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1 HYRJE 

 

Shqipëria, ndonëse një vend i vogël në Ballkan, shquhet për një diversitet 

biologjik e pejsazhor të pasur. Në origjinë të këtij diversiteti qëndrojnë 

pozicioni gjeografik, faktorë gjeologjikë, pedologjikë, hidrologjikë, 

relievi dhe klima. Relievi i thyer dhe vertikaliteti i theksuar kanë krijuar 

kushte për ekzistencën dhe ruajtjen e një numri të lartë llojesh endemike 

dhe subendemike të bimëve të larta që rriten në vendin tonë dhe që 

paraqesin burime biodiversiteti me rëndësi të veçantë për ruajtjeje.  

 

Diversiteti i lartë i ekosistemeve dhe habitateve (ekosisteme detare, 

bregdetare, laguna e vende të lagëta, delta lumenjsh, duna ranore, liqene, 

lumenj, shkurreta mesdhetare, pyje gjethegjerë, halorë dhe të përzjerë, 

livadhe e kullota subalpine dhe alpine, ekosisteme të maleve të lartë), 

ofron një larmi të pasur llojesh bimore e shtazore.  Llojet e bimëve të 

larta të Florës së Shqipërisë përfaqësojnë afro 30% të florës Evropiane.  

 

Biodiversiteti është shkatërruar në vijimësi, jo vetëm nga ndryshimet e 

klimës, por kryesisht për shkak të aktivitetit të njeriut. Rritja e numrit të 

popullsisë, e lëvizjes së lirë dhe të pakontrolluar të prej zonave rurale 

drejt atyre urbane, janë shoqëruar me rritje progresive të presionit të 

njeriut mbi natyrën dhe biodiversitetin e vendit.  

 

Praktikat e bujqësisë në të kaluarën jo të largët si dhe tendencat e sotme 

në kushtet e ekonomisë së tregut të lirë kanë dëmtuar dhe po dëmtojnë 

llojet vendase ose lokale, kanë ulur interesimin për ruajtjen racave 

autoktone të bimëve dhe kafshëve. Aktualisht presioni mbi burimet 

natyrore përmes përdorimit të paqëndrueshëm nga popullsia lokale, nga 

sektori privat dhe ai publik është mjaft i lartë. Menaxhimi i dhe përdorimi 

i qëndrueshëm i biodiversitetit nga aktorë publikë dhe privatë, si dhe 

shoqëria civile janë zbatuar në një masë të pamjaftueshme. 

 

Për të përmirësuar ruajtjen e biodiversitetit bimor dhe për të rritur 

kapacitetet e përdorimit të qëndrueshëm të biodiversitetit, kohët e fundit 

mjaft aktorë publikë dhe privatë, organizata nga shoqëria civile kanë 
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ndërmarrë inisiativa për të përmirësuar ruajtjen dhe përdorimin e 

qëndrueshëm të biodiversitetit në disa zona malore të Shqipërisë, sikurse 

nisma dhe objektivat e projektit: “Rritja e kapacitetit të komunitetit të 

Fushë Arrëzit për për ruajtjen e varieteteve bujqesore, arrore dhe frutore 

të vendit". 

 
 

2 BIODIVERSITETI BIMOR NË SHQIPËRI 
 

2.1 Biodiversiteti dhe burimet gjenetike  

 

“Diversiteti është jetë, Uniformiteti është vdekje”. 

 

Çfarë kuptojmë me biodiversitet? 

Në artikullin 2 të Konventës24 biodiversiteti përkufizohet si: 

“Ndryshueshmëria midis organizmave të gjallë që jetojnë në ekosistemet 

tokësore, detare dhe ekosisteme të tjera ujore dhe komplekset ekologjike 

në të cilat ato bëjnë pjesë; kjo përfshin diversitetin brenda llojit, midis 

llojeve dhe ekosistemeve”. 

 

Termi diversitet biologjik shpreh numrin dhe gjithë larminë e 

organizmave të gjallë në planet. Brenda këtij termi përfshihet diversiteti 

i gjeneve, llojeve dhe ekosistemeve që janë produkt i një procesi evolutiv 

prej më se 3 miliard vjet. Njerëzimi dhe mbijetesa e tij varet nga ky 

diversitet biologjik. Në këtë kuptim termi diversitet biologjik është 

sinonim i termit “Jeta në planet”. Biodiversiteti është gjithë larmia e 

botës së gjallë që na rrethon dhe mbi të cilat ne kemi mbështetur jetën 

dhe mirë qenien tonë dhe duhet ta ruajmë për vete dhe brezat që vijnë. 

Për atë pjesë të biodiversitetit që ne nuk ruajmë sot, do t’u duhet të 

paguajnë nesër fëmijët tanë dhe gjithnjë e më shtrejt brezat që do vijnë. 

 

Çfarë kuptojmë me burime gjenetike?  

Nga këndvështrimi biologjik dhe gjenetik, bimësia brenda dhe ndërmjet 

specieve, karakterizohet nga një larmi e madhe tiparesh sasiore dhe 

cilësore që me termin e përgjithshëm biodiversitet. Pjesa e biodiversitetit 



5 

 

që trashëgohet brez pas brezi, përbën burimet gjenetike. Koncepti burime 

gjenetike, mund të ndahet në burime, që do të thotë burim, pasuri, 

rezervat dhe gjenetike, që nënkupton tipare, karaktere të trashëgueshme 

të atyre burimeve.  

 

Në kuptimin e gjerë koncepti burime gjenetike të bimëve përfshin të 

gjithë bimësinë e egër, spontane dhe të domestikuar (që kultivohen ose 

jo), me gjithë tiparet e trashëgueshme që ato zotërojnë në kohë dhe në një 

territor të caktuar. Në vështrimin agronomik, me burime gjenetike bimore 

përfshihen popullatat e bimëve të kultivuara, linjat e përzgjedhura, format 

e tyre të egra, popullatat e vendit (landraces) dhe kryqëzimet e lira.  

 

Burimet gjenetike kanë rëndësi ekonomike të drejtpërdrejtë dhe luajnë 

një rol qendror në ekosistemet, në funksionimin e biosferës. Bimët janë 

fondamentale në stabilizimin e klimës, të ajrit, në mbrojtjen e tokës nga 

erozioni, të brigjeve të lumenjve dhe të ruajtjes së bilancit kimik të globit. 

Bimët janë bërë burimi i ushqimit jo vetëm të njeriut, por edhe të çdo 

gjallese tjetër.  

 

Biodiversiteti është një bankë e gjallë në të cilën gjithsecili duhet të 

investojë. Në këtë kontekst, njohja shkencore dhe ruajtja e kësaj 

trashëgimie, përbën një nga problemet më kryesore që është shfaqur para 

shoqërisë njerëzore. Deri më sot është biodiversiteti që ka invetsuar dhe 

vazhdon të investojë për ne. Së paku 40% e ekonomisë botërore dhe 

80% e nevojave tona plotësohen nga burimet biologjike. Aktualisht 93% 

e dietës humane paraqitet nga ushqimet bimore10.  

 

Bazat gjenetike të biodiversitetit 

Baza e biodiversitetit të trashëgueshëm qëndron në gjenet, të cilët në 

bashkëveprim me mjedisin, përcaktojnë tiparet e ndryshme të bimëve. 

Biodiversiteti i bimëve të krijuara nga natyra ka bazë gjenetike shumë të 

gjerë. Ky biodiversitet është baza e ekzistencës së vetë njeriut, i cili këtë 

e ka përdorur që në hapat e para të shoqërisë njerëzore.  
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Krijimi dhe përhapja e kultivarëve me rendimente të larta ka sjellë 

ngushtimin e bazës gjenetike të biodiversitetit bimor që përdoret në 

bujqësi. Kjo ka bërë që varietetet e vjetra e të papërmirësuara (me bazë 

gjenetike të gjerë), të braktisen nga prodhuesit. Por numri i varieteteve të 

përmirësuar është shumë më i vogël në krahasim me varietetet autoktone 

ose primitive. Numri i specieve të bimore që njerëzimi përdor për 

ushqim, fibër, ndërtim, ilaçe dhe produkte të tjera natyrale është shumë i 

kufizuar. Nga 265 mijë specie bimore, vetëm rreth 7 mijë kanë qenë 

kultivuar. Nga këto, 20 specie japin 19% të ushqimit botëror dhe vetëm 

tre prej tyre: gruri, misri dhe orizi, japin më shumë se gjysmën e ushqimit 

botëror11,25,29.  

 

Kultivarët dhe hibridet e përmirësuar, për shkak të ngushtimit të bazës 

gjenetike, nuk përballojnë ndryshimet e forta klimatike, janë më të 

predispozuar të preken nga sëmundjet dhe streset e mjedisit, kanë më pak 

mundësi për tu përshtatur ndaj kushteve të mjedisit. Një shembull tipik 

ishte prekja e madhe e hibrideve të misrit (në vitet ’70) nga 

helmintosporioza raca “T” (Teksas), të krijuar mbi bazën e shterpësisë 

mashkullore citoplazmatike, apo rasti tragjik i dëmtimit 50% të patates 

në Irlandën e Veriut e cila shkaktoi vdekjen në masë të popullsisë dhe 

emigrimin e sajë jashtë vendit. 

 

Kohët e fundit, rëndësia dhe roli i biodiversitetit bimor ka ardhur duke u 

rritur, burimet gjenetike po konsiderohen si pasuri e mbarë njerëzimit, 

pasi me ato është e lidhur edhe vetë ekzistenca e njeriut. Biodiversiteti 

është bazë për zhvillimin, përshtatjen ndaj një mjedisit dhe funksionimin 

e biosferës, dmth përcakton vetë mbijetesën e njerëzimit. Prandaj për 

njerëzimin dhe vetë jetën e planetit thuhet: Diversiteti është jetë, 

Uniformiteti është vdekje. Megjithatë, shumë veprimtari njerëzore po 

çojnë në zbrazjen e biodiversitetit të planetit. Për rrjedhojë, pasuria 

biologjike botërore po zhduket me një ritëm në rritje dhe kjo do të ndikojë 

për keq në mirëqenien e njerëzimit, si në vendet e industrializuara, ashtu 

edhe ato në zhvillim. 
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2.2 Diversiteti i gjermoplazmës së vendit  

 

Shqipëria dallohet për një diversitet të madh klimatik, tokësor dhe 

orografik në krahasim edhe me vende më të mëdha në territor. Kjo ka 

bërë që vendi të shquhet për diversitet biologjik e pejsazhor të pasur, për 

diversitet të lartë ekosistemesh dhe habitatesh. Variabiliteti klimatik dhe 

tokësor përbën një nga faktorët bazë të ndryshueshmërisë gjenetike dhe 

të formimit të variabilitetit gjenetik mjaft i gjerë në bimët spontane dhe 

në ato të kultivuara.  

 

Diversiteti i lartë i ekosistemeve dhe habitateve ofron një larmi të pasur 

llojesh bimore e shtazore; rreth 3,200 lloje bimësh të larta3,4,5,25,26,29,34 dhe 

756 lloje rruazorësh raportohen deri më sot në Shqipëri. Flora e 

Shqipërisë përfaqëson afro 30% të florës Evropiane5,25,31. Pyjet e lartë të 

Shqipërisë mbajnë komunitete gjitarësh të mëdhenj si ujku, ariu, 

rrëqebulli, dhia e egër etj., si dhe komunitete karakteristike shpendësh të 

lidhur me pyjet e virgjër.  

 

Relievi i thyer dhe vertikaliteti i theksuar kanë krijuar kushte për 

ekzistencën dhe ruajtjen e specieve endemike dhe subendemike. Deri më 

sot njihen 27 lloje endemike me 150 nënlloje bimësh endemike3,4,29,31 

që rriten në vendin tonë. Në Shqipëri gjenden gjithashtu 160 – 180 lloje 

subendemike të bimëve të larta, që konsiderohen bimë subendemike të 

Shqipërisë, Malit të Zi, Kosovës, Maqedonisë dhe Greqisë4,27,28.  Midis 

paleo-endemikëve takohen relikte me origjinë shumë të hershme si 

Wulfenia baldaccii, Forsythia europea, Gymnospermium shqipetarum, 

ndërsa prej neo-endemikëve mund të përmenden Lunaria telekiana, 

Crepis bertiscea, Petasites doerfleri, Leucojum valentinum subsp. 

Vlorense, Aster albanicus subsp. Paparistoi, etj., që paraqesin një rëndësi 

të veçantë ruajtjeje. 

 

Në Shqipëri, në veçanti zonat malore të vendit karakterizohen nga një 

larmi e madhe natyrore dhe biologjike, ato janë habitate të rëndësishme 

për specie të rralla të bimëve dhe të kafshëve, disa prej të cilave gjenden 
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vetëm në Shqipëri. Një numër kultivarësh autoktone të bimëve dhe racash 

lokale bagëtish kanë qenë krijuar dhe ekzistojnë në vendin tonë.  

 

 

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

kështu takohen 9 raca autoktone dhish dhe 5 raca dhensh3,4,25. 

 

 

Kjo përbën një trashëgimi me vlera mëdha për të ruajtur dhe përmirësuar 

prodhimtarinë dhe cilësinë e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Rreth 

40 lloje bimësh kanë rëndësi foragjere, ndërsa afro 35 lloje bimësh kanë 

veti regjëse apo ngjyruese. Numri i bimëve mjaltëse të njohura deri më 

sot arrin në afro 50 lloje, ndërsa numri i bimëve që përdoren si ushqim 

në afro 70 lloje. Janë rreth 300 lloje bimësh mjekësore dhe aromatike15,29, 

ose afro 10% e florës së bimëve të larta, që rriten në vendin tonë. Në 

Shqipëri rriten shumë lloje bimësh, nga të cilat, disa prej tyre përdoren si 

ushqim për njeriun, për fije, materiale ndërtimi, si bimë mjekësore, dhe 

për qëllime të tjera industriale. Por vetëm katër prej tyre prodhojnë 33 

% të kalorive të nevojshme25,33.  

 

Materialet autoktone kanë vlera të mëdha ushqimore, mjekësore, 

industriale, etj. Nga të dhënat e studimeve rezulton se gjermoplazma 

autoktone e bimëve të kultivuara zotëron cilësi të çmueshme në 

përshtatshmërinë ndaj kushteve agroekologjike të zonave ku rritten. Kjo 

lidhet drejtpërsëdrejti me stabilitetin e prodhimit të këtyre kulturave 

bujqësore. 

 

Në varësi të species, disa nga bimët që kultivohen vijnë që nga lashtësia 

deri në ditët e sotme. Ndërkohë që disa kanë një histori më të re si kulturat 

e futura në Evropë nga kontinenti Amerikan. Në këto burime është e 

gdhendur tradita e popullit tonë, nëpërmjet kultivimit, përzgjedhjes dhe 

të mbajtjes e ruajtjes me fanatizëm të formave bimore që i kanë pëlqyer 

dhe me të cilat ka plotësuar nevojat e veta. Kjo ka përcjellë brez pas brezi 

deri në ditët tonë forma mjaftë interesante të bimëve, ku shumë prej të 

cilave kanë marrë vlerën e kultivarëve vendas.  
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Përzgjedhja e bërë nga bujqit duarartë shqiptarë në rrjedhën e shekujve 

është bërë një burim i variabilitetit, i cili është i pranishëm gati për çdo 

zonë, apo edhe fshat që kishin popullatat e tyre. Për këtë mjafton tu 

referohemi emërtimeve ku shumë prej tyre ruajnë emrat e vendeve ku ato 

janë përzgjedhur e ruajtur, si p.sh. tek misri popullata Reçi domethënë 

nga Reçi i Shkodrës, Sulova nga krahina Sulovë e Elbasanit; Dukati nga 

fshati Dukat i Vlorës; Mashkullor i Verdhë nga fshati Mashkullor i 

Gjirokastrës; Floqi nga fshati Floq i Korçës; popullatat e rrushit Shesh 

nga fshati Shesh i Tiranës, etj.5,6,8,29,34. 

