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Hyrje:

o Shqipëria karakterizohet nga një larmi e madhe natyrore dhe

biologjike (~ 3250 specie bimore).

o Në veçanti, zonat malore shqiptare janë habitate të specieve të

rralla (bimë, kafshëve, etj.) = disa janë endemike.

o Këto zona mbartin larmi të madhe speciesh & racash,

potenciali ekonomik i të cilëve ende nuk është shfrytëzuar

plotësisht.
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⸙ Deri më sot njihen 27 lloje endemike me 150 nënlloje bimësh 

endemike që rriten në vendin tonë. 

⸙ Gjenden gjithashtu 160 – 180 lloje subendemike të bimëve të larta

(Shqipëri, Mali i Zi, Kosovë, Maqedoni dhe Greqi). 

⸙ Mbi 30 lloje bimësh të kultivuara janë autoktone të Shqipërisë. 

⸙ Numri i bimëve që përdoren si ushqim në afro 70 lloje/specie; 

rreth 40 bimë foragjere, afro 35 lloje bimësh kanë veti regjëse &

ngjyruese; mbi 50 lloje jane bimë mjaltëse; etj.

⸙ Janë rreth 300 lloje bimësh mjekësore dhe aromatike, ose afro 10% 

e florës që rriten në vendin tonë.
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Biodiversiteti dhe burimet gjenetike

o Bimësia (brenda dhe ndërmjet specieve), me larminë e tipareve

sasiore e cilësore përfshihen në termin = biodiversitet.

o Biodiversiteti është i trashëgueshëm ose jo i trashëgueshëm.

o Biodiversiteti i trashëgueshëm kontrollohet nga faktorët

gjenetik (= gjenet).

o Biodiversiteti jo i trashëgueshëm kontrollohet nga faktorët

mjedisor.

o Biodiversiteti që trashëgohet është baza e ekzistencës së vetë

njerëzimit.



Burimet gjenetike

o Në plan të gjerë koncepti burime gjenetike të bimëve përfshin të

gjithë bimësinë (të egër, spontane, të kultivuar, etj.). me tipare të

trashëgueshme ose jo (për kohë dhe territore të caktuara).

o Në vështrimin e ngushtë agronomik, me burime gjenetike

përfshihen bimët e kultivuara, format e tyre të egra dhe

varietetet e përmirësuara.
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Biodiversiteti i bimëve

• Bimët ushqejnë njeriun. Aktualisht 93% e dietës humane

paraqitet nga ushqimet bimore.

• Bimët sigurojnë lëndë të para, energji, medikamente, oksigjen,

etj.

• Bimët janë bazë në stabilizimin e klimës, të ajrit, në mbrojtjen e

tokës nga erozioni dhe shembjet, në mbrojtjen e brigjeve të

lumenjve,

• Bimët kontribuojnë në ruajtjen e bilancit kimik të globit,

mbrojnë eko-sistemet, rregullojnë biosferën, etj.
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Dëmtimet e biodiversitetit & erozioni gjenetik

 Në kuptimin biologjik dhe gjenetik erozion gjenetik do të thotë

zhdukje e formave bimore, që shoqërohet me pakësimin, ose

zhdukjen totale të variabilitetit gjenetik (biodiversitetit).

 Në nivel botëror ritmi i erozionit gjenetik, për bimët të cilat

përdoren për sigurimin e ushqimit të njeriut llogaritet në masën

1-2% në vit (FAO).

Rreziqe & sfida për biodiversitetin në Shqipëri
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Rreziqet për biodiversitetin në Shqipëri

o Mosnjohja e rrezikut që sjell erozioni gjenetik, njohuritë e

kufizuara për rolin e burimeve gjenetike kanë çuar në

mungesë të vlerësimit dhe mbrojtjes së tyre.

o Rritja e vazhdueshme e popullsisë, në mungesë të burimeve

natyrore të mjaftueshme, ka rrit presionin mbi biodiversitetin

= erozion gjenetik.

o Zhvillimi i bujqësisë nëpërmjet shtrirjes horizontale dhe

shfrytëzimit të tepruar të burimeve gjenetike, çoi në

shkatërrimin e vazhdueshëm të biodiversitetit.
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 Ndërtimi i qendrave industriale, autostradave, veprave ujitëse, 

digave, etj., të cilat janë vepra madhore në shërbim të vendit. 

