojnë një 
gamë të gjerë të habitateve ekologjike (të 

kultivuara, natyrale, pyjore, kodrinore, malore) 

të vendit.  
Sistemet e informimit gjeografik (GIS) janë të 

rëndësishme për analizat eko-gjeografike 

(Guarino et al., 2002). Nëpërmjet analizave 
komplekse, studimet GIS, japin në harta 

shpërndarjen gjeografike të biodiversitetit, 

sigurojnë informacione të rëndësishme mbi 
praninë e diversitetit në një hapësire të veçantë 

gjeografike (Maxted et al., 1995), të cilat janë 

efektive në menaxhimin e resurseve gjenetike 
(Jarvis et al., 2010; Gixhari et al., 2012). 

Qëllim i studimit: 1) vlerësimi i shpërndarjes 

gjeografike të diversitetit të specieve të 
pemëve frutore (ex situ, in situ, on farm) të 

pjesës Jug–Perëndimore të vendit, 2) rritjen e 

efektivitetit të koleksionimeve nëpërmjet 
përdorimit të sistemit GIS.   

MATERIALET DHE METODAT 
Shpërndarja gjeografike e diversitetit u 

analizua mbi bazën e të dhënave ex situ të 
Bankës Gjenetike (BGj) dhe të Qendrës së 

Transferimit të Teknologjive Bujqësore 

(QTTB) Vlorë. Vlerësimi u krye për rrethet: 
Delvinë (DL), Sarandë (SR), Vlorë (VL), si 

dhe për pikat kryesore të ruajtjes ex situ të 

pemëve autoktone të përcaktuara në të gjithë 

vendin nga QTTB Vlorë. Të gjitha vëzhgimet 

gjeografike, në sistemin GIS, paraqesin pikat e 

pranisë së një specie të veçantë (Hijmans et al., 
2012, Gixhari et al., 2014). Vlerësimi i 

shpërndarjes gjeografike dhe indekseve të 

diversitetit u krye mbi sipërfaqe 5 x 5 km.  
Indekset e diversitetit: pasuria e Specieve (S), 

për çdo sipërfaqe 5 x 5 km; indeksi Simpson 

(1-D), indeksi Shannon (H), indeksi i 
Ekuilibrit (e^H/S), indeksi Brillouin (B) dhe 

indeksi Fisher-alpha (Fα) i diversitetit janë 

indekset që u përdorën për analizimin dhe 
vlerësimin e diversitetit duke përdorur DIVA-

GIS (Hijmans et al. 2012).   

RESULTATET DHE DISKUTIMI 
Cilësia e të dhënave: Informacioni, i siguruar 

gjatë misioneve koleksionuese, për 585 

aksesione në ruajtje ex situ (BGj dhe QTTB 

Vlorë) u analizua për cilësi të dhënash 

përfshirë saktësinë dhe precizonin e të dhënave 
gjeografike të pikave të koleksionimit. 

Aksesioneve me koordinata jo të rregullta në 
nivelet administrative (qark, rreth, 

bashki/komunë, fshat) ju saktësuan koordinatat 

kur ishte mundësia, ndërsa dublikatat dhe pikat 
e dyshimta u eliminuan (Chapman 2005b; 

Scheldeman et al., 2010). 

Shpërndarja gjeografike e diversitetit të koleksionuar: 

Pas kontrollit të cilësisë dhe saktësisë së të dhënave, në 

total 523 aksesione ose pika koleksionimi u morën në 
konsideratë për shpërndarjen gjeografike dhe analizën e 

diversitetit të vëzhguar dhe koleksionuar në tre rrethet e 

qarkut Vlorë (Delvinë, Sarandë, Vlorë) dhe në 
koleksionet fushore ex situ të pemëve frutore kryesisht 

autoktone dhe të bimëve të tjera të kultivuara ose të 

afërmeve të egër. Nga 523 aksesione të analizuara 
gjithsej, 234 aksesione (26 gjini dhe 36 specie) janë pjesë 

e koleksioneve ex situ të Bankës Gjenetike (Figura 1).  
 