 

Diversiteti i gjermoplazmës së vendit është më i gjerë për bimët e 

kultivuara të arave, në perime, në vreshta e pemë frutore, në bimët 

spontane, në bimët aromatike dhe mjekësorë, në bimët kullosore në pyjet, 

etj. Baza e këtij biodiversiteti qëndron në bashkëveprimin e 

mekanizmave gjenetike të ndryshueshmërisë (kombinimet, 

rekombinimet, mutacionet, seleksionimi natyral dhe artificial) me 

mjedisin ku secila specie është e përshtatur21,29. 

 

2.3 Dëmtimet e biodiversitetit bimor në Shqipëri     

 
“Është më mirë të shfaqim një interes të madh tani, se sa të shkatërrojmë 

gjithçka që është krijuar nga natyra për mijëra e miliona vjet”. 

N.Vavilov               

2.3.1 Çfarë është erozioni gjenetik? 

 

Në kohën e sotme, një nga problemet më shqetësuese me të cilën ndeshen 

burimet gjenetike bimore, është dëmtimi i biodiversitetit i njohur me 

termin erozioni gjenetik20,29. Fenomeni i dëmtimit të biodiversitetit, jo 

vetëm në vendin tonë, por edhe në botë sa po vjen e po bëhet më i 

theksuar. Erozioni në mënyrë të vazhdueshme po sjell ngushtimin deri 

dhe zhdukjen (në disa raste) të biodiversitetit në rajone të caktuara. Për 

këtë është e nevojshme të njihet se ç’është erozioni gjenetik, pasojat që 

ai sjell dhe masat për parandalimin e tij. 
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Në kuptimin biologjik dhe gjenetik erozion gjenetik do të thotë zhdukje 

e formave bimore, e cila shoqërohet me pakësimin, ose zhdukjen totale 

të variabilitetit gjenetik (biodiversitetit). 

 

 

Erozioni gjenetik është një dukuri me përmasa të gjera botërore i cili ka 

intensitet jo të njejtë për vende të ndryshme. Zhdukja e llojeve dhe 

specieve është një gjë normale në procesin e evolucionit të botës së gjallë. 

Por për shkak të veprimtarisë së njeriut, llojet dhe ekosistemet kanë qenë 

dhe janë më të rrezikuara se kurrë. Dukuria  po tërheq vëmendjen e 

studiuesve, të organizmave shtetërore ndërkombëtare, të shoqatave dhe 

është ndër problemet që kërkojnë zgjidhje. Kërkesa për të shmangur 

humbjen e biodiversitetit gjenetik është një thirrje për  veprim.  

 

Dihet që fillimisht ekzistonte vetëm bimësia e egër (spontane) dhe njeriu, 

për mbijetesën e tij, bazohej në atë biodiversitet që gjendej në natyrë. 

Duke përdorur të njëjtat bimë në një territor të caktuar, njeriu krahas 

zgjedhjes, domestikimit dhe zgjerimit të numrit të atyre bimëve që ai 

përdorte, bëhej një faktor që shkaktonte në embrion erozion gjenetik. 

Nëpërmjet zgjedhjes mijëravjeçare u  zhvilluan qindra e mijëra varietete 

lokale të bimëve. Çdo formë bimore lokale plotëson një nevojë të veçantë 

në një mjedis të caktuar.  Për rrjedhojë, krahas florës spontane, lindën 

edhe format bimore të kultivuara (lokale), që dallon rrënjësisht nga 

paraardhësit e tyre të egër. 

 

Bujqësia intensive kërkon uniformitet gjenetik që arrihet me kryqëzime 

në diversitetin ekzistues. Orientimi i bujqësisë drejt përzgjedhjes së 

kultivarëve me rendimente të larta (fillimi i shekullit XVIII), bëri që 

shumë varietete lokale (landraces) të lihen pas dore ose të humbasin fare. 

Uniformiteti, në vetvete, rrit rrezikun e erozionit gjenetik duke rrezikuar 

pasuritë natyrore të florës dhe faunës.  

 

Në ditët e sotme burimet gjenetike po vuajnë gjithashtu një erozion të 

madh të shkaktuar nga mbipopullimi, nga përdorimi i gabuar i tokës dhe 
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ujit, nga ndotjet e tepruara (pesticide, kimikate), nga ndryshimet 

klimatike, etj. 

  

Fenomeni i erozionit shfaqet, me intensitet të ndryshëm, në të gjitha 

vendet e botës. Psh. në Gjermani nga intensifikimi i bujqësisë është 

konstatuar se, një e treta e 70,000 specieve vendase të bimëve dhe 

kafshëve janë të rrezikuara dhe rreth 1,000 specie pothuajse po zhduken, 

ose kanë humbur30. 

Ritmi i humbjeve në biodiversitet është i lartë dhe sa vjen e rritet.  

 

 

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)11. 

 

 

 

2.3.2 Rreziqet për biodiversitetin në Shqipëri 

 

Ka pasur shumë përpjekje për të përmbledhur rreziqet që i kanosen 

diversitetit të bimëve të egra dhe atyre të kultivuara nga erozioni gjenetik. 

Një faktor është mosnjohja e rrezikut që sjell erozioni gjenetik, i pasojave 

që mund të jenë fatale edhe për vetë shoqërinë, në se kjo dukuri do të 

vazhdojë pa kufizim. Gjithashtu njohuritë e kufizuara për burimet 

gjenetike dhe të rolit të tyre kanë sjellë një mungesë vlerësimi dhe të 

mbrojtjes ligjore të tyre.  

 

Një nga faktorët e rëndësishëm të erozionit gjenetik është rritja e 

popullsisë, ndërkohë që potencialet e burimeve natyrore janë të 

pandryshueshme. Rritja e vazhdueshme e popullsisë, në mungesë të 

burimeve natyrore të mjaftueshme, krijon artificialisht një presion mbi 

mjedisin natyror dhe ka bërë që biodiversiteti të ngushtohet.  

 

Erozion gjenetik shkaktojnë edhe faktorët ekonomik dhe shoqërorë. 

Kështu niveli i ulët ekonomik nxit rritjen e prodhimit bujqësor nëpërmjet 
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shtrirjes horizontale dhe shfrytëzimin të tepruar të burimeve gjenetike, që 

çon në shkatërrimin e vazhdueshëm të tyre. Shembull tipik ishte hapja e 

tokave të reja në zonat malore për mbjelljen e patates, nga ish 

Ndërmarrjet Bujqësore Ushtarake, në vitet ’70–’80. Kjo solli 

shkatërrimin e florës spontane në mijëra hektarë me kullotat e këtyre 

masiveve që ishin krijuar gjatë evolucionit në mijëra vjet.  

 

Humbja e sensit të masës dhe ndërhyrjet pa kriter i shkaktuan vendit 

pasoja mjedisore si: erozion galopant (100-1000 herë më i lartë se në 

shumë vende Evropiane); shtim i përmbytjeve; shtim i sipërfaqes së 

tokave jo prodhuese; diversitet biologjik dhe pejsazhor të degraduar dhe 

të varfëruar (humbën habitate dhe lloje bimore, u zvogëluan shtrirjet dhe 

popullatat e shumë llojeve të tjerë); humbje e konsiderueshme e 

potencialeve për zhvillimin ekonomik dhe të turizmit të vendit. Kjo është 

rrjedhojë e erozionit gjenetik të shkaktuar nga vetë njeriu, nga mosnjohja 

e vlerës së biodiversitetit që e rrethon. 

 

Dëmtim i madh i biodiversitetit ka ardhur edhe nga ndërtimi i qendrave 

të mëdha industriale, autostradave e veprave ujitëse, digave, etj., të cilat 

janë vepra madhore në shërbim të vendit. Por, para se ato të fillojnë duhet 

të sigurohet evidentimi, vlerësimi dhe koleksionimi i burimeve gjenetike 

në ato mjedise, sepse ato lloje dhe specie që dëmtohen apo zhduken nuk 

rikthehen më kurrë.  

 

 

Një nga faktorët e erozionit në bimët e kultivuara është zëvendësimi i 

kultivarëve dhe i popullatave lokale me kultivarët dhe hibridet e 

përmirësuar me kapacitete të larta prodhimi.  

 

 

Puna përmirësuese gjenetike (50 vitet e shekullit që shkoi), bëri të 

mundur krijimin e kultivarëve dhe hibrideve me kapacitet dhe uniformitet 

të lartë prodhimi. Seleksionimi, nëpërmjet: nxitjes së zëvendësimit të 

varieteteve dhe popullatave tradicionale nga hibridet F1; ngushtimit të 

bazës gjenetike të kultivarëve për shkak të rritjes së specializimit dhe 
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konkurrencës në krijimin e kultivarëve të rinj dhe përqëndrimit të 

bujqësisë vetën te kultivarët me rendiment të lartë, uniformë dhe shumë 

të specializuar, çoi në zëvendësimin e dhjetëra kultivarëve lokalë në të 

gjithë vendin që u shoqërua me humbjen e madhe të burimeve gjenetike 

(= erozion gjenetik).   

 

Studimet e Hammer et al, (1995, 1996) mbi vlerësimin e dëmtimit të 

biodiversitetit (erozionit gjenetik) 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, me djegiet, etj.  

 

Menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i biodiversitetit nga aktorë 

publikë dhe privatë, nga popullsia lokale, si dhe shoqëria civile në 

përgjithësi janë zbatuar në një masë të pamjaftueshme, me pasoja dëmet 

kryesore si më poshtë: humbje dhe copëzim të habitateve; dëmtim, 

varfërim dhe degradim të ekosistemeve dhe habitateve; dëmtim, prerje, 

djegie të formave të egra në natyrë; zhdukje llojesh apo kërcënim për 

zhdukje të formave primitive dhe formave të vjetra të fermerit; prishje 

dhe erozion gjenetik të diversitetit. 

 

Urbanizimi. Ritmet e larta të shtimit të popullsisë dhe të lëvizjes së 

shumtë në këto 6 dekadat e fundit u shoqëruan më një rritje progresive të 

presionit dhe ndikimit të njeriut mbi natyrën dhe biodiversitetin e vendit. 

Një sërë qytetesh e fshatrash të rinj u ngritën (shembull është vetë Fushë-

Arrëzi, etj.,), u zgjeruan ata ekzistues; infrastruktura dhe aktiviteti 

ekonomik që shoqëroi këtë proces gjithashtu u zgjerua. Pasojat direkte të 

këtij zhvillimi demografik dhe urbanizimi kanë qenë copëzimi dhe 

zvogëlimi deri në humbje i habitateve natyrore. 

 

Lëvizjet e lira të popullsisë janë shoqëruar me: braktisje e degradim të 

tokës bujqësore, aktivizim të erozionit; prerje e plantacioneve me pemë 

frutore në shpate ose braktisje dhe degradim i plotë i tyre; tejshfrytëzim 

i burimeve pyjore para se të largohen; mbikullotje me të imta dhe 

degradim i mëtejshëm i pyjeve dhe kullotave. 
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Transporti, ka qenë dhe mbete një sektor që ka ndikuar në dëmtimin e 

diversitetit biologjik dhe pejsazhor të vendit. Rrjeti rrugor i ngritur, për 

mungesë fondesh, planifikimit jo të përshtatshëm dhe mosnjohjes e 

mosvlerësimit të ndikimeve në mjedis, ka dëmtuar dhe prishur në disa 

vende në mënyrë të pakthyeshme pejsazhin natyror, duke nxitur 

erozionin e tokës. 

 

Ndërtimi i autostradave veri-jug e lindje-perëndim, si dhe fluksi i shtuar 

i qarkullimit të mjeteve ka sjellë me vete pasojat e para tashmë të njohura 

të këtij aktiviteti si: shtim i copëzimit të habitateve natyrore; ndërprerje e 

migrimit dhe lëvizjeve të një numri të madh llojesh shtazore dhe, si 

rrjedhim, degjenerim gjenetik të popullatave; ndotje të ajrit dhe ujrave 

nga gazrat që prodhohen nga djegia e karburanteve.  

 

Këto efekte do të ndihen dhe më fortë në të ardhmen. Prandaj, njohja e 

këtyre pasojave/ndikimeve në mjedis, diversitetin biologjik dhe 

pejsazhor duhet përdorur për të shmangur dhe/ose minimizuar ato. 

 
2.3.3 Erozioni gjenetik i llojeve të kërcënuara të bimëve 

 

Erozioni gjenetik nuk është një dukuri thjesht shqiptare. Si në shumë 

vende të botës edhe në Shqipëri biodiversiteti është shkatërruar në 

vijimësi kryesisht për shkak të aktivitetit të njeriut, por edhe si rezultat i 

ndryshimit të klimës. Ka shumë arsye për humbjet tronditëse të 

biodiversitetit, por më të rëndësishmet janë humbja e habitatit të rritjes i 

shkaktuar nga ndërtimet e pakontrolluara, nga rrugët e transportit, si dhe 

nga intensifikimi i bujqësisë. Në vendin tonë raportohen në rrezik 

zhdukje rreth 320 specie bimore prej të cilëve 10% janë specie të 

rralla3,4,32.  

 

Shkalla jo e mjaftueshme e njohjes dhe studimit të një mase të 

konsiderueshme të florës dhe faunës nuk lejon ende një vlerësim të saktë 

të gjendjes së biodiversitetit në Shqipëri. Megjithatë mendohet se ritmi i 

humbjeve të biodiversitetit në Shqipëri në këto 60 vitet e fundit ka qenë 
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i lartë. Sidoqoftë, mendohet se së paku 2 lloje bimësh dhe 4 lloje 

gjitarësh janë zhdukur plotësisht, ndërsa 17 lloje shpendësh nuk 

folëzojnë më në territorin e vendit. Rreth 4 specie bimësh, besohet të 

kenë humbur mbi 50% të popullatës së tyre, në këto 25 vitet e fundit. 

Shumë popullata lokale të misrit, domates, të bizeles, bathës, koçkullës, 

urovit, linit, të kultivuara gjërësisht para 60-90 vitesh, kanë humbur për 

shkak se ato nuk u ruajtën ose janë në zhdukje të plotë. Duhet thënë se 

numri i popullatave autoktone sa vjen dhe pakësohet për faktin se janë 

nën presionin e varieteteve të përmirësuar.  

 

Në përgjithësi numri i llojeve të rralla e të kërcënuara të bimëve dhe 

kafshëve është i lartë dhe prirja është në rritje4,32. Grumbullimi (shkulja) 

i bimëve mjekësore, aromatike dhe atyre me interes industrial ka 

dëmtuar rëndë deri në nivel kritik shumë prej tyre. Si rezultat i vjeljes pa 

kriter për qëllime tregtimi, mbikullotjes, zjarreve, etj., ndër llojet më të 

rrezikuara për zhdukje te bimët mjekësore dhe aromatike, të përfshira në 

Librin e Kuq të Florës, përmendim: Aguliçja (Primula veris); Rigoni/Çaji 

i egër (Origanum vulgare); Dëllinja e zezë (Juniperus communis); 

Dëllinja e kuqe (Juniperus oxycedrus); Gentiana pikaloshe (Gentiana 

punctata); Haraqinë mjekësore (Valeriana officinalis); Lulebasani 

(Hypericum perforatum); Sanza (Gentiana lutea); Qershigla/boronica 

(Vaccinium myrtillus); Rrusharusha (Arctostaphylos uva-ursi); Salepi 

(Orchis spp.); Shtogu i kuq (Sambucus racemosa); Shtogu i zi (Sambucus 

nigra); Sherebela (Salvia officinalis); Trumza (Satureja montana); 

Xhërokulli (Colchicum autumnale). 

 

2.4 Burimet e biodiversitetit bimor në Shqipëri 

 

Ekosistemet mesdhetare janë të përbëra nga ambjente shumë heterogjene, 

prandaj janë konsideruar gjithnjë si pasuri të mëdha të biodiversitetit. 