 Zëvendësimi i kultivarëve /i popullatave lokale me kultivarët dhe

hibridet e përmirësuar me kapacitete të larta prodhimi.

 Studimet e Hammer et al, (1995, 1996) në Shqipëri tregojnë se

janë eliminuar shumë specie bimore dhe se erozioni është i

lidhur me shfrytëzimin e territorit, me lëvizjet demografike, me

degradimin e tokës, ndryshimet klimatike, djegiet, etj.

 Në vendin tonë raportohen në rrezik zhdukje rreth 320 specie

bimore prej të cilëve 10% janë specie të rralla.

Rreziqet për biodiversitetin në Shqipëri
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Fushë Arrëz = biodiversiteti i dëmtuar në vijimësi

o përdorimi pa kriter i burimeve natyrore nga: popullsia lokale, nga

sektori privat, sektori publik, etj.

o braktisja e vendbanimeve, veçanërisht në ato malore.

o ndryshimet e klimës (kryesisht nga veprimtaria njerëzore - ndotjet).

o Menaxhimi/përdorimi në masë të pamjaftueshme të biodiversitetit.

o Futja e formave hibride me rendimente të larta ka çuar në

paksimin e varieteteve të vjetra /lokale = erozion gjenetik.

Rreziqet e biodiversitetit në Fushë Arrëz
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Dëmtimet e diversitetit bimor në zonën e 

Fushë-Arrëzit

djegiet, prerjet, shkuljet, shembjet, tharjet, 

etj.

Erozioni i lidhur me shfrytëzimin e territorit, lëvizjet demografike, 

degradimin e tokës, ndryshimet klimatike, djegiet, etj. po dëmton

biodiversitetin e zonës.



Biodiversiteti i shkatërruar nga dëmtimi i burimeve natyrore:

djegiet, prerjet, shkuljet, shembjet, tharjet, etj.
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Biodiversiteti i shkatërruar nga braktisja e vendbanimeve,

sidomos malore = që çon në humbje të biodiversitetit.
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Biodiversiteti i shkatërruar

nga prejet.... (Fushë Arrëz)
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Rreziqet për biodiversitetin në Fushë Arrëz

 Numri i llojeve të rralla e të kërcënuara të bimëve dhe kafshëve 

është i lartë dhe prirja është në rritje. 

 Grumbullimi (shkulja) i bimëve mjekësore, aromatike, me interes 

industrial ka dëmtuar rëndë deri në nivel kritik shumë prej tyre. 

 Ndër speciet (lokale autoktone) të rrezikuara ose me rrezik të

lartë drejtë zhdukjes mund të përmendim: Malus domestica, Malus

sylvestris, Prunus domestica, Phaseolus vulgaris, Primula veris, Salvia

officinalis, Satureja montana, Solanum lycopersicum, Gentiana lutea,

Hypericum perforatum, Origanum vulgare, Sideritis montana

(këto 4 të fundit janë të përfshira edhe në librin e kuq).
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Rreziqet për biodiversitetin në Fushë Arrëz

Si rezultat i vjeljes së pakontrolluar, në zonë po ndodh erozion i

ndjeshëm i disa bimëve të dobishme aromatiko-mjeksore, si:

• Shpatorja e Zbehte (Iris palida Lam.), 

• Xhërokulli (Colchicum automanale L.), 

• Sherebela (Salvia officinalis L.), 

• Trumëza (Satureja montana L.), 

• Rigoni (origanum vulgare L.), etj, te cilët shtohen me ripërtëritje 

vegjetative, etj.
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Rreziqet për biodiversitetin në Fushë Arrëz

Tendenca në zgjedhjen e varieteteve për mbjellje
• Ashtu si kudo, edhe në zonën e Fushë Arrëzit pjesa më e madhe e sipërfaqes 

po mbillet me farëra të importuara.....

• Futja e llojeve hibride ka çuar në paksim të varieteteve të vjetra.

• Ruajtja e një pjese të gjermoplazmës lokale të kalojë në duart e disa

fermerëve.