 
Figura 1.  Shpërndarja gjeografike e diversitetit të koleksionuar në tre 

rrethet e Qarkut të  Vlorës.   
 

Shpërndarja gjeografike e koleksioneve fushore: Pjesë 

të rëndësishme të resurseve gjenetike autoktone të 

pemëve frutore janë koleksionuar dhe vënë në ruajtje ex 
situ në disa koleksione fushore on farm të shpërndara në 

gjithë territorin  vendit, si në Vlorë, Tiranë, Përmet, 

Berat, Gjirokastër, Krujë, Pogradec, Peqin, Lezhë, etj. Në 
total koleksionet fushore përfaqësohen nga 289 aksesione 

(16 gjini dhe 21 specie) dhe janë pjesë e koleksioneve 

fushore të rrjetit të ruajtjes ex situ/on farm të organizuar 
nga QTTB Vlorë.  

Shpërndarja gjeografike e vendeve kryesore të ruajtjes 

ex situ/on farm në koleksionet fushore, e pemëve 
autoktone janë paraqitur në Figurën 2. Vlen të 

përmendim koleksionet fushore ex situ/on farm të 

vendosura në Kote (41 aksesione), në Vlorë qendër (24 
aksesione), në Mifol (11 aksesione), në Ndroq të Tiranës 

(92 aksesione), në afërsi të Fushë Krujës (14 aksesione), 

në Përmet (43 aksesione), në Berat (19 aksesione), në 

Gjirokastër (6 aksesione), etj (Figura 2).  
 

 
Figura 2.  Pikat kryesore të shpërndarjes gjeografike të diversitetit të 

pemëve frutore autoktone të vendosura në ruajtjen ex situ/on farm të 

koleksioneve fushore. 
 

Krahasimet e indekseve të diversitetit: Rezultatet e 
studimit (Tabela 1) dhe krahasimet e indekseve të 

diversitetit tregojnë prani variabiliteti të rëndësishme, si 

ndërmjet hapësirave gjeografike (5x5 km), ashtu edhe 
ndërmjet tre rretheve të qarkut Vlorë, të krahasuara për  

numrin e individëve dhe llojin e specieve.  
 

Tabela 1. Indekset e diversitetit të specieve  sipas  rretheve të qarkut Vlorë 

 
 

Indeksi (S) tregon qartë se numri më i lartë i specieve të 

vëzhguara dhe të koleksionuara është gjetur në 

hapësirat e rrethit Vlorë. Numri i specieve të ndryshme 
të vëzhguara ishte respektivisht 32 specie për rrethin e 

Vlorës, 11 specie për rrethin e Sarandës dhe 8 specie 

për rrethin e Delvinës. Numër më i lartë i individëve për 
specie u gjetën në rrethet Sarandë dhe Vlorë (4.81) dhe 

më i ulët në rrethin e Delvinës (3.37).  
 

Madhësitë e Indeksit Simpson (1 – D > 0.75), të 
indeksit Brillouin (B > 2.00) dhe të indeksit Fisher 

alpha (Fα > 10.00) tregojnë prani diversiteti më të lartë 

në rrethin e Vlorës, i ndjekur nga diversiteti i rrethit të 
Sarandës. Indeksi Shannon (H > 2.00) tregon se 

hapësirat e vëzhguara të rrethit Vlorë janë me diversitet 

më të pasur dhe njëkohësisht edhe zonat më të 
koleksionuara nga misionet koleksionuese. Prani 

diversiteti në ekuilibër më të lartë rezulton për rrethin e 

Delvinës (e^H/S = 0.6126), i ndjekur nga rrethi i 
Sarandës, ndërsa ekuilibër më i ulët (e^H/S = 0.3777) 

është gjetur për diversitetin e vëzhguar në rrethin e 

Vlorës. Hapësirat gjeografike të rrethit te Vlorës, 
ndonëse janë ndër më të pasurat me diversitet bimor të 

koleksionuar, paraqiten me specie jo në ekuilibër. 