Edhe vëndi ynë karakterizohet nga një biodiversitet i konsiderueshëm ku 

me mjaft rëndësi është gjermoplazma e egër në tërësi që ka në bazë të saj 

individë me interes, për shkak të veçorive apo karakteristikave biologjike  

e botanike të rëndësishme, të konsoliduara në shekuj1,7,13,16,33.  
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Burimet e burimeve gjenetike janë të shumta, por jo të gjitha janë të 

përdorshme, ose potencialisht të përdorshme. Në mënyrë që të trajtohen 

në mënyrë racionale, me efektivitet dhe mbështetur në kritere shkencore, 

e rëndësishme është të njihen burimet e mundshme të burimeve gjenetike 

bimore. Burimet gjenetike bimore kanë burime të ndryshme, që ndahen 

në dy grupe të mëdha: bimësia e egër dhe bimësia e domestikuar. Burime 

sekondare mund të jenë  materialet që vijnë nga proçesi i përmirësimit 

gjenetik dhe introduktimit. 

 

Bimësia e egër 

Në burimet gjenetike të bimësisë të egër zakonisht përfshihen para-

ardhësit, ose të afërmit e specieve të domestikuara, që gjenden në vendin 

tonë. Kështu, p.sh., për grurin janë speciet e afërta si Triticum 

monococcum, Triticum dicoccum, Aegilops-et, për pemët frutore 

përmendim Malus silvestris Mill, (molla e egër, mollçinka), Pyrus 

communis L.ssp piraster L. (dardha e egër), Pyrus amygdaliformis Will, 

(gorica), Sorbus domestica L. (vodhëza), Prunus cerasifera Ehrh. 

(kumbulla e egër), Cerasus avium L.,(qershia e egër), Cratageus 

monogyna Jack. (murrizi), Cornus mas L.(thana), Punica granatum 

L.(shega e egër), Ficus carica L. (fiku i egër), Vitis vinifera L.ssp. 

Sylvestris Gmel (larushku), etj.  

 

Një vend të rëndësishëm në grupin e bimësisë së egër zënë bimët 

endemike që gjenden vetëm në Shqipëri e që janë shumë të rrezikuara. 

Ja lista e specieve bimore endemike që janë gjetur në Shqipëri të cilat 

paraqesin rëndësi të veçantë ruajtjeje: Arenaria serpentini, Polygonum 

albanicum, Ranunculus degenii,  Lunaria telekiana, Sanguisorba 

albanica, Alchemilla albanica, Genista hassertiana, Astragalus autrani, 

Hypericum haplophylloides, Viola dukadjinica, Ligusticum albanicum, 

Forsythia europaea, Moltkia doerferi,  Alkanna sandeithi,  Ajuga piskoi, 

Stachys sericiphylla, Stachys albanica, Wulfenia baldaccii, Asyneuma 

comosiforme, Petasites doerfleri, Centaure košaninii, Centaure 

candelabrum, Crepis bertiscea,  Colchicum pieperanum, Festucopsis 

serpentini, Crex markgrafi, Orchis albani. 
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Bimët e egra, përveç përdorimit të tyre, si burim gjenesh të dobishëm, në 

përmirësimin gjenetik të bimëve, mund të përdoren edhe si ushqim duke 

rritur gamën e asortimenteve të tyre. Literatura raporton se mbi 900 

specie të egra mund të përdoren potencialisht si perime, fruta, bimë 

mjekësore dhe aromatike, bimë foragjere, për prodhim vaji, amidoni dhe 

sheqeri, si dhe për qëllime teknike e qëllime të tjera të veçanta. 

 

Bimësia e domestikuar  

Zakonisht me bimësi e domestikuar nënkuptohet bimësia e kultivuar, ku 

përfshihen edhe kultivarët primitivë, që nuk kultivohen më në prodhim.  

Në bimësinë e domestikuar nga njeriu në rrjedhën e evolucionit të gjatë, 

përfshihen disa nëngrupe, ndër të cilët më kryesorët janë: 

 popullatat autoktone dhe varietetet e vjetra/primitive,  

 varietetet dhe hibridet që  janë në kultivim,  

 linjat e prejardhura nga përmirësimi gjenetik, linjat mutante,  

 varietetet e kultivuara të introduktuara nga jashtë. 

 
Bujqit shqiptarë gjatë shekujve kanë ditur të përzgjedhin të bukurën, atë 

që i ka shërbyer dhe plotësuar kërkesat e shijet e tyre, pra ka bërë 

domestikim e atyre formave që i kënaqnin kërkesat, shijet dhe që i jepnin 

më shumë prodhime, domethënë që iu përshtateshin më mirë kushteve 

ekologjike. Ky proces shekullor është bërë një burim i variabilitetit për 

shume specie të kultivuara.  

 

Domestikimi  vihet re gati për çdo zonë, apo edhe fshat që kishin 

popullatat e tyre. Për këtë mjafton tu referohemi fakteve të mjaft 

popullatave lokale të misrit, pemëve, perimeve, bimëve industriale, 

foragjere, etj., të kultivuara më parë që vazhdojnë të ruhen dhe të 

kultivohen edhe në kohën e sotme. Ndër disa mund të përmendim: misrin 

e bardhë të vendit ose Morave, format Shesh i Zi dhe Shesh i Bardhë të 

rrushit nga fshati Shesh i Tiranës; jonxha Tomini, nga fshati Tomin i 

Dibrës; fiku Roshnik nga fshati Roshnik i Beratit, etj. 5,6,8,29,34. 

 

E pasur ka qenë gjermoplazma e domestikuar e duhanit, kryesisht për 

duhanet me gjethe të vogël. Kështu ndër duhanet me origjinë dhe 
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emërtime lokale përmendim Sheldi, Postriba, Kraja. Ndërsa duhanet 

gjethevegjël si Perustika, Samsun, Bama, me origjinë të huaj, i janë 

përshtatur mjaft mirë me kushtet e vendit tonë14.  

 

Linjat e përmirësuara  

Një burim i burimeve gjenetike janë linjat e prejardhura nga procesi 

përmirësues. Ato janë materiale gjenetike që gjatë procesit të 

përmirësimit janë stabilizuar, por që nuk kanë qenë kandidat për tu 

miratuar si varietete të reja. Këto materiale që mund të kenë vlera të 

veçanta (përmbajtje proteinash, rezistencë ndaj sëmundjeve, etj.) ruhen 

në koleksione dhe mund të përdoren gjatë procesit të përmirësimit 

gjenetik. Në këtë grup mund të përfshihen edhe linjat mutante që mund 

të veçohen gjatë procesit përmirësues, por që nuk kanë vlera të 

drejtpërdrejta në prodhimi. Varietet e përmirësuara, linjat, hibridet, kanë 

epërsi ndaj varieteteve dhe popullatave të papërmirësuara, sepse japin më 

shumë prodhim për njësinë e sipërfaqes, janë homogjenë, por ato i 

përshtaten një bujqësie intensive e të mekanizuar dhe kërkojnë inpute në 

nivele të larta.  

 

Bimët e introduktuara 

Bimët e introduktuara janë ato që futen nga vende të tjera në mënyrë 

amatore apo të programuara, të cilat mund të përdoren nga kultivuesit, 

ose ruhen në koleksionet e ndryshme. Këtu përfshihen edhe numrat që 

tërhiqen nëpërmjet shkëmbimit me banka gjenetike të tjera. 

 

Shqipëria, gjatë gjithë historisë së sajë, duke qenë e pushtuar si nga lindja 

dhe nga perëndimi ka pasur introduktime bimësh të vazhdueshme të 

varieteteve bimore, sidomos ato të kultivuara. Ato, në rrjedhën e qindra 

viteve, kanë ndryshuar dhe prej tyre janë ruajtur ato që u janë përshtatur 

kushteve të mjedisit duke pësuar ndryshime. Nga ana tjetër, në bimët me 

pllenim të kryqëzuar ato janë kryqëzuar me format vendase duke rritur 

variacionin gjenetik të tyre. Padyshim që në këtë proces evolutiv 

qindravjeçar ka ndikuar introduktimi nëpërmjet tregtisë, shkëmbimeve, 

futja e varieteteve nga vende të ndryshme si dhe nga amatorë e të 

pasionuar, sidomos ata të frutikulturës, lulëtarisë, perimeve, etj.  
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Ndërmjet bimëve të introduktuara shekullin e kaluar përfshihen varietete 

të reja që kultivohen, por edhe specie krejtësisht të reja, si është soja që 

është futur nga Kina. Një bimë tjetër e re e introduktuara në vitet e fundit 

në Shqipëri është edhe një specie e Kivit (gjinia aktinida).  

 

Edhe emigracioni i lartë i shqiptarëve në vende të ndryshme të botës është 

shoqëruar me introduktimin e specieve apo varieteteve bimore që nuk 

kanë qenë më parë të pranishme në Shqipëri (si psh ëmbëltorja natyrale 

(Stevia Rebaudiana L.), pjepri i ëmbël (Solanum muricatum L.), Shalqini 

me tul të verdhë i njohur si Krimson i Verdhë, që është pothuaj si shalqini 

i varietetit Krimson të Ëmbël. Ka pasur gjithashtu specie të reja bimore 

të introduktuara rishtas në Shqipëri nga kompani farërash. Si shembull 

përmendim nënshartesat e specit (Capsicum annuum L.), kungullit 

(Cucurbita pepo L.), nerënxës (Citrus aurantium L.)23.   

 

2.5  Përse duhet ta ruajmë biodiversitetin autokton? 

 

Ruajtja dhe përdorimi i varieteteve me origjinë vendi është e 

domosdoshme për çdo vend por, sidomos për kushtet e Shqipërisë, e cila 

një pjesë të mirë të tokave i ka në kodra pa ujë ose me mundësi të 

kufizuara për ujitje, kur kalon një verë e ashpër, pa reshje ose me thatësirë 

të tejzgjatur, temperatura të larta ku varietete të introduktuar nga jashtë 

përshtaten me vështirësi. Ka disa arsye për nevojën e ruajtjes së 

biodiversitetit: 

 

      Arësye ekonomike:  

 jetojmë duke përdorur bimët dhe kafshët e mjedisit që na rrethon 

Bimët dhe kafshët e ndryshme, ose nënproduktet e tyre, shërbejnë si 

lëndë e parë për prodhimin e ushqimeve, të ilaçeve, të veshjeve, të 

lekurëve, të ngjyruesve, të rezinave natyrale, të mobiljeve, të lëndëve 

të ndërtimit etj.  

 Gjatë revolucionit industrial bimët dhe kafshët si lëndë e parë për 

industrinë u zëvendësuan nga lëndët sintetike derivate të burimeve 

fosile. Por burimet fosile janë burim jo i rinovueshëm dhe një 
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zëvendësim i përkohshëm, prandaj në të ardhmen bimët dhe kafshët 

do të rifitojnë rolin e tyre të rëndësishëm si lëndë e parë industriale. 

Ekonomia e së ardhmes do të bazohet mbi biomaterialet; 

 Një pjesë e madhe bimësh janë të njohura për vlerat e tyre kuruese 

ndaj sëmundjeve, por numri i bimëve me vlera të tilla mund të jetë 

shumë herë më i madh nga ai që njerëzimi ka zbuluar deri më sot;  

 Një natyrë me një diversitet të pasur mbart potenciale të larta për 

zhvillimin e turizmit, çlodhje e përtëritje fizike e shpirtërore;  

 Rëndësia e bimëve dhe kafshëve të egra është e madhe për të siguruar 

riprodhimin dhe ekzistencën e bimëve dhe kafshëve të kultivuara e 

zbutura nga njeriu;  

 

Arësye etike të ruajtjes së biodiversitetit: 

 Kemi detyrimin që t’iu lëmë brezave të ardhshëm një mjedis po aq të 

pasur sa kemi trashëguar për vete; 

 Çdo qenie e gjallë ka të drejtë të jetojë ashtu si dhe vetë njeriu. Qeniet 

e gjalla që kanë jetuar dhe evoluar në mijëra e miliona vjet mund të 

zhduken shumë shpejt, por nuk mund të krijohen përsëri;  

 Larmia e bimëve dhe e habitateve përbën bukurinë e natyrës, ngjall 

dashurinë për të, rrit patriotizmin, zgjon dhe zhvillon estetikën , 

shijen e së bukurës, sepse natyra është kompozitorja, piktorja, 

skulptoria dhe harmonizuesja më e përkryer. Dhe mendjet më të 

ndritura, dhe krijuesit më të mëdhenj mbeten gjithmonë  nxënës 

përpara natyrës 

 Çlodhja dhe rekreacioni nuk mund të kuptohen pa një biodiversitet të 

pasur 

 

Arësyet ekologjike të ruajtjes së biodiversitetit 

 Speciet, ekosistemet e bujqësia me biodiversitet të pasur janë më 

rezistente ndaj ndryshimeve të mjedisit, si psh. ndaj  përmbytjeve e 

thatësirave, të cilat pritet të shtohen për shkak të ndryshimeve 

klimatike.. 

 Një nivel i lartë shumëllojshmërie gjenetike ndër speciet e një 

popullate shton mundësitë që të paktën pjesë të popullatës të jenë në 

gjendje të përshtaten ndaj ndryshimeve mjedisore. Me shtimin e 
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specieve shtohet probabiliteti që të paktën një prej specieve të 

përgjigjet ndryshe ndaj shqetësimeve mjedisore si dhe që dy specie të 

luajnë të njëjtin rol në ekosistem, e njëra të zëvendësojnë tjetrën nëse 

kjo zhduket.  

 

Në kohën e sotme shtrohet me forcë kudo në botë, ruajtja, studimi, dhe 

përdorimi i drejtë i burimeve gjenetike. Ato marrin rëndësi, sidomos në 

kuadrin e një ekonomie tregu, ku kërkohet larmi aktivitetesh dhe 

alternativash, rendimente të larta e të stabilizuara nga bimët, një 

asortiment i gjerë produktesh, etj. Kjo është një çështje që kërkon, jo 

vetëm sensibilizim të vazhdueshëm të opinionit shkencor, por edhe të 

specialisteve dhe fermerëve të lidhur me fshatin, të koleksionistëve 

privatë, të bahçevanëve, etj., për t’i ndërgjegjësuar për vlerësimin e këtij 

problemi, por edhe marrjen e masave konkrete për të mënjanuar 

erozionin gjenetik, i cili sa vjen e bëhet, për arsyet që dihen, gjithnjë edhe 

më i theksuar. 

 

Kujdesi për biodiversitetin nënkupton përgjegjësinë për çdo hap të  

ndërmarrë ndaj tij. 

 

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

qenë e menjëhershme.  

 Mbijetesa e shumë llojeve bimore e shtazore nuk mund të sigurohet 

në se njeriu nuk ndërhyn dhe kujdeset për ruajtjen e tyre. 

 Çdo lloj/specie luan rolin e tij në ruajtjen e ekuilibrave të vendosur 

nga natyra. 

 

2.6 Format e ruajtjes së biodiversitetit bimor në Shqipëri 

 

Ruajtja e diversitetit bimor në vendin tonë bëhet në disa forma të 

ndryshme: ruajtje ex situ në bankat gjenetike, ruajtje në fermë/on farm, 

ruajtje in situ. 

 

2.6.1 Ruajtja (ex situ) e biodiversitetit në Bankën Gjenetike 
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Ruajtja e specieve bimore jasht vend-origjinës së tyre është e njohur si 

ruajtje ex situ në Bankat Gjenetike. Ruajtja në bankën gjenetike bëhet 

me farë në koleksionet bazë dhe në koleksionet aktive. Ruajtja në këtë 

formë zbatohet kryesisht për bimët e arave, perimet, foragjeret, bimët 

industriale dhe një pjesë të bimëve mjekësore.  Ruajtje ex situ me 

materiale vegjetative (me bimë) në koleksionet fushore aplikohet për 

shumicën e pemëve frutore, agrumeve, hardhisë, subtropikaleve, etj.  

 

Shqipëria ka krijuar Bankën e saj Gjenetike në vitin 1998. Aktualisht në 

Bankën Gjenetike (pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës), ruhen (ex 

situ) rreth 4100 lloje bimore (3200 me farë në  koleksionet bazë9,17 dhe 

900 aksesione (të dru frutorëve, agrumeve, ullirit, subtropikaleve, etj.) 

ruhen me bimë/pemë të gjalla në kushte ose koleksionet fushore. 