• Stimulimi i formave hibride ka kaluar në dorën e tregtarëve dhe të biznesit

të shoqërive të mëdha.

• Pasojat: standardizim i prodhimit, homogjenizim (me rënie) i aspekteve

cilësore dhe organoleptike, humbje e gjenotipeve tradicionale, humbja e

ndryshueshmërisë gjenetike.
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Bidiversiteti dhe varietetet e avancuara

o Kultivarët e avancuar kanë uniformitet gjenetik të lartë pasi baza

gjenetike e tyre është e ngushtë = vetëm disa tipare.

o Kjo i bën ato të jenë JO të qëndrueshëm ndaj sëmundjeve,

thatësirave, temperaturave ekstreme, përmbytjeve; “kapriçiozë” në

kërkesat e tyre (ujë, plehra, tokë, pesticide, temperatura, etj).

o Pasoja = shumë forma lokale (landraces) humbën, u lanë pas dore

ose vazhduan të kultivohen në hapsira të vogla.

o Humbja/zhdukja e formave lokale njihet si erozion gjenetik ose

shkatërrim i biodiversitetit.
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Ndryshimet nga bimët e egra te format e kultivuara



Kalimet nga bimët e egra te format lokale dhe varietetet moderne

janë shoqëruar me ngushtim të bazës gjenetike.

(me kuadrate paraqiten tiparet e ndryshme te bimët)

14 tipare 9 tipare 4 tipare

Belul Gixhari (UBT).  Biodiversiteti në Fushë Arrëz, ... 20



Biodiversiteti në Fushë Arrëz, ... 21Belul Gixhari (UBT).  

Reduktimi i bazës gjenetike nga format e egra te gruri i butë
(me shenja të kuqe paraqiten tiparet e ndryshme te gruri)



Diversiteti &     Uniformiteti
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Përse duhet ruajtur biodiversiteti i zonës?
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Diversiteti është jetë,

Diversiteti = Gjërat janë të ndryshme
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Përse duhet ruajtur biodiversiteti i zonës?
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Rëndësia   e formave bimore lokale
• Përshtatja ndaj kushteve të zonës ku kultivohen. 

• Ato shmangin efektet negative të klimës.

• Kanë kërkesa modeste (pleh, ujë, pesticide, mekanizim, etj)

• Sigurojnë prodhim të qëndrueshëm për çdo vit;

• Kanë cilësi të veçanta të prodhimit, 

• Kanë shije shumë të mirë aq të kërkuar nga konsumatori. 

• Zgjerojnë gamën e produkteve dhe cilësive në prodhim.

• Kanë qëndrueshmëri ndaj sëmundjeve kryesore të bimëve;
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Ruajtja, mirë-administrimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i

diversitetit të kultivarëve autoktone të bimëve bujqësore është një

angazhim dhe detyrim i vazhdueshëm i fermerëve dhe

specialistëve të bujqësisë.

Kujdesi për biodiversitetin

nënkupton përgjegjësinë ndaj tij.

 Atje ku njeriu e ka “vrarë” biodiversitetin “hakmarrja” e 

natyrës ka qenë e menjëhershme. 

 Mbijetesa e shumë llojeve bimore mund të sigurohet në se njeriu 

ndërhyn dhe kujdeset për ruajtjen e tyre.

 Çdo lloj luan rolin e tij në ruajtjen e ekuilibrave të natyrës.



Ruajtja e biodiversitetit bimor.........

 Lidhur me biodiversitetin NUK ka mundësi të thuhet se:
• çfarë bimësh do tju nevojiten brezave të ardhshëm, ose

• cilat bimë mund të plotësujnë kërkesat e së ardhmes, ose

• cilat bimë mund të jenë të afta të përballojnë ndryshimet e klimës.

 Por një gjë është e sigurtë:

 Sa më shumë diversitet të ruhet e konservohet sot dhe i

vlefshëm për përdorim në të ardhmen = aq më të mëdha do të

jenë shanset e plotësimit të kërkesave të brezave në të

ardhmen.
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Biodiversiteti & Ruajtja e tij

 Kohët e fundit mjaft aktorë publikë dhe privatë, organizata nga

shoqëria civile kanë ndërmarrë inisiativa për të përmirësuar

ruajtjen dhe

 përdorimin e qëndrueshëm të Biodiversitetit në disa zona

malore të Shqipërisë:

o “Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i diversitetit bimor në

zonën e Fushë Arrësit” ishte ndër objektivat e projektit

EcoNord R1-32, të financuar nga Bashkimi Evropian.