Gjendja jo në ekuilibër e specieve tregon prani dhe 
ndikim të aktiviteteve (njerëzore) me efekte 

çrregulluese për mjedisin dhe diversitetin bimor. Në 

studim indeksi Shannon ka vlerat nga 1.589 (Delvinë) 
dhe 2.492 (Vlorë) që tregon nivele mesatare të pasurisë 

dhe ekuilibrit të diversitetit bimor.      
  

KONKLUZIONE 
Analiza GIS tregoi ndryshime të vërtetuara për diversitetin ndërmjet 

rretheve (DL, SR, VL) dhe zbuloi se zonat me diversitet bimor më të lartë 

gjenden në hapësirat e rrethit Vlorë. 

Diversiteti i vëzhguar ndërmjet rrethit të DL është statistikisht i vërtetuar 

dhe i krahasueshëm me diversitetet e pranishme në rrethet SR dhe VL. 

Vlerat pozitive të indekseve të diversitetit (speciet 32, individë për specie 

4.81, Indeksi Simpson (1 – D > 0.75), indeksi Brillouin (B > 2.00), indeksi 

i Fisher (Fα > 10.00), tregojnë prani diversiteti më të lartë në rrethin e 

Vlorës, i ndjekur nga rrethi i Sarandës.  

Diversiteti në ekuilibër të lartë për rrethin e Delvinës (e^H/S = 0.6126), 

ndjekur nga rrethi i Sarandës, tregon se ndikimet çrregulluese ndaj 

mjedisit janë relativisht më të pakta dhe se në këto zona mund të gjendet 

diversitet i pa koleksionuar më parë. Ndërsa diversiteti jo në ekuilibër 

(e^H/S = 0.3777) në rrethin e Vlorës, sugjeron prani më të lartë të 

faktorëve me efekte çrregulluese për mjedisin dhe diversitetin bimor në 

këtë rreth. Gjithashtu, indeksi Shannon (H > 2.00) tregon se hapësirat e 

rrethit të Vlorë (me diversitet të lartë), janë njëkohësisht edhe zonat më të 

“vjelura” nga misionet koleksionuese. 
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Indekset e Diversitetit  Delvinë Sarandë Vlorë 

Speciet (S) 8 11 32 

Numri i individëve (n) 27 53 154 

Indeksi Simpson (1-D) 0.7106 0.7647 0.8148 

Indeksi Shannon (H) 1.589 1.789 2.492 

Indeksi i Ekuilibrit (e^H/S) 0.6126 0.5438 0.3777 

Indeksi Brillouin (B) 1.286 1.545 2.228 

Indeksi Fisher alpha (Fα) 3.84 4.219 12.28 
 

Abstract: Geographic distribution of diversity for 523 geo-referenced observations of ex situ, in situ and on farm of Fruit Trees Plant Genetic Resources and other crop collections including 36 species, from three 

districts of Vlora County was carried out, using grids of 5 x 5 km cells to assess the number of observations per species and per district, the area of occupancy and diversity indices. Geospatial analysis detects areas of high 

(alpha) diversity. Comparison of diversity indices as Species richness, Simpson index (1–D), Shannon index, Evenness, Brillouin, and Fisher alpha diversity index, show that areas of Vlora district, followed by areas of 

Saranda district, were richer and more even than other areas. Diversity observed in Delvina areas is significant and comparable with diversity present in Saranda and Vlora areas, but the diversity among Vlora and Saranda 

districts are non-comparable. Presence of high species diversity observed in Vlora district areas suggests presence of a greater number of successful species and more relative stable ecosystems and ecological niches 

available were used during different collecting missions. Shannon and Evenness indices also suggests relatively less plant species presence in these habitats in the future, as the environmental changes and increased 

disturbed activities are more likely to be damaging to the ecosystem as a whole. 
Key words: Diversity indices, geographic analysis, species distribution. 
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