 

Ruajtja e farave në koleksionet bazë bëhet në frizera në temperaturat – 

18 deri – 20 gradë Celsius dhe është ruajtje është afat gjatë: për 50, 100 

ose më shumë vite. Banka gjenetike ka gjithashtu koleksionet aktive. 

Qëllimi i koleksioneve aktive është ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm 

i burimeve të bimëve për bujqësinë dhe ushqimin nga fermerët e sotëm.  

 

Lidhur me biodiversitetin NUK KA MUNDËSI të thuhet: se çfarë 

bimësh do t’ju nevojiten brezave të ardhshëm, ose se cilat bimë mund të 

jenë të afta për t’i plotësuar kërkesat e së ardhmes, ose cilat bimë mund 

të jenë të afta të përballojnë ndryshimet e shpejta të klimës. Por një gjë 

është e sigurtë: sa më shumë diversitet të konservohet dhe të jetë i 

disponueshëm për tu përdorur në të ardhmen, aq më të mëdha do të jenë 

shanset e plotësimit të kërkesave të brezave në të ardhmen.  

 
2.6.2 Ruajtja (ex situ/in situ) e biodiversitetit në Fermë 

 

Ruajtje në vendin e kultivimit njihet si ruajtje në fermë/on farm. Me 

këtë metodë ruhen bimët ose varietetet lokale/primitive që i shkojnë më 

mirë një fermeri, varietete ose popullata që një fermer i pëlqen ti mbajë 

dhe ti rrisë. Ruajtja në Fermë po konsiderohet në dekadat e fundit si forma 

më e rëndësishme e ruajtjes së diversitetit bimor. Sado i madh të jetë 
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numri i formave bimore që ruhen në bankën gjenetike, ato janë shumë 

herë më pak se diversiteti që ruhet në fermë (në nivel fshati, apo në 

shkallë vendi). Ruajtja në fermë është në kushte të ngjashme ose të 

përafërta me kushtet origjinale të krijimit dhe përshtatjes së një bime dhe 

ka kosto më të ulët. Por lëvizjet e shumta demografike në vend ose jashtë 

vendit e bëjnë ruajtjen në fermë jo të sigurtë, prandaj ruajtja e bimëve në 

bankën gjenetike është e nevojshme dhe plotëson ruajtjen në fermë. 

 

2.6.3 Ruajtja e biodiversitetit në vendndodhje (in situ) 

 

Ruajtja e biodiversiteit bimor në vend-ndodhjen natyrale njihet si ruajtje 

in situ. Me këtë metodë ruajtja bëhet natyrshëm në terrene natyrale ku 

bimët kanë mbirë vetë (bimët e egra, mjeksore, frutat e pyllit, etj). 

 

Burime të vetme që mund të përdoren në programet e seleksionimit 

modern duke kontribuar në rritjen e variacionit gjenetik dhe në ruajtjen e 

burimeve gjenetike bimore janë të afërmit e egërt të bimëve dhe bimët 

ose speciet e egra që përdoren për ushqim. Burimet bimore të egër 

gjenden ose ruhen në vendin e krijimit të tyre nga natyra (in situ). 

 

Ruajtja in situ e biodiversitetit në vendin tonë është një praktikë që ka 

nisur vetëm në gjysmën e dytë të këtij shekulli. Shqipëria ka mjaft zona 

të mbrojtura (ZM)35,36 të përshtashme për ruajtën in situ, por në asnjerën 

prej tyre nuk ka një inventar të bimëve të njohur si të afërmit e egërt të 

bimëve të kultivuara ose për speciet e egra që përdoren për ushqim. 

 

Deri më sot nuk ekzistojnë praktika të ruajtjes in situ të llojeve të 

kërcënuar të bimëve të egra. Ndër speciet që janë evidentuar të pranishme 

in situ, në zonat e mbrojtura ose jashtë zonave të mbrojtura, por që për 

mungesë inventarizimi dhe plani mbrojtjës, janë të rrezikuara e drejtë 

zhdukjes12 mund të përmendim speciet e pemëve frutore: Malus 

domestica, Malus sylvestris, Prunus domestica, Pyrus communis, 

Amygdalus communis, Pyrus amygdaliformis, etj.  Speciet e bimëve të 

arave dhe perimeve: Phaseolus vulgaris, Primula veris, Solanum 

lycopersicum, Ammi visnaga, Anethum graveolens, Anthriscus sylvestris,  
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Daucus carota, Foeniculum vulgare, etj. Speciet e bimëve mjekësore dhe 

aromatike: Salvia officinalis, Satureja montana, Gentiana lutea, 

Hypericum perforatum, Origanum vulgare, Sideritis montana,  Salvia 

triloba, Tymus vulgaris, etj.  

 

3 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) 

 

3.1 Pozicioni gjeografik, kushtet klimatike të Fushë-Arrëz-it 

 

Pozicioni gjeografik: Zona e Fushë-Arrëzit, e shtrirë në verilindje të 

Shqipërisë, karakterizohet nga një larmi e madhe natyrore dhe biologjike. 

Në veçanti, pjesët e saj malore janë habitate të rëndësishme për specie të 

rralla të bimëve, potenciali ekonomik i të cilëve ende nuk është 

shfrytëzuar plotësisht. Bashkia Fushë-Arrëz, shtrihet në pjesën 

Verilindore të Shqipërisë. Ajo ka një shtrirje gjeografike me një larmi 

tepër të lakmuar të zhvillimit të florës (bimësi të egër, spontane, bimësi 

etero-vajore dhe bimësi e kultivuar) dhe të faunës (me një arsenal të 

çmuar kafshësh të egra). Shtrirja territoriale e zones është mjaft e pasur 

me burimet natyrore si burime minerale, burime ujore me vlera të mëdha 

kurative.  

 

Demografia: Bashkia Fushë-Arrëz  kufizohet në Veri me Bashkinë 

Bajram Curri, në Lindje me Bashkinë Kukës, në Jug dhe në Perëndim me 

Bashkinë Pukë. Bashkia Fushë-Arrëz përbëhet nga qyteti i Fushë-Arrëzit 

dhe 34 fshatra. Në përbërje të Bashkisë Fushë-Arrëz janë nënjësitë 

administrative: Fushë-Arrëz, Qafë Mali,  Blerim, Fierzë dhe Iballë. 

Popullsia është rreth 15400 banorë gjithsej, e ndarë sipas nënjësive 

vendore si vijon: nënjësia Fushë-Arrëz ka rreth 1200 familje me 4700 

banorë, Qafë Mali rreth 730 familje me 3200 banorë,  Blerim ka 270 

familje me 2100 banorë, Fierzë ka 658 familje me 2300 banorë dhe 
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nënjësia Iballë ka 710 familje me 3100 banorë. Afro 26% e popullsisë 

(rreth 4000 banorë) jetojnë në qytet ndërsa pjesa më e madhe prej afro 

74% jeton në fshat. 

 

Relievi i zonës: Relievi i zonës së Fushë-Arrëzit (një nga bashkitë më të 

veçanta në zonën malore veri-lindore) ka një karakter të theksuar 

kodrinor dhe malor. Ai shquhet për një larmi formash morfologjike, 

tipesh gjenetikë dhe pjerrësi të mëdha të shpateve. Fushë-Arrëzi shtrihet 

në pjesën lindore të Qarkut të Shkodrës/Rrethit të Pukës, në një mjedis 

ku ndërthuren malet me luginat e thella, mbulesat e dendura pyjore me 

sipërfaqe të gjelbra, ku lëndina e livadhe ndërptiten nga lumenj e përrenj 

të shumtë. Zona ka larmi tipesh, formacionesh dhe komunitetesh bimore 

e shtazore dhe është e pasur me burime me ujë të kulluar që furnizohen 

nga dëbora e shumtë që shpesh zbardh deri vonë në pranverë.  

 

Klima: Klima e zonës së Fushë-Arrëzit, edhe pse një hapsirë jo shumë e 

madhe, përfshihet brenda spektrit të klimës mesdhetare dhe është shumë 

e larmishme në klima e mikroklima. Sipas klasifikimit klimatik 

nënnjësitë administrative të bashkisë së Fushë-Arrëzit bëjnë pjesë në 

zonën mesdhetare para-malore veri-lindore të Shqipërisë22. Kushtet 

klimatike e tokësore të Fushë-Arrëzit përputhen në përgjithësi me 

karakteristikat klimatike të këtij brezi klimatik. Klima dhe mikroklima 

është e ndryshme nga fshati në fshat. Kjo larmi klimash dhe 

mikroklimash kushtëzon ndjeshëm larminë biologjike të vendit. 

 

Era: Për vet shtrirjen dhe karakteristikat e relievit zona e Fushë-Arrëzit 

përbën një njësi më vete. Në pjesën jugore në dimër mbizotërojnë erërat 

e juglindjes, kurse në verë ato të perëndimit. 

 

Temperaturat: Temperatura mesatare vjetore lëkundet midis 10–11°C 

dhe në pjesët më të larta deri 9°C. Dimri është i ftohtë. Ditët e akullta dhe 

me ngrica kapin si numër gjysmën e periudhës së ftohtë (80–100 ditë), 

kurse ngricat e fundit vrojtohen mesatarisht deri nga fundi i muajit Prill 

dhe fillimi i dekadës së parë të Majit.  
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Temperatura mesatare e Janarit deri në lartësinë mbidetare 500–600 m në 

përgjithësi ka vlera pozitive ose afër zeros, ndërsa në pjesët më të larta 

zbret deri në  –2 - –3°C. Temperaturat minimale absolute lëkunden në 

kufijtë –10 - –12°C, por në dimra shumë të ftohte ato arrijnë deri në –18 

- –22°C. Në Fushë-Arrëz në përgjithësi vera është e shkurtër dhe e 

freskët, por herë pas here me ditë shumë të nxehta. Temperatura mesatare 

në muajin Janar është nën 10°C, ndërsa temperatura mesatare në Korrik 

arrin në 20-22°C duke reflektuar karakteristikat e një klime malore. Vlera 

absolute e temperaturave maksimale  është 33.7°C.  

 

Rreshjet: Zona e Fushë-Arrëzit ka klimë të ashpër malore, me dimër të 

gjatë e të mbushur kryesisht me rreshje bore. Vjeshta është stina më e 

lagësht, në të cilën bien mbi 1200 mm reshje. Rreshjet dhe shpërndarja e 

tyre gjatë vitit është jouniforme. Rreshjet gjatë vjeshtës janë në formën e 

shiut, i cili është me intensitet të lartë, sidomos gjatë muajve Tetor e fillim 

i muajit Nëntor, ndërsa gjatë stinës së dimrit reshjet janë në formën e 

borës, sidomos në zonat e thella të bashkisë së Fushë-Arrëzit (Iballë,  

Fierza, Qafë Mali). Gjatë stinës së dimrit ndodhin ndryshime të vogla në 

sasinë mesatare të reshjeve (bien 2-5% më pak se në vjeshtë). Stina e 

pranverës shënon fillimin e uljes graduale të reshjeve të shiut, që arrijnë 

në 563 mm,  ndërsa minimumi  regjistrohet në verë me vetëm 10% të 

sasisë vjetore. 

 

Në pjesën lindore rreshjet arrijnë deri në 900 – 1000 mm, kurse në pjesën 

veriore 1700–1900 mm, ndërsa në pjesën perëndimore arrijnë në 2000 

mm. Numri i ditëve me reshje është rreth 100-105 ditë, dhe në pika të 

veçanta 110–125 mm me reshje ≥1.0 mm. Trashësia maksimale e borës 

lëviz në kufijtë 20–60 cm, në pika të veçanta deri në 1.2 m. Shtresa e 

borës zgjat mesatarisht  35–40 ditë (Dhjetor–Mars). Lartësia maksimale 

e shtresës së borës dhe kohëzgjatja e pranisë së shtresës së borës varet 

nga format e relievit që paraqiten me diversitet shumë të lartë. 

 

Periudha e vegjetacionit: Periudha e vegjetacionit fillon në përgjithësi 

kur temperatura është ≥10°C. Kjo fazë përkon  mesatarisht me intervalin 
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prej fundit të dekadës së dytë dhe fillimit të dekadës së tretë të Prillit deri 

nga mesi ose fundi i dekadës së tretë të Tetorit. 

 

Tokat bujqësore: Territori i Bashkisë Fushë-Arrëzit shtrihet nga 250 m 

lartësi mbi nibvelin e detit deri në 1950 m. Kjo shtrirje vertikale e zonës 

shoqërohet me larmi të lartë klimatike, tokësore dhe biodiversiteti bimor. 

Vetë qyteza e Fushë-Arrëzit është i vendosur në një gropë në lartësinë 

rreth 550m mbi nivelin e detit, por tokat më të rëndësishme bujqësore të 

nënnjësive të saj shtrihen nga 500m deri mbi 850 m mbi nivelin e detit. 

Megjithëse bashkia e Fushë-Arrëzit bashkë me nënnjësitë e saj 

administrative shtrihet në një territor të gjerë, toka bujqësore është e 

kufizuar. Sipërfaqja mesatare e tokës bujqësore llogaritet në më pak se 

dy mijë metra katrorë për person.  

 

Përbërja e tokave. Tokat dhe shkëmbinjtë tokëformues karakterizohen 

nga një larmi dhe ndryshueshmëri shumë e madhe ku përfshihen 

shkëmbinjtë: sedirnentare, magmatike, silicore, diabazike, bazike, 

ultacide, piroksen, granit, shiste argjilore, shiste karbonatike. Tokat 

bujqësore janë me pjellori të ndryshme.  

 

Në lugina toka është pjellore dhe me mundësi për ujitje, ndërsa në kodra 

ose rrëzë malesh tokat janë me pjellori të ulët dhe me mugesë të ujit ose 

pjesërisht me mundësi të mira për ujitje. Përbërja e tokave bujqësore të 

zonës kryesisht ranore dhe rano-lymore nuk ka favorizuar zhvillimin dhe 

përhapjen e fillokserës së hardhisë e cila ka shkaktuar dëme të mëdha të 

fondit gjenetik në zona të ndryshme të vendit tonë dhe në mjaft vende 

evropiane. 

 

Para vitit 1990 zona kishtë rreth 2305 ha toka bujqësore (100%). Pas 

1990 një pjesë e sipërfaqes së tokës bujqësore të kultivuar (966 ha = 42%) 

u nda dhe është marrë në pronësi nga fermeret e zonës. Në zbatim të Ligjit 

Nr.7501, dt. 19. 7. 1991,  familjet e zonës morën në pronësi një sipërfaqe 

prej 966 ha të tokave bujqësore (Fushë-Arrëz 68 ha, Qafë Mali 218 ha,  

Blerim 207 ha, Fierzë 197 ha dhe Iballë 276 ha). U morën në pronësi 

kryesisht tokat që ishin afër zonave të banuara me mundësi mekanizimi, 
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ujitje, transporti, etj. Pjesa tjetër prej 1339 ha ose 58% e sipërfaqes së 

dikurshme mbeti e pandarë (Fushë-Arrëz 69 ha, Qafë Mali 185 ha,  

Blerim 352 ha, Fierzë 318 ha dhe Iballë 415 ha), pasi janë toka të 

dëgraduara, joprodhuese, me diversitet bimor të dëmtuar, janë toka larg 

qendrave të banimit dhe pamundësi transporti, pa mundësi mekanizimi, 

pa ujitje, etj.  

 

3.2 Diversiteti bimor dhe i peisazheve 

 

3.2.1 Diversiteti i peizazheve  

 

Diversiteti i peisazheve që takohen brenda territorit të bashkisë së Fushë-

Arrëzit si dhe më gjërë është rezultat i karakteristikave natyrore dhe i 

historisë së gjatë të popullimit dhe aktivitetit të njeriut në këto zona. 

Bujqësia dhe blegtoria tradicionale e zhvilluar në këto troje, në përshtatje 

me kushtet natyrore të vendit, kanë qenë ndër faktorët kryesore që kanë 

përcaktuar fizionominë e peisazhit shqiptar, në të cilin nuk mungojnë 

elementët e autoktonizmit.  