Universiteti Bujqesor, Tirane 29Belul Gixhari.  



Belul Gixhari (UBT).  Biodiversiteti në Fushë Arrëz, ... 30

BIODIVERSITETI BIMOR I FUSHË-ARRËZIT

Rezultatet e Projektit me titull:

“Rritja e kapacitetit të komunitetit të Fushë Arrëzit për 

ruajtjen e farave lokale bujqësore, arrore dhe frutore”

(EcoNord R1-32)



Rezultatet e arritura nga Projekti

o Janë koleksionuar deri tani:

o Gjithsej = 15 varietete fermeri.

o Misër: 2 varietete fermeri (misër i bardhë dhe i verdhë me

përbërje qelqore).

o Fasule: 9 varietete fermeri të ndryshme.

o Hudhër: 1 varietet fermeri (kokë madhe, thelbinj të mëdhenj).

o Arra: 1 varietet fermeri (kokërr madhe).

o Qepë vendi 1 varietet fermeri.

o Spec i kuq djegës 1 varietet

Biodiversiteti në Fushë Arrëz, ... 31Belul Gixhari (UBT).  



Biodiversiteti në Fushë Arrëz, ... 32Belul Gixhari (UBT).  

Disa nga Rezultatet e Projektit

Misri për kokoshka_Fshati Fushë Arrëz Misri I bardhë “Morave_Fushë Arrëz
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Fasulja e bardhë-Fushë Arrëz Misri i bardhë_Dardhëz_Fushë Arrëz
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Fasulja 2_FusheArrez
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Rezultatet e Projektit

Hudhra e bardhe-Kryezi_FusheArrez
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Varietete  të tjerë lokale të 

identifikuara në fermë 
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o Kultivarë molle: 14 (Gjyle, Boshnjake, Karapash, Kapse, Koce,

Verore, etj.)

o Kultivarë dardhe: 9 (Rakakel, Korrikje, Verore, Vjeshtore, etj.)

o Kultivarë kumbulle: 6 (Kuqale, Verdhake, Sheqere, Kumbullori,

etj.)

o Kultivarë qershie: 7 (Bojë zeza, E zeza e Lalajve, E hershme e

Naimit.

o Kultivarë rrushi: 24 (Tajka rozë e Gjegjanit, Tajkë e kuqe,

Manakuqi i Pukës, Razaki rozë e Pukës, Rrush Dhelpre, Kokërr

vogli i Iballës, Çelek i bardhë, Levrushki, etj.).
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• Kultivarë arre: 8 (Arra kokërrmadhe, Arra e Kabashit, Buhoti,

Meshi, etj.).

• Kultivarë misri: 20 (Morave, I bardhi i vendit, Misër i kuq,

Misër Iballe, Gushtak vendi, Kryeziu, Farëbardhi, Farë kuqi,

etj.).

• Hudhër kokërrmadhe, Hudhër e bardhë/e gojanit, Qepa e kuqe,

Qepa e kuqe e Dibrës, Spec i Oblikës, Patate vendi,

• Ftoi i lalajve, Mani i lashtë, Mani i kuq, Mani i zi, Shegë

Devedishe, Boronica, Sherebela, Trumza, Menderza, etj.

• Lloje të egra: (in situ) në terrene natyrale 37 specie të egra

frutore, mjekësore, pyjore, etj.) me rëndësi për diversitetin

bimor të zonës.
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Molle Kapse

  
Foto 17. Kultivari i mollës “Gjyle”           Foto 18. Kultivari i mollës   

              e Pukës                                                      “Boshnjake” 

 

   
Foto 19. Manaferra                             Foto 20. Thana (Cornus mas L.)  

(Rubis ulmifolius Schott.) 





  
Foto 23. Luleshtrudhja e pyllit          Foto 24. Masivi i Gështenjave 

              (F. versa L.)                            të Kokdodit 

   
Foto 27. Momente trajnimi (Blerim)  28. Domate e vontë (Blerim)  
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Potencialet e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve 

bimore lokale të zonës                        

 Përdorimi i burimeve bimore lokale direkt si varietete në prodhim. 