 

Një numër racash lokale autoktone bagëtish dhe kultivarë bimësh janë 

krijuar dhe ende ruhen në peizazhet e kësaj zone veri-lindore të vendit. 

Kjo përbën një trashëgimi me vlera të mëdha për të ruajtur dhe 

përmirësuar prodhimtarinë dhe cilësinë e prodhimeve bujqësore dhe 

blegtorale.  

 

Peizazhet dhe mjediset bimore ndërthuren me malet dhe luginat e thella, 

mbulesat e dendura pyjore ndërthuren me sipërfaqe të gjelbra, ku lëndina 

e livadhe ndërptiten nga lumenj e përrenj të shumtë. Pyjet dhe kullotat 

shquhen për një larmi tipesh, formacionesh dhe komunitetesh bimore e 

shtazore.  

 

Fshatrat e Bashkisë së Fushë-Arrëzit, të pasur me peizazhe, mbartin në 

vetvete shumë potenciale ekonomike, turistike, etno-kulturore dhe 

gjenetike të kulturave bujqësore, të pemëve frutore, të specieve të egra 

dhe të kafshëve shtëpiake. 
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Krahina e Qafë-Malit 

Krahina e Qafë-Malit e përbërë nga 9 fshatra (Qafë-Mali, Armiraj, Srriqe, 

Mollkuqe, Lajthizë, Lumbardhë, Tuç, Kryezi, dhe Orosh) shtrihet në një 

territor mjaft të pasur me burime të mëdha ujore dhe me një florë e faunë 

të larmishme.  

 

Zona ka interes të madh për bazenet dhe burimet ujore, të cilët janë të 

përshtatshëm për ndërtimin e HECve. Mbi këto burime ujore janë të 

ndërtuara dhe 2 fabrika të prodhimit të ujit të pishëm (Lajthiza, Bora), që 

janë shumë të njohura në tregun lokal, kombëtar dhe jasht vendit. 

Nëntoka e krahinës së Qafë-Malit është mjaft e pasur me mineralet e 

bakrit dhe nënproduktet e tij. 

 

Fshati Kryezi (Qafë Mali), ndër më të mëdhenjtë e Fushë-Arrëzit, 

shtrihet në një luginë të bukur piktoreske dhe të begatë, në dy anët e lumit 

Fani i Madh, i cili buron nga bjeshkët e larta të Kunorë Dardhës dhe 

Krrabit. Kurora me pisha në pjesën e sipërme i jep fshatit Kryezi një 

pamje peizazhi shumë të bukur gjithë Luginës së Kryeziut. Sipërfaqja e 

territorit është e veshur me pyje duke filluar me brezin e dushkut e 

vazhduar me pishën, bredhin e ahun. Gjithashtu pasuri e madhe janë edhe 

bimët mjekësore si: boronica, luleshtrydhe, këpurdha, etj. 

 

Kryeziu ka vende të bukura, lëndina e livadhe si: Laver Dardhë, 

Hurdha, Fush-Mrijaj, Livadhi i Pelave, Laku i Ballçit etj. Ka burime të 

shumta ujore, kroje me ujë të ftohtë e bakteriologjikisht të pastër si: 

Kroi i Qarrit, Kroi i Gjyshes, Kroi Sulitit, Kroi i Vidhit, Kroi i Mejdanit, 

Kroi në Mesdra, kroi i Memës, Kroi i Shoshit, Kroi Fushë-Bre, Gurra e 

Gatë, Kroi në Quk-Ballçi, Ujvara e Kryeziut, etj. Mjaft panoramike 

paraqiten pamjet e zonës nga qafat malore të zonës që janë me shumicë. 

Ndër Qafat më të njohura përmendim2: Qafa e Arrës, Qaf Ballçi, Lak 

Hithi, Qaf Plakë, Lak Nushaj etj. 

 

Kryeziasit në shekuj janë shquar si njerëz punëtor, që kanë ditur ta 

ndërtojnë jetën mbi bazën e burimeve natyrore, që ka pasur zona. Me 
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punë, me mund e me djersë kanë zhvilluar bujqësinë, blegtorinë e pse jo 

edhe zejtarinë, duke e bërë Kryeziun siç thonë gojdhënat e të vjetërve 

“Misiri i vogël”, “Gjakova e vogël”2 etj.  

 

Pozicioni gjeografik i krahinës së Qafë Malit favorizon dhe krijon një 

mundësi të mirë zhvillimi për sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë, sektorë 

të cilët janë mjaft të favorizuar nga relievi dhe kushtet klimatike. 

 

Krahina e Iballës 

Që në kohërat e lashta fshatrat e kësaj krahine (Iballë, Sapaç, Levosh, 

Berishë e Vogël, Berishë Vendi, Berishë e Sipërme, Shopel, Mërtur) kanë 

qenë të banuar dhe me rëndësi për zhvillimin ekonomik e kulturor jo 

vetëm të zonës por edhe të Ballkanit sepse përshkohej nga rrugët që 

lidhnin Ultësirën Bregdetare të Shqipërisë me pllajën fushore të 

Kosovës.  

 

Pozita gjeografike e zonës së Iballës është dominuese mbi luginën e 

Drinit që e rrethon nga tre drejtime dhe është mjaft e pasur me peizazhe 

të bukur bimor dhe me burime të frekëta ujore. Bukuria natyrore e zonës 

së Iballës është një nga dhuratat më të çmueshme, e shendetëshme dhe 

befasuese për çdo vizitor të huaj, por që mbetet akoma e pa vlerësuar.  

 

Peizazhi që i jep zonës pylli “Gështenja e Kokdodit”, në lartësinë 981 

m mbi nivelin e detit, pranë fshatit Kokdodë, Komuna Iballë e rrethit të 

Pukës, është mahnitës për çdo turist vendas apo të huaj që viziton zonën. 

Pylli, i përbërë nga rreth 10 ha me dru gështënje kali (Castagna stirea 

L.), ka formë të çrregullt e zhvillim të mirë, ka dëmtime të vogla të 

degëve nga sëmundja karakteristike e këtij druri. Pylli ka vlera shkencore 

biologjike, didaktike, estetike, ekonomike dhe turistike 

(http://www.qarkushkoder.gov.al/sq/turizmi/resurset-natyrore).  

 

Vlerat natyrore, trashëgimia e pasur historike, kulturore, shpirtërore dhe 

materiale e gërshetuar me tiparet karakteristike të malësorit të fshatrave 

të zonës, e bëjnë të gjithë zonën e Fushë-Arrëzit të dashur e të nderuar 

http://www.qarkushkoder.gov.al/sq/turizmi/resurset-natyrore
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për banorët e saj, për vizitorët e viseve të tjera shqiptare dhe për turistët 

e huaj.  

 

3.2.2 Diversiteti bimor i zonës  

 

Larmia e madhe natyrore dhe biologjike është karakteristikë e veçantë e 

zonave malore të vendit. Zonat malore të vendit janë habitate të 

rëndësishme për specie të rralla (endemike, subendemike) të bimëve dhe 

të kafshëve, disa prej të cilave gjenden vetëm në Shqipëri. Të gjitha 

krahinat e Fushë Arrëzit si pjesë përbërëse të zonës malore veri-lindore 

shqiptare mbartin një larmi të madhe të specieve të bimëve me potencial 

ekonomik ende të pashfrytëzuar plotësisht.  

 

Diversiteti i lartë horizontal dhe vertikal i relievit, i klimës, i përbërjes së 

tokave bujqësore dhe i peisazheve të Fushë Arrëzit, i ndërthurur me 

rrjedhën e historisë së gjatë të popullimit dhe aktivitetit për mbijetesë të 

njerëzve të zonave malore, ka bërë të mundur krijimin dhe ruajtjen shekuj 

pas shekujsh të diversitetit bimor dhe shtazor të zonës. Prania e 

larmishme e bimëve të kultivuara si drithërat, perimet, foragjeret, etj., e 

shkurreve dhe drurëve  pyjor, prania e bimëve mjeksore dhe aromatike,  

provon më së miri përpjekjen dhe mundin shekullor të banorëve të zonës 

për ta ruajtur dhe trashëguar këtë larmi diversiteti brez pas brezi.  

 

Zonaliteti vertikal i tokave fillon nga 200-250 m mbi nivelin e detit 

(Fushë-Arrëzi) dhe shkon në 1950 m (Munella), ku janë të pranishme 

brezat bimore të: makjes, dushqeve, pishës, ahut dhe kullotave alpine. 

Klima e zonës së Fushë-Arrëzit është e favorshme për  rritjen e formave 

bimore “autoktone” me pjekje të hershme e të mesme të misrit, patateve, 

specave, domateve, kastravecëve, patëllxhanëve, qepëve të vendit, 

hudhrave,  rrepkës së bardhë, bizeleve, lakrave, fasuleve, etj, me vlera të 

larta ushqimore.  

 

Kushtet klimatike tokësore kanë favorizuar, në veçanti, rritjen e një 

numri të madh speciesh të dru-frutorëve me një larmi formash e 

kultivarësh autoktonë. Frutat e varieteteve autoktone të tilla si arrat, 
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mollët, dardhat, kumbullat, qershitë, ftonjtë, gështenjat, luleshtrydhet dhe 

rrushi, etj., dallohen për shije dhe cilësi të lartë.  

  

Disa nga varietetet lokale mendohet se e kanë origjinën nga fara me anën 

e pllenimit të lirë. Në Qerret të Vogël dhe Kaftallë gjenden varietete 

rrushi të krijuara nga kryqezimi i Vitis vinifera x Vitis labruscen. Të 

gjitha varietetet e arrave dhe gështenjave e kanë origjinën nga fara e 

marrë nëpërmjet kryqëzimit spontan dhe më vonë nga fshatarët janë 

përzgjedhur dhe ruajtur ato me fruta cilësore dhe prodhimtari të mirë. 

Varietete të tjerë mund të jenë produkt i mutacioneve sythore që më vonë 

janë përhapur nga bujqit e zonës nëpërmjet shtimit vegjetativ. Nga 

informacionet e grumbulluara rezulton se në zonë gjenden rreth 300 

varietete autoktone hardhie, rreth 140 varietete gështenjash, mbi 20 

varietete autoktone mollësh, 10 varietete arrash, 4 varietete kumbullash, 

3 varietete dardhash, etj.  

 

Ndër speciet dhe popullatat e vjetra/autoktone të identifikuara të 

pranishme në zonën e Fushë-Arrëzit mund të përmendim: specie të 

bimësisë pyjore si dushku, ahu, pisha, bunga, bredhi, panja, bushi, 

mlleza, shkoza, frashëri, lajthia, dëllinja e kuqe dhe e zezë, etj,. Specie 

dhe varietete lokale të bimëve të kultivuara përmendim misrin (me 60-

70% të sipërfaqes), grurin, fasulen e kultivuar në gjithë zonën si kulturë 

e veçantë dhe si bashkëshoqëruese me misrin. Patatja mbillet në afro 7% 

të sipërfaqes së tokës bujqësore dhe ka përshtatshmëri të lartë ndaj 

kushteve klimatiko-tokësore të zonës.  

 

Te speciet dhe format lokale të perimeve përmendim qepën, hudhrën, 

domaten, specat e ndryshëm, lakrën, trangujt, karrotën, bizelen, 

mashurkat ose bishtajat, majdanozin, etj. Foragjeret zenë një sipërfaqe 

të konsiderueshme (deri 12%) për zonën ë Fushë-Arrëzit dhe 

përfaqësohen kryesisht nga jonxha. Për speciet e bimëve mjekësore dhe 

aromatike përmendim trumzën, boronicën, mendërzën, kamomilin, 

shqemen, etj.  
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Bujqësia dhe blegtoria përbëjnë aktivitetin më të rëndësishëm ekonomik 

për popullsinë vendase brenda zonës. Promovimi i vlerave estetiko–

turistike të varieteteve bimore lokale/autoktone, marketingu dhe  

çertifikimi i produkteve vendase,  mund të shtojë përfitimet e popullsisë 

vendase në të ardhmen.  

 

Format autoktone të bimëve bujqësore, gjithmonë kanë paraqitur 

rëndësi të veçantë në gamën e gjërë të burimeve gjenetike bimore për 

vetë vlerat që ato mbartin (të njohura dhe të panjohura ende) dhe që po 

marrin një rëndësi akoma më të veçantë sot për faktin se një pjesë e tyre 

mund të përdoren me sukses në fermat bujqësore të prodhimit të 

produkteve cilësore si dhe në ruajtjen në fermë (on farm) të 

biodiversitetit.  

 

 

Ruajtja, mirëadministrimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i këtij 

diversiteti të kultivarëve autoktone të bimëve bujqësore është një 

angazhim dhe detyrim i vazhdueshëm i fermerëve dhe specialistëve të 

bujqësisë.  

 

 

Gjermoplazma e egër. Monitorimi i gjermoplazmës së egër të 

zonës7,8,18,33 kryesisht për pemët frutore tregon se në zonë janë 

identifikuar të pranishme shumë specie të rëndësishme si: Malus 

silvestris Mill, (molla e egër, mollçinka), Pyrus communis L.ssp piraster 

L. (dardha e egër), Arbustus vulgaris Bub., (mareja), Cratageus 

monogyna Jack. (murrizi), Vaccinium myrtillus L., (boronica), Cornus 

mas L.(thana), Çeltis australis L, (caraci), Punica granatum L.(shega e 

egër), Ficus carica L. (fiku i egër), Castanea vulgaris L. (gështenja),  

Pyrus amygdaliformis Will, (gorrica), Sorbus domestica L. (vodhëza), 

Prunus cerasifera Ehrh. (kumbulla mirabolanë ose e egër), Prunus 

spinosa L. (kulumbria)., Cerasus avium L.,(qershia e egër), Prunus 

Mahaleb L, (mëzhdrava), Fragaria vesca L., (luleshtrydhja e egër), 

Rubus loganobaccus L., (manaferra), Corylus avelana L. (lajthia e egër), 
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Juglands regia L. (arra gunge), Amygdalus Webii, (bajamja e egër), Vitis 

vinifera L.ssp. Sylvestris Gmel (larushku).  

 

Materialet bimore të egër dhe popullatat e vendit janë burime të 

rëndësishme të gjeneve të qëndrueshmërisë dhe stabilitetit të prodhimit. 

Megjithatë, llojet e egra, varietetet e vjetër dhe popullatat e vendit 

(landraces) janë përdorur kryesisht si nënshartesa dhe rrallë në punën 

seleksionuese për interesa të fermerëve të zonës së Fushë-Arrëzit. 

 

3.3 Dëmtimet e diversitetit bimor në zonën e Fushë-Arrëzit 

 

Praktikat e një bujqësie intensive në të kaluarën jo të largët, me përdorim 

të plehrave kimike dhe biocideve, praktikat agroteknike të përdorura për 

punimin e tokës (sidomos punimet qilizëm, punimet në drejtimin lart-

poshtë që stimulojnë erozionin e tokës) dhe shërbimet e kulturave 

bujqësore (në mënyrë të veçantë ujitja me përmbytje) kanë pasur efekte 

negative në gjendjen ekologjike të tokës bujqësore të zonës, të ujrave dhe 

në atë pjesë të florës dhe faunës së egër që rritet apo frekuenton tokën 

bujqësore.  

 

Zhvillimi ekonomik i këtyre 60 viteve të fundit, bazuar në zhvillimin e 

bujqësisë, industrisë, pylltarisë, urbanizmit, transportit e turizmit ka 

pasur efekte të forta në diversitetin biologjik e pejsazhor të zonës si kudo 

në Shqipëri. Mjafton të përmendim pasojat, edhe pse jo të mirë studiuara 

deri më sot të uzinave të bakrit në Rubik, Burrel, Kukës, Laç mbi 

pejsazhin dhe mjedisin natyror përreth tyre, për shkak të depozitimeve të 

lëndëve të ngurta të mineraleve dhe metaleve të rëndë që janë shoqëruar 

me dukuri të degradimit të tokës. Shembull tjetër i dëmtimit të 

biodiversitetit bimor, tokësor dhe pejzazheve janë vetë përpjekjet  e 

vitetev ’70–’80 të sistemit të atëhershëm për të rritur prodhimin bujqësor 

nëpërmjet shtrirjes horizontale (shpyllëzime për çeljen e tokave të reja pa 

ansjë lloj studimi të diversitetit bimor, gjeologjik, etj.). Këto praktika 

kanë bërë që 58% e tokave bujqësore të zonës të jenë toka të degraduara, 

joprodhuese me pasojë mosndarjen dhe braktisjen e tyre nga fermerët e 

zonës Fushë-Arrëz.  
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Prerja e pyjeve: Vazhdimi i praktikave të kaluara të shfrytëzimit pa 

kriter të pyjeve, në kushtet e mungesës së burimeve alternative të 

energjisë për ngrohje e gatim, sidomos në zonën veriore dhe verilindore 

të vendit, që janë dhe më të varfërat ekonomikisht, ku është vënë re 

fenomeni i prerjeve të paligjshme në pyje, madje dhe në brendësi të 

zonave të mbrojtura, dhe jashtë kritereve teknike me qëllim sigurim lënde 

drusore për industrinë dhe ndërtimin, ka dëmtuar vazhdimisht burimet 

bimore lokale të zonës Pukë dhe Fushë-Arrëz (Foto 1). Cilësia e lartë e 

drurëve të halorëve dhe çmimet e larta të shitjes së saj në tregun e 

pakontrolluar ka bërë që të jenë pikërisht pyjet e pishës, ahut dhe të 

bredhit që janë dëmtuar më rëndë nga ky aktivitet. 

 

Djegia e pyjeve: Një faktor tjetër që ka dëmtuar dhe po vazhdon të 

dëmtojë biodiversitetin e zonës janë zjarret (rastësore ose të qëllimshëm) 

në djegiet e pyjeve dhe të kullotave. Çdo vit raportohen, në zonë, djegie 

të sipërfaqeve pyjore nga zjarret. Zjarret në sipërfaqet pyjore dhe 

kullosore të rrethit të Pukës gjatë muajve të nxehtë të verës, ku përfshihen 

nga flakët qindra ha me pyje e kullota, kanë shkaktuar çdo vit dëme 

kolosale ndaj biodiversitetit. Specialistët e Shërbimit Pyjor pohojnë se 

zjarret masive janë regjistruar kryesisht në territoret e komunave Gjegjan, 

Qafë Mali, Fushë-Arrëz e Blerim. Rrethi i Pukës renditet ndër rrethet me 

dëmet më të mëdha nga zjarret në masivet pyjore (Foto 2), ndërsa dëmet 

e shkaktuara sipas specialistëve pritet të rrisin erozionin e biodiversitetit 

bimor, shtazor dhe tokësor sidomos në kaskadën e Drinit, mbi 

hidrocentralin e Fierzës. 

 

Hapja e Shqipërisë pas viteve ’90 dhe tendencat e sotme në kushtet e 

ekonomisë së tregut të lirë kanë dëmtuar dhe po dëmtojnë llojet, 

varietetet lokale vendas të bimëve të kultivuara dhe kanë ulur interesimin 

e fermerëve për ruajtjen dhe përmirësimin e tyre. Sot, në kushtet e 

lëvizjes së lirë dhe të pakontrolluar të popullsisë prej zonave rurale drejt 

atyre urbane, vihen re ndikime negative të veprimeve të njerëzve ndaj 

mjediseve bujqësore dhe biodiversitetit në përgjithësi. Kështu, është duke 

u rritur presioni i njeriut ndaj mikro-ekosistemeve malore, që janë dhe 
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më të ndjeshmit ekologjikisht, nëpërmjet prerjeve të pemëve dhe pyjeve, 

djegieve të pyjeve dhe kullotave, shkuljes së specieve të rralla si dhe 

braktisjes së shumë mikrozonave të pasura me biodiversitet autokton 

shekullor.  

 

Në raportin e FAO (2015)12 është identifikuar se në Shqipëri nga 115 

specie bimësh (varietete fermeri, të afërm të egërt dhe bimë ushqimore të 

egra) të inventarizuara në katër rajone të vendit (përfshirë Pukën me 

Fushë-Arrëzin), 16 prej tyre rezultonin në rrezik të lartë të zhdukjes.  

 

Ndër speciet (me diversitet ose me varietete 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)12.  

 

Nga informacionet e grumbulluara në zonë rezulton se si rezultat i vjeljes 

së pakontrolluar, 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. 

 

Fshatrat në përbërje të Fushë Arrëzit janë të varfër krahasuar me shumë 

të tjerë të vendit. Si pasojë presioni mbi burimet natyrore përmes 

përdorimit të paqëndrueshëm nga popullsia lokale, nga sektori privat dhe 

ai publik është mjaft i lartë. Menaxhimi i burimeve të biodiversitetit, i 

zonave të mbrojtura dhe përdorimi i qëndrueshëm i biodiversitetit nga 

aktorë publikë dhe privatë, si dhe shoqëria civile janë zbatuar në një masë 

të pamjaftueshme dhe shpeshherë në dëm të biodiversitetit dhe të vetë 
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komunitetit. Ndonëse zona është e pasur me forma të egra si molla e egër, 

qershia e egër, etj., një pjesë e tyre po shkojnë drejtë zhdukjes.  

 

3.4 Tendenca në zgjedhjen e varieteteve për mbjellje 

 

Në bujqësi një ndër faktorët agro-teknike që janë më të prekur dhe të 

ndjeshëm për bujqësinë lokale është zgjedhja e varieteteve që pëlqehen 

për mbjellje. Tendecat që vihen re në zonë lidhur me zgjedhjen e 

varieteteve për mbjellje janë ato të përdorimit të farërave të importuara 

ndaj varieteteve lokale. 

 

Tendencat e orientuara drejt kultivarëve modern apo hibrideve që mund 

të garantojnë nivele të mira dhe relativisht të qëndrueshme të prodhimit 

janë të nxitura nga kompanitë e farërave, nga tregtarët lokalë të farërave, 

nga rendimentet e larta të formave hibride, nga përpjekjet për zvogëlim 

të kostos së kultivimit, etj. Rrjedhimisht, format e kultivuara 

tradicionalisht (ekotipet, popullatat dhe varietetet e vjetra të fermerit), me 

karakteristika organoleptike përgjithësisht të larta për shkak të 

përzgjedhjes së tipit të bërë për shumë kohë nga fermerët, ose janë 

zhdukur ose gradualisht po zhduken, ose një pjesë e tyre kanë mbetur 

vetëm në kopshtet e familjeve të disa fermerëve të zonave të thella apo 

nostalgjikë për format bimore autoktone. 

 

Ashtu si në gjithë vendin, edhe në zonën e Fushë Arrëzit pjesa më e 

madhe e sipërfaqes mbillet me farëra të importuara nga vende të 

ndryshme dhe si produkte importi çmimi i blerjes së këtyre farërave në 

vëndin tonë është relativisht e lartë.  Veç kësaj, për të realizuar 

rendimente të larta, farat e importuara kërkojnë zbatimin e teknologjive 

të larta të prodhimit industrial dhe impute të larta. Përdorimi i 

teknologjive dhe imputeve të larta (farë, pleh, ujë, pesticide, mekanizim, 

etj.) për farat e importuara rezulton në mospërputhje me nivelin teknik 

dhe ekonomik të banorëve të zonës. Kjo ka bërë që përdorimi i farave të 

importuara edhe pse kanë rendimente të larta shpesh herë të rezultojnë 

me humbje ose me prodhime jo fitimprurëse. 
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Futja e formave hibride në strukturën varietore të bujqësisë së zonës së 

Fushë-Arrëzit ka bërë që përdorimi i varieteteve të vjetra /lokale dhe në 

këtë mënyrë edhe ruajtja e një pjese të gjermoplazmës lokale të kalojë në 

duart e disa fermerëve, ndërsa stimulimi i formave hibride ka kaluar në 

dorën e tregtarëve dhe të biznesit të shoqërive të mëdha. Pasojat e situatës 

aktuale janë standardizimi i prodhimit, homogjenizimi (me rënie) i 

aspekteve cilësore dhe organoleptike, humbja e bashkëveprimit 

tradicional midis gjenotipit dhe mjedisit të kultivimit, dhe sidomos 

humbja e ndryshueshmërisë gjenetike dhe e burimeve të 

disponueshmërisë me tendencë praninë gjithnjë e më të kufizuar të 

diversitetit bimor në tërësi dhe të burimeve gjenetike bimore ose 

varieteteve lokale në veçanti. 

Në përmbledhje mund të theksojmë se edhe në zonën e Fushë Arrësit 

biodiversiteti bimor ose pjesë të tij janë shkatërruar në vijimësi kryesisht 

për shkak të aktivitetit të njeriut (prerjet, djegiet, farat e importuara, etj.), 

si edhe si rezultat i ndryshimit të klimës, duke çuar në një fragmentim të 

mëtejshëm të vendbanimeve, veçanërisht në zonat më malore. Presioni 

mbi burimet natyrore përmes përdorimit të paqëndrueshëm nga popullata 

lokale, nga sektori privat dhe ai publik është mjaft i lartë.  

 

3.5 Analizë e treguesëve ekonomik të varieteteve bimore 

autoktone të zonës  

 

Popullatat autoktone të bimëve të kultivuara të zonës përbëjnë një pjesë 

mjaft të rëndësishme të diversitetit biologjik që është rezultat i proçeseve 

të vazhdueshme të rikombinimeve të geneve në shekuj, dekada e vite, i 

shfrytëzuar nga brezi në brez, duke përbërë kështu një pasuri mjaft të 

çmueshme për vetë popullatën. Gjatë seleksionimit mijëravjeçar te bimët 

autoktone, janë arritur të fiksohen cilësi të vlefshme të prodhimit, 

përshtatshmëria ndaj kushteve të mjedisit, rezistencë ndaj patogjenëve, 

etj. Këto forma janë gjenetikisht më variabël se hibridet apo kultivarët 

modernë. Kjo do të thotë se edhe në vite të papërshtatshëm, ato mund të 

mbijetojnë dhe tu përshtaten kushteve klimatike, mungesës së ujit, 

pjellorisë së ulët të tokës, problemeve të imputeve bujqësore, dëmtuseve 

dhe sëmundjeve.   
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Rëndësia e formave bimore autoktone qëndron në vlerat që ato kanë për 

bujqësinë lokale, në përshtatjen ndaj mjedisit dhe kushteve 

agroekologjike të zonës, për karakteritikat specifike ushqimore dhe 

cilësore të vlefshme që ato mbartin. Ato shmangin efektet negative të 

streseve abiotike dhe sigurojnë prodhim të qëndrueshëm. Kanë kërkesa 

modeste ndaj inputeve (pleh, ujë, pesticide, mekanizim, etj). Materialet 

bimore autoktone kanë strukturë gjenetike të gjerë, që shoqërohet me 

cilësi, qëndrueshmëri dhe stabilitet në prodhimin e kulturave bujqësore 

(Tabela 1). Ky variabiliteti gjenetik, i cili është një proces dinamik, duhet 

ruajtur. 

 

Tabela 1. Disa të dhëna krahasuese të kultivarëve të avancuar   vs 

varieteteve lokale të fermerit (analizë e treguesëve ekonomik). 

Kultivarët e avancuar/krijuar    Varietetet lokale (të fermerit) 
o Kanë popullatë homogjene. 

o Japin rendimente të larta. 

o I përshtaten bujqësive intensive. 

o Kanë pamje uniforme, nuk 

shfaqin variabilitet. 

o Diversiteti i gjermoplazmës së 

kultivarëve të krijuar është i 

kufizuar për çdo bimë.  

o Numri i kultivarëve të krijuar 

është shumë më i vogël se numri 

i formave lokale. 

o Bëjnë përqëndrim të bujqësisë 

vetën te kultivarët me rendiment 

të lartë, uniformë. Japin 

prodhime të specializuara 

(përmbajtje proteinash, 

sheqernash, alkaloideh, etj.), nuk 

sigurojnë shumëllojshmëri 

produktesh bujqësore. 

o Kanë cilësi të specifikuara të 

prodhimit, me pasojë shije jo 

o Kanë popullata heterogjene. 

o Nuk japin rendimente të larta. 

o Nuk i përshtaten bujqësive 

intensive. 

o Nuk kanë pamje uniforme, 

shfaqin variabilitet. 

o Diversiteti i gjermoplazmës së 

vendit është i gjerë për çdo bimë. 

Numri i varieteteve lokale është 

shumë më i madh se numri i 

kultivarëve të krijuar. 

o Nuk lejojnë përqëndrim të 

bujqësisë vetën te disa varietete.  

o Nuk japin prodhime të 

specializuara. Sigurojnë 

shumëllojshmëri prodhimesh 

bujqësore. 

o Kanë cilësi dhe shije shumë të 

mirë  aq të kërkuar nga 

konsumatori. 

o Kanë bazë gjenetike të gjerë, 

numër më të lartë gjenesh të 
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shumë të pëlqyeshme të kërkuar 

nga konsumatori. 

o Kanë ngushtim të bazës 

gjenetike, nuk janë të adaptuar 

me kushtet klimatike e tokësore 

të vendit ku kultivohen, nuk 

përballojnë ndryshimet dhe 

streset e forta klimatike të 

mjedisit ku kultivohen. 

o Nuk janë të qëndrueshëm ndaj 

sëmundjeve epidemike. 

o Në harkun kohor 5-10 vjeçar nuk 

qëndrojnë më lart se format 

lokale për rendimentin mesatar. 

o Kërkojnë impute të larta (plehra, 

ujë, mekanizim, punime, trajtime 

kimike, etj.). 

o Fara e përdorur është e 

çertifikuar, por ka kosto të lartë 

dhe duhet blerë për çdo vit. 

o Janë kultivarë me periudhë të 

gjatë vegjetative (të vonshëm).  

o Kërkojnë disa spërkatje që 

shpesh herë dëmton rëndë bletën 

ose insektet e tjerë pjalmues (ka 

spërkatje që përkojnë me daljen e 

insekteve pjalmues për 

mbledhjen e pjalmit). 

akumuluara, janë të adaptuar 

me kushtet klimatike e tokësore 

të vendit ku kultivohen, 

përballojnë ndryshimet dhe 

streset e forta klimatike të 

mjedisit ku kultivohen. 

o Janë të qëndrueshëm ndaj 

sëmundjeve epidemike. 

o Në harkun kohor 5-10 vjeçar 

qëndrojnë të barabartë ose edhe 

më lart për rendimentin mesatar 

se sa kultivarët e krijuar. 

o Nuk kërkojnë impute të larta 

(plehra, ujë, mekanizim, punime, 

trajtime kimike, etj.). 

o Fara e përdorur që prodhohet nga 

vetë fermeri, ndonëse ka kosto të 

ulët, është e paçertifikuar.  

o Janë kultivarë me periudhë të 

shkurtër vegjetative (të 

hershëm).  

o Nuk kërkojnë ose duan vetëm 

një spërkatje të hershme (që 

shpesh herë bëhet para daljes së 

bletës ose insekteve të tjerë 

pjalmues për mbledhjen e 

pjalmit). 

 

Rëndësia e formave bimore lokale (landraces) të zonës vlen të shikohet 

edhe në konteksin më të gjerë të këtyre burime bimore, sikurse janë vlerat 

ambjentaliste (lufta kundër erozionit), vlerat estetiko–turistike që janë 

aspekte aktualisht të rëndësishme për zhvillimin e zonës, vlerat 

ekonomike si një pasuri  shumë të rëndësishme ekonomike për zonën, si 

dhe vlerat gjenetike që janë një potencial i pasur gjenetik për të sotmen 

dhe për të ardhmen e bujqësisë shqiptare. 
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Nga vëzhgimet rezulton se varietetet dhe popullatat e vjetra/autoktone 

të zonës ruhen në gjendje spontane në natyrë, ose ruhen nëpërmjet 

kultivimit për nevoja familjare, për treg lokal ose në mënyrë amatore nga 

fermerë të zonës. Duke qenë se janë kultivuar për breza me radhë, 

varietetet lokale janë adaptuar me kushtet klimatike e tokësore të vendit 

ku janë përmirësuar, u përshtaten shumë mirë cilësive pedologjike të 

tokave, janë tepër rustike (të qëndrueshme ndaj streseve hidrike, ngricave 

dhe lëkundjeve ekstreme të temperaturës, që janë të zakonshme për zonën 

e Fushë-Arrëzit. 