 Përdorimi i farave të çertifikuara. 

 Përdorimi i kloneve të përzgjedhur në pëmtari.

 Përdorimi i resuresve autoktone si burime të përmirësimit gjenetik. 

 Identifikimi i burimeve bimore autoktone. 

 Vlerësimi i burimeve bimore autoktone. 

 Shtimi për përdorim të qëndrueshëm dhe efektiv i burimeve lokale.

 Koordinim dhe bashkëpunim të organizmave që veprojnë në fushën e 

diversitetit të bimëve. 
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Rezerva potenciale për përdorim të 

qëndrueshëm të var. lokale të zonës                        



Eko-turizmi dhe historia e zonës
Zona është shumë e pasur me burime natyrore,

peizazhore dhe kulturore (monumente dhe

bio-monumente) që kanë vlera

shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike,

biologjike, estetike, ekonomike, historike),

didaktike, ekologjike, kulturore dhe turistike.

Potencialet e përdorimit të qëndrueshëm 

të burimeve lokale të zonës                        
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Eko-turizmi dhe produktet bio të zonës
o Shumë nga familjet e zonës së Fushë-Arrëzit kanë traditë në

përgatitjen e ushqimeve, sidomos atyre bio, për përdorim direkt ose

për konservim për periudhën e dimrit.

o Produktet blegtorale bio: qumështi, kosi, gjalpi, djathi i lopës, i

deles, dhisë, etj.,

o llojet e mishit të pjekur në hell (mish qingji, keci, dhie) shumë

cilësor (bagëtia kullot në bjeshkë), mishi i pulës së fshatit me

qervishin dhe pitet e pjekura në saç, etj.

Potencialet e përdorimit të qëndrueshëm

të burimeve bimore lokale të zonës                        
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Eko-turizmi dhe produktet bio të zonës

o perimet e prodhuara në kopështin e shtëpisë (qepa, hudhra,

domatja, trangulli, speci, lakra, patatja, fasule, etj.),

o frutat e qershisë, kumbullave, mollëve, dardhave, ftojt, arrat,

gështenjat, etj.,

o pijet e ndryshme si: verë e kuqe dhe e bardhë, raki rrushi, mani,

qershie, thane, kumbulle pa lëndë të huaj, mjaltë i një cilësie

konkurruese, etj., janë ndër:

produktet bio me cilësi të larta që ofron guzhina tradicionale e 

zonës



Eko-turizmi dhe produktet bio të zonës

 Larmia e produkteve bio me cilësi të larta të zones,

diversiteti i trashëgimisë bimore, pezazhore, kulturore e

historike, etj., janë pasuri materiale dhe shpirtërore të

pallogaritshme të zonës së Fushë Arrëzit.

 Ato përbëjnë bazën kryesore dhe suportin për nxitjen e

ekoturizmit dhe të formave të tjera turistike, që duhet të

aplikohen sot e në të ardhmen.
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Disa Rekomandime për mbrojtjen e biodiversitetit dhe 

nxitjen e turizmit

 Hartimi dhe zbatimi i një politike të drejtë që të marrë parasysh

parandalimin apo minimizimin e erozionit të biodiversitetit.

 Ngritja dhe funksionimi i njësive lokale të specializuara që të

merren me vlerësimin, ruajtjen e përdorimin e burimeve bimore

lokale.

 Stimulimi i ruajtjes dhe përdorimit të varieteteve të fermerit.

 Bashkëpunim lokal, kombëtar dhe rajonal për ruajtjen e

biodiversitetit dhe nxitjen e turizmit.
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Disa Rekomandime për mbrojtjen e biodiversitetit dhe 

nxitjen e turizmit

 Nxitje e turizmit kulturor dhe natyror të zonës.

 Krijimi i mekanizmave nxitës për ruajtjen dhe përdorimin e

burimeve lokale.

 Krijimi i mekanizmave nxitës për daljen e produkteteve të

fermerëve në treg.

 Asistencë teknike dhe mbështetje e burimeve njerëzore të zonës.
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