 

 

Materialet autoktone dallohen jo vetëm për përshtatshmëri e 

qëndrueshmëri ndaj kushteve ku ato janë diferencuar, por edhe për 

cilësi të tjera që mund të përdoren për zgjerimin e gamës së produkteve 

dhe cilësive në prodhim, si dhe në programet e përmirësimit gjenetik.  

 

 

Faktin që format bimore autoktonet u përshtaten shumë mirë kushteve 

klimatike të mikro-zonave ku janë përhapur, e provojnë disa specie të 

zonës që mund të ripërtërihen dhe shumëzohen vetë në kushte natyrale të 

mjedisit ku rriten. Në këto mjedise ato jetojnë shumë më gjatë se sa 

format e krijuara. Psh tek shpella e Kaurrit në Levrushk janë gjetur forma 

hardhie mbi 200 vjeçare, që ripërtërihen dhe shumëzohen vetë në kushte 

natyrale.  

 

3.6 Potencialet e përdorimit të burimeve bimore lokale të zonës                         

 

Kudo në kohën e sotme, para burimeve gjenetike shtrohet problemi i 

ruajtjes, studimit, dhe përdorimit të qëndrueshem të tyre. Burimet lokale 

marrin rëndësi të veçantë, sidomos në kuadrin e një ekonomie tregu ku 

kërkohet larmi aktivitetesh dhe alternativash, rendimente të larta e të 

stabilizuara nga bimët, asortimente të gjera produktesh, cilësi 

prodhimesh dhe shërbimesh, etj. Kjo lidhet me një sërë problemesh të 

natyrës ligjore, shkencore, të investimeve. Nga ana tjetër, kjo kërkon jo 

vetëm sensibilizim të vazhdueshëm të opinionit shkencor, por edhe të 
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fermerëve dhe qytetarëve për tu ndërgjegjësuar mbi vlerësimin e 

burimeve gjenetike autoktone, ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm 

dhe me efikasitet të këtyre burimeve lokale.  

 

E rëndësishme për zonën është mirëmenaxhimi i fondit bimor autokton i 

cili karakterizohet nga një diversitet gjenetik i pasur. Paralelisht me 

marrjen e masave  për ruajtjen dhe mbrojtjen e burimeve gjenetike, është 

e nevojshme të njihen rrugët dhe mundësitë e përdorimit me efektivitet 

dhe pa i dëmtuar ato.  

 

Problematika e përdorimit të specieve të bimëve (bimë të kultivuara, 

bimë të egra, bimë mjekësore dhe aromatike, etj.) është shumë e 

ndryshme. Bimët e kultivuara kanë disa drejtime kryesore të përdorimit: 

 

Përdorimi i burimeve bimore autoktone drejtpërdrejt si kultivarë në 

prodhim. Ka shumë kultura bujqësore, sidomos në drithërat, perimet, 

pemëtari ku, burimet bimore autoktone, përdoren direkt si material 

mbjellës të zonave përkatëse. Mund të përmendim këtu përdorimin e 

shumë varieteteve lokale të misrit, perimeve, bishtajoreve, foragjereve, 

etj.  

 

Përdorimi i farave të çertifikuara. Shfrytëzimi i burimeve bimore 

autoktone me efikasitet si kultivarë në prodhim zhvlerësohet nga 

përdorimi i farave të paçertifikuara për mbjellje. Është vënë re se pothuaj 

për të gjithë varietetet lokale që kultivojnë fermerët përdoren fara të 

paçertifikuara. Farat e paçertifikuara janë farat e zgjedhura nga vetë 

fermerët me përvoja dhe eksperienca jo të njëjta në fushën e prodhimit të 

farave. Përdorimi i farave të paçertifikuara kompromenton rendimentet 

dhe cilësitë uniforme te format bimore lokale, pasi fara e vetë fermerit 

është me variacion shumë të madh për shkak të kryqëzimeve të lira, të 

mos zgjedhjes së formës së duhur, të mos pjekjes uniforme, etj. Për të 

pasur një përdorim efektiv të burimeve bimore autoktone drejtpërdrejt si 

kultivarë në prodhim është e domosdoshme përdorimi i farave të 

çertifikuara. Farat e çertifikuara duhet të prodhohen nga fermerë me 

përvojë, të shpërndarë në pikat më të përshtatura të zonës. 
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Përdorimi i kloneve të përzgjedhur. Në pemëtari varietetet autoktonë i 

gjejmë në përdorim si materiale mbjellëse në të gjitha kulturat bujqësore. 

Në pemëtari, në ato që shtohen në mënyrë vegjetative shtrohet si problem 

tipizimi i tyre dhe përcaktimi i kloneve me vlera cilësore  prodhuese. Kjo 

për faktin se mbi ato nuk është ndërmarrë asnjë skemë e mirëfilltë pune 

për përmirësimin gjenetik të tyre. Për rrjedhim shumë forma lokale (psh 

rrushi Shesh i Zi dhe Shesh i Bardhë, etj.) janë përzierje heterogjene 

klonesh. Atëherë rekomandohet përmirësimi i tyre nëpërmjet 

seleksionimit klonal.  

 

Përdorimi i burimeve bimore autoktone si burime të përmirësimit 

gjenetik. Burimet gjenetike bimore përbëjnë lëndën e parë me të cilën 

operon përmirësimi gjenetik. Nëpërmjet manipulimit gjenetik të tyre 

(hibridizimit, zgjedhjes, mutacioneve, etj.) dhe, tani së fundi, nëpërmjet 

bioteknologjisë dhe manipulimeve nëpërmjet inxhinierisë gjenetike, 

arrihet të sintetizohen forma të reja bimore me karakteristika të 

dëshirueshme, me vlera të mëdha për fermerët, që janë të interesuar në 

kultivimin e tyre. Kështu bëhet i mundur jo vetëm një përdorim efektiv i 

variacionit ekzistues, por edhe gjenerimi i një variacioni të ri, i cili është 

i domosdoshëm për realizimin e programeve të tjera të përmirësimit 

gjenetik. Për këtë arsye ruajtja, rigjenerimi dhe përdorimi i tyre janë disa 

nga aspektet më të rëndësishme të punës përmirësuese me bimët. 

 

Identifikimi dhe vlerësimi i burimeve bimore autoktone. Për të bërë të 

mundur realizimin e suksesshëm të programeve të ndryshme të 

përmirësimit gjenetik, ruajtjen dhe mirëpërdorimin e burimeve bimore 

autoktone kërkohet që, më parë, të bëhet identifikimi dhe vlerësimi i 

burimeve gjenetike bimore të zonës. Paralelisht me të kërkohet edhe 

sigurimi i ruajtjes së materialeve gjenetike autoktone, studimi i vlerës së 

tyre dhe riaktivizimi i punës përzgjedhëse gjenetike për rikualifikimin e 

varieteteve të fermerit.  

 

Përdorimi i qëndrueshëm dhe efektiv i burimeve gjenetike autoktone. 

Kohët e fundit po theksohet gjithnjë e më shumë problemi i përdorimit të 
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qëndrueshëm dhe me efektivitet i burimeve bimore autoktone, për të 

pasur një treg lokal të mbushur me produkte cilësore në mënyrë të 

vazhdueshnme. Zona e Fushë Arrëzit dhe ato  përreth kanë burime të 

mëdha bimore për të patur një perimtari, frutikulturë etj.  të zhvilluar e 

me rentabilitet ekonomik. Krijimi i platformave të drejta  dhe hedhja e 

bazave të prodhimit cilësor nëpërmjet përdorimit të varieteteve të 

fermerit  (varietetet bimore lokale) dhe ngritja e pikave të 

grumbullimit/ruajtjes, do të siguronte një treg të plotë e me  

vazhdueshmëri në prodhime dhe të ardhura më të larta për prodhuesit në 

këto zona. 

 

Koordinim dhe bashkëpunim të organizmave që veprojnë në fushën e 

bimësisë. Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve autoktone kërkon një 

koordinim dhe bashkëpunim të institucioneve lokale dhe qëndrore si dhe 

të organizmave që veprojnë në fushën e bimësisë, të fermerëve, të stafeve 

të kërkuesve dhe të punonjësve shkencorë.  

 

Menaxhimi i qëndrueshëm i biodiversitetit kërkon angazhim të aktorëve 

publikë dhe privatë, angazhim të popullsisë lokale dhe të shoqërisë civile 

në përgjithësi. Kjo për faktin se burimet bimore autoktone, habitatet, 

ekosistemet dhe biodiversitetin në përgjithësi nuk janë pronë dhe 

përgjegjësi e vetëm fermerëve, por e gjithë shoqërisë. 

 

Në bimët spontane (kryesisht për frutat e pyllit, bimët mjekësore dhe 

aromatike) problem është ruajtja dhe rritja e potencialit prodhues të tyre. 

Kjo realizohet nëpërmjet një përdorimi racional, jo shkatërrues, duke 

monitoruar rinovimin e tyre periodik si dhe mbrojtjen nga zjarri dhe 

dëmtime të tjera. Për specie të veçanta që janë në rrezik zhdukjeje duhet 

të krijohen zona dhe minizona të mbrojtura. 

 

3.7 Llojet e turizmit që ofron Fushë-Arrëzi 

 

Shtrirja gjeografike e zonës së Fushë-Arrëzit dhe kryesisht të 

krahinave Qafë Mali, Iballë, Blerim, etj., janë  mjaft të favorshme për 

zhvillimin e shumllojshëm të turizmit si psh: turizmi malor, turizmi alpin, 
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turizmi kurativ, turizmi i gjelbër, guidave të ndryshme turistike në të 

gjitha stinët e vitit, turizëm kulinar, etj.   

 

Turizmi malor dhe alpin. Zona është e pasur me kodra, male të 

përshtatshëm për ngjitje në qafa malore, për ngjitje alpinistike dhe për 

ski. Ngjitje Alpinistike mund të organizohen në koder të Madhe, Qafa e 

Arres, Kodra e Nushajt etj. Sporti i skive në dimer kur bie borë mund të 

zhvillohet në Podin e Shmrisë, në Hurdha, Kalipjetër etj. 

 

Turizmi i gjelbër. Zona ka vende e peizazhe shumë të bukura për të 

shëtitur në pyjet plot gjelberim e freski, plot burime me ujë të freskët e të 

ftohtë, ku veçojmë Laver-Dardhën, një pikë shumë e bukur turistike, 

lëndinë e madhe, pyje ahu, ujë të ftohtë dhe stanet me bagëti dhen, dhi 

etj. Këtu mund të bëhen kampingje me shtëpi druri për familje apo edhe 

të rinjë që duan të shijojnë natyrën. Diversiteti bimor i kultivuar, i egër, 

pyjor, diversiteti i peizazheve, relievit, burimeve ujore, mbulesave 

pyjore, trashëgimisë ndërtimore, kulturore, prania e bio-monumenteve të 

shumtë, etj., janë premisa dhe burime natyrore që mund të shfrytëzohen 

për eko-turizëm. 

 

Turizmi aventurë. Lëvizje në rrugë të vështira e me pengesa me makina 

të forta foristrada, motora garash, pasi zona ka në territorin e saj shumë 

kilometra rrugë me pyje, me kthesa, me ngjitje, zbritje dhe pengesa që 

shfrytëzohen për këtë qellim. Turistë të tillë realizojnë hobitë e tyre. 

 

Shëtitjet me kalë. Shëtitjet me kalë janë një preferencë e një kategorie 

të caktuar turistësh. 

 

Gjuetia sportive. Zona është e pasur me kafshë të egra si lepuri, dhelpra, 

ujku, ariu, kaprolli etj. 

 

Turizmi kulturor. Zona ofron mundësi për turizëm kulturor, historik, 

për studiuesit e florës e faunës (bio-monumentëve), pasurive 

nëntokësore, shpellave,  kulteve, historisë, etj. Zona ka gjithashtu shumë 

objekteve të kultit: tre kisha shumë të vjetra e një xhami. Kisha e Shna 
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Prendes, Kisha e Shënkollit në Koder të Gegës, Kisha e Shmrisë dhe 

xhamia në lagjen Arifaj. 

 

Turizëm kulinar për të testuar dhe shijuar produktet e guzhinës 

tradicionale. Gjithmonë ka grupe turistësh të apasionuar për testimin e 

guzhinës tradicionale të zonës. Zona është mjaft e pasur me burime 

autoktone të bimëve të kultivuara, pemëve frutore dhe frutave të pyllit, 

etj. Është pikërisht përdorimi i këtyre burimeve autoktone që e përhap 

turizmin e guzhinës tradicionale. Përmendëm se zona dallohet për burime 

blegtorale, bimore lokale dhe nënprodukte të tyre, si: kosi, djathi dhe 

mishi i të imtave të pjekur në hell ose saç, perimet dhe frutat të prodhuara 

në kopështin e shtëpisë (qepa, hudhra, domatja, trangulli, speci, lakra, 

patatja, fasule, qershi, kumbulla, mollë, dardha, ftojt, arra, gështenja, 

thanat, etj. Shumë turistë pëlqejnë misrat dhe gështenjat e pjekura në 

prush. 

 

Ka gjithmonë grupe vizitorësh e turistësh që duan të provojnë pijet 

tradicionale të zonës. Burime të tilla si verë e kuqe dhe e bardhë nga 

rrushi që prodhohet në hardhi apo në vreshtat në fshatrat e zonës, raki 

rrushi, raki mani, raki qershie, raki thane, raki kumbulle pa lëndë të huaj, 

mjaltë i një cilësie të lartë, etj., janë produkte bio të zonës mjaft të 

pëlqyeshme dhe me vlera të përdorimi për zhvillimin e eko-turizmit.  

 

Zhvillimi i turizmit: Zona e Fushë-Arrëzit ka burime të rëndësishme të 

bimëve autoktone, të peizazheve, burime ujore, pyje, burime të 

trashëgimisë natyrore, historike, kulturore, etj., që janë pikënisje parësore 

potenciale për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit në zonë. Por 

zhvillimi i turizmit kërkon në vetëvehte më shumë. Për zhvillimin e 

turizmit në zona malore siç janë fshatrat e bashkisë së Fushë-Arrëzit 

nevojitet edhe ndërgjegjësimi i politikës lokale, kombëtare dhe rajonale 

për zhvillimin e turizmit.  

Ndërgjegjësimi i të gjithë aktorëve përbën sot një nevojë urgjente dhe 

kërkon që roli i institucionit shtetëror/vendor, përgjegjës për zhvillimin e 

turizmit të forcohet përsa i përket hartimit të politikave dhe strategjive 

për turizmin lokal malor. Kjo kërkon gjithashtu edhe zbatimin e planeve 
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të zhvillimit turistik në nivel kombëtar dhe rajonal, zbatimin e planeve 

për ruajtjen e biodiversitetit bimor, natyror, historik e kulturor të zonës.  

Për një proçes efektiv të përfshirjes së çështjeve të politikës që ndikojnë 

turizmin, janë të nevojshëm realizimi i një bashkëpunimi dhe 

marrëdhënie të ngushtë pune me të gjitha strukturat në nivel lokal, 

kombëtar dhe rajonal. Të gjithë institucionet, veprimtaria e të cilave 

ndërthuret me aktivitete të turizmit, duhet të koordinojnë planet e tyre të 

veprimit me institucionin përgjegjës për turizmin sipas dispozitave të 

caktuara në legjislacion.  

 

3.7.1 Eko-turizmi dhe historia e zonës 

 

Ekoturizmi është i lidhur me historinë e kulturën e një vendi. Edhe 

fshatrat e zonës (Kryeziu, Iballa, Qafë Mali, etj.) kanë historinë dhe 

kulturën e tyre të njohur në shekuj. Banorët e këtyre fshatrave kanë bërë 

përpjekje të vazhdueshme për të qenë të lirë e të pavarur. Këtë e provon 

fakti që fshatrat e zonës kanë ruajtur dhe trashëguar mjaft nga 

pasuritë e diversitetit bimor dhe të pasurive kulturore të zonës. 

 

Dëshmitë e shumta të objekteve e gjurmëve arkeologjike dhe etnologjike 

dëshmojnë, se krahina ka qenë e banuar që në lashtësi dhe se zona, ndër 

shekuj, ka pasur shumë mjeshtra të punimit të gurit e të drurit. 

Udhëpërshkruesit dhe albanologët e huaj,  që në mesin e shekullit XIX e 

në vazhdim, kanë dëshmuar me zbulime praninë e rrënojave arkeologjike 

dhe të gjurmëve të rrugëve të lashta. Mund të përmendim këtu Kalanë e 

Iballës të përiudhës romake, e cila është e tipit të qarkuar me kanal uji 

mbrojtës; si dhe gjurmët e një fortifikimeve të kësaj periudhe, të gjetur 

në Gralisht (Bugjon) në lartësin mbi 900 m. mbi nivelin e detit, si dhe 

gjurmët e një kështjelle në krahun verior të krahinës Iballë (në 

Berishë).  

 

Edhe sot e kësaj dite në zonë ka ndërtime ose mbetje ndërtimesh shumë 

të vjetra të fortifikimeve dhe në veçanti të kullave tre katëshe të cilat 

përcjellin vlera të burrërisë, bujarisë, mikpritjes, besës e qëndresës, janë 
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zhvilluar takime e kuvende, ku janë marrë vendime, janë zgjidhur 

konflikte. Të zotët e kullave kanë qenë njerëz të zgjuar, trima e 

organizator të mirë të familjeve të mëdha apo fisit.  

 

Në brezin më të vjetër të kullave (në Kryezi) njihen kulla e Mustaf Agë 

Kryeziut, Kulla e Ahmatit, e Miftar Dervishit, Lazer Dodë Kovaçit, 

Nikollë Preng Rrapit, i cili e ktheu shtëpinë në shkollë në vitin 1934, 

etj. Këto kulla si dhe disa më të vonshme përbëjnë një pasuri materiale e 

shpirtërore të pallogaritshme. Kryeziu është vendlindja e figurave të 

mëdha kombëtare si Shtjefen Gjeçov Kryeziu dhe Ndre Mjeda2. Të 

gjitha këto trashëgimi përbëjnë bazën kryesore dhe suportin për ngritjen 

e shtëpive dhe fshatrave turistike, që po aplikohen sot e në të ardhmen.  

 

Për periudhën e hershme Mesjetare për Iballën ka dëshmi të shumta, që 

është popullsi mbartëse e asaj që njihet me emrin "Kultura e Komanit", 

kulturë që trashëgon elemente e veçori trashëguese të popullsisë ilire. 

Në këtë krahinë dëshmohet prania e kishave të vjetra si; Kisha e Alshiçes 

(Berishë), Kisha Zojës Shnaprende (Kokdodë), Kisha mbrenda 

rrënojave të kalasë së Iballës, gjurmët e dy manastireve benediktine 

të vjetër e të lashtë.  

 

Nga fundi i shek XIX dhe gjatë shek. XX zona mori një zhvillim të 

vrullshëm ekonimik e social, sideomos me sharrimin dhe përpunimin e 

lëndës drurit. Ka patur të zhvilluar transportin me degovil, pastaj me 

lokomotivë e cila tërhiqte vagonat, hekurudhë, dhe më vonë transportin 

automobilistik. Në vitet ‘40 të shek XX u ngrit stabilimenti i Sharrave, 

ku u punësuan me qindra punëtorëve nga Kryeziu, Iballa, Qafë Mali dhe 

fshatra të tjerë të rretheve Pukë, Mirditë, Kukës, Has etj. Bashkë me 

punësimin pati edhe rritje të kulturës dhe elementëve të qytetërimit. 

 

Përbërja heterogjene e zonës, bashkjetesa e disa fiseve dhe dy besimeve 

fetare, katolikë e myslimanë, ka krijuar llojshmërinë e elementeve 

kulturorë, të këngëve, valleve, kostumografisë (Fotot 25), etj. Tërheqëse 

për mjaft turistë të huaj janë veshja e burrave të zonës, veshja e grave 

Mirditore, veshjet e grave të Kabashit (Foto 26), Kryeziut dhe të Pukës, 
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etj. Këto veshje tradicionale autoktone, gratë e zonës i kanë punuar me 

mjeshtëri e art dhe trashëguar që prej shekujsh. Vlen të përmendim Dava 

Papushin, e cila deri në moshën 86 vjeçare ishte e pasionar për punimin 

e rrobave mirditore. 

  

Në krahinën e Iballës ruhen akoma rite më të lashtë se tremijëvjeçare, 

si “Ritet e varrimit” dhe “Gjama e Burrave”, etj. Po kështu ruhen 

veshje tradicionale të lashta të shoqëruara me motive (ornamente) me 

shpjegime mitike.  

Për periudhën e hershme Mesjetare ka dëshmi të shumta, që popullsia e 

Iballës është mbartëse e asaj që njihet me emrin "Kultura e Komanit", 

kulturë që trashëgon elemente karakteristike dhe veçori trashëguese të 

popullsisë ilire. 

 

Konsolidimi dhe afirmimi i trevës, ku përfshihen fshatrat e krahinës Qafë 

Mali, e ka fillesën e historisë në periudhën e mesjetës. Që në mesjetë, 

krahina përfshihej në formacionin politik të Principatës së Dukagjinëve 

dhe qeverisej sipas një kanuni të trashëguar nga lashtësia. Principata e 

Dukagjinëve e përshtati qeverisjen sipas kushteve ekonomiko-shoqërore 

dhe në bazë të kuvendeve tradicionale.  

 

Nën Principatën e Dukagjinëve u hartua legjislacioni popullor më i 

përsosur, që është i njohur dhe vlerësuar nga shkenca Evropiane dhe ajo 

botërore. Në mesjetë dhe më vonë formaciorni politiko-shoqër i 

principatës së Dukagjinëve ishte pikë referimi për popullsinë e kësaj zone 

për ruajtjen e pasurive, dokeve, zakoneve dhe unitetit shpirtëror 

kombëtar.  

Kjo ishte një ndër faktorët kryesor për qëndresën, trashëgiminë dhe mos-

asimilimin e krahinës gjatë pushtimeve të herë pas hershme në faza të 

ndryshme të historisë. 

 

Zona e Fushë-Arrëzit (me të gjithë fshatrat përbërëse) është mjaft e 

pasur në burime, monumente dhe bio-monumente natyrore (disa të 

miratuara nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë) 

(http://www.qarkushkoder.gov.al/ sq/ turizmi/resurset - natyrore) si:  

http://www.qarkushkoder.gov.al/%20sq/%20turizmi/resurset%20-%20natyrore
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 Ujvara e Kryeziut, Hidromonument që ndodhet pranë qëndrës 

së fshatit Kryezi (Qafë – Mali). Përfaqëson një ujëvarë, të 

formuar nga ujërat e përroit të Oroshit në shkëmbinjtë 

magmatikë. Ka dy pragje me lartësi deri 3 – 4 m secili. Në dy 

pjesët ku uji bie nga lart formohen pellgje me ujë me thellësi mbi 

1 m, të cilët në stinën e verës përdoren nga djemtë e fshatit për t’u 

larë e për banjo dielli;   

 Qarret e varrezave të Shënkollit, në Kodër Gegaj, afër qëndrës 

së fshatit Kryezi të Qafë Malit, pranë kishës së Shënkollit, në 

lartësinë 600 m mbi nivelin e detit. Janë 5 drurë qarri të ruajtur 

mirë, me kurorë të rregullt, lartësia mesatare e drurëve është mbi 

20 m, diametri i trungut mbi 90 – 100 cm, perimetri i tij mbi 180-

200 cm, ndërsa mosha mbi 250 vjeçare;  

 Qarri tek xhamija, gjendet në varrezat e fshatit Kryezi (lagjia 

Brahaj), të nënjësisë Qafë Mali. Ka kurorë ovale, lartësi 10 – 12 

m, diametër trungu mbi 30 cm e perimetër 350 cm dhe moshë mbi 

250 vjet. 

 Karsti i Munellës, gjëndet në lartësinë 1800 – 1990 m mbi 

nivelin e detit, pranë fshatit Tuç (Qafë Mali). Përbën një peizazh 

karstik me mjaft gropa, hinka, puse karstike etj, të formuar nga 

veprimtaria tretëse e ujërave mbi shkëmbinjtë gëlqerorë të malit 

të Munellës. Sipërfaqja karstike është e zhveshur nga bimësia 

drurore, por ka bimësi barishtore, livadhe të shumta që 

përfaqësojnë kullotat alpine. Nuk është eksploruar ende karsti 

nëntokësor, por duken puse karstikë, që mbajnë borë edhe në 

verën më të nxehtë. në lartësinë 1800 – 1990 m mbi nivelin e detit.  

 Sofra e Lekës gjendet në lartësinë 350 m mbi nivelin e detit, 

pranë fshatit Kabash, të ish komunës Rrape e rrethit të Pukës. 

Përfaqëson një gur të veçuar në formë të rrumbullakët si të sofrës. 

Sipërfaqja e tij është mbi 7 m². Emri i tij vjen nga që ndodhet 

pranë “Kalasë së Lekës”. Mendohet se aty Lek Dukagjini 

zhvillonte kuvendet e tij.  

 Pisha e Dardhës, gjëndet në lartësinë rreth 450 m mbi nivelin e 

detit, në varrezat e fshatit Dardhë, ishkomuna Blerim e rrethit të 
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Pukës. Përbën një dru të veçuar pishe të zezë (Pinus nigra L.). Ka 

lartësi rreth 30 m, kurorë të rregullt, diametër të trungut mbi 250 

cm e perimetër të tij mbi 750 cm. Nga banorët nuk mbahet mend 

se kur e qysh ajo ndodhet aty. Mosha e saj është mbi 100 vjeçare;  

 Pisha e Shejzës ndodhet në afërsi të fshatit Iballë. Përfaqëson një 

dru të veçuar pishe, midis shkurresh, që shërben si orjentuese për 

udhëtarët. Është një dru me latësi mbi 20 m, diametër të trungut 

mbi 50 cm dhe perimetër të tij mbi 1.5 m, ndërsa mosha e saj i 

kalon të 200 vjetët;  

 Mrizi i Ndërlugjeve që ndodhet në lartësinë 800 m mbi nivelin e 

detit, pranë fshatit Meçe, të nënnjësisë Rrape. Përbëhet nga katër 

drurë bunge të veçuara. Lartësia e tyre është mbi 15 – 16 m, 

diametri i trungut rreth 100 cm, perimetri i trungut rreth 2 m, 

ndërsa mosha është rreth 200 vjeçare. Të 4 drurët ndodhen pranë 

njëri – tjetrit dhe mbulojnë me kurorat e tyre një sipërfaqe prej 

rreth 500 m²;  

 Hudhra e Tisit ndodhet në lartësinë 650 m mbi nivelin e detit, në 

luginën e përroit të Gomsiqes, pranë fshatit Pezhvë të rrethit 

Pukë. Përbën një dru Tisi të veçuar (T. baccata L). Druri është në 

një faqe shkëmbore dhe ruhet mirë. Lartësia e tij është mbi 9 m, 

diametri i trungut mbi 80 cm, ndërsa mosha e tij rreth 100 vjeçare. 

 Shpella e Kaurit ndodhet në afërsi të fshatit Lëvrushk, në malin 

e Kollatës, e formuar në formacione gëlqerore, 250 m mbi nivelin 

e detit. Është e gjatë 250 metra, e gjerë deri në 3 m. dhe e lartë 3 

m. Në afërsi të shpellës janë gjetur forma hardhie mbi 200 

vjeçare;  

 Shpella e Gjeçovit në afërsi të fshatit të fshatit Gomsiqe, 450 m 

mbi nivelin e detit. Përbën një shpellë karstike të formuar në 

formacione gëlqerore. Është e gjatë 35 metra, e gjerë deri në 6 m. 

dhe e lartë 10 m. Legjenda e lidh me At Shtjefën Gjeçovin.  

 Guri i Shenjtë, një gur graniti me formë shumëkëndëshi afër 

fshatit Zezaj, 538 m mbi nivelin e detit. Legjenda e lidh me 

Skenderbeun, sepse sipas saj në shkëmb ruhen gjurmët e kalit të 

tij;  
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 Gështenjat e Kokdodit është pyll i përbërë nga gështenja e kalit 

(Aesculus hippocastanum L.), me sipërfaqe rreth 10 ha, drurët 

janë me lartësi 15 – 17 m, me diametër të trungjeve 100 – 130 cm  

dhe me moshë mbi 100 vjet. Për këtë pyll ka edhe një legjendë që 

thotë se masivi i Gështenjave të Kokdodit (Foto 24), pranë 

fshatit Kokdodë, ka ekzistuar që në kohën e sundimit të mbretit 

ilir Gentit. Me pushtimin e mbretërisë së tij nga romaket, thuhet 

se ai urdhëroi njerëzit e tij për t'u shpëtuar vrasjeve dhe shfarosjes 

së pashmangshme të shkonin në Kokdodë dhe të ushqeheshin 

gjatë gjithë vitit me gështenja (pasi dihet që në atë kohë është 

njohur teknika e tharjes së gështenjës dhe pregatitjes së miellit 

dhe bukës). Në vitin 1908, Kulla me Karakoll (ballkon i 

jashtëm) prej druri gështenje të pyllit Kokdodë mahniti studiusen 

Edit Durham. 

 Bungat e varrezave gjenden në varrezat e fshatit Korthpulë, të 

rrethit të Pukës, në lartësinë 500 m mbi nivelin e detit. Përbëhet 

nga dy drurë bunga. Drurët kanë lartësi mbi 15 m dhe kurorë të 

përbashkët mbi 70 – 75 m. Pothuaj mbulojnë me degët e tyre 

gjithë varrezën. Trungjet kanë diametër mbi 1,5-2 m. Mosha e 

tyre është mbi 300 vjeçare.  

 Fosilet amonite të Triaskut të Poshtëm në Kçirë, gjenden në 

fshatin Kçirë, 600 m mbi nivelin e detit. U studiuan nga gjeologu 

austriak F. Nopca. Fosilet e specieve Sagaceras albanikum, 

Pronorites osmanicus, Procarnites scanderbegis, etj. dalin në një 

territor 4500 m2. 

Gjithashtu zona e Fushë-Arrëzit dhe e Pukës është e pasur me burime 

kulturore. Trashëgimia kulturore e zonës përbëhet nga vlera materiale 

dhe jomateriale, të cilat janë edhe pjesë e pasurisë kombëtare. Ndër to 

mund të përmenden:  

 Kështjella e Zhupit, një kështjelle mesjetare e hershme ( shek 

VII-IX mbas Kr.) në fshatin Berishë e vogël;  

 Varreza e Komanit, shtrihet në kodrën që mban emrin “ Kalaja 

e Dalmaces” dhe gërmimet arkeologjike kanë nxjerrë në dritë 
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objekte të shumta që i përkasin kulturës arbërore te mesjetës së 

hershme (shek VI- IX mbas Kr.);  

 Stacioni rrugor “ Ad Pikarium” i kohës romake ( shek II-I para 

Kr.) në Pukë. 

 

 

Të gjithë këto burime natyrore dhe kulturore (monumente dhe bio-

monumente) kanë vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, 

biologjike, estetike, ekonomike,  historike), didaktike, ekologjike, 

kulturore dhe turistike.  

 

 

 

3.7.2 Eko-turizmi dhe produktet bio të zonës 

 

Shumë nga familjet e zonës së Fushë-Arrëzit kanë pasur dhe vazhdojnë 

të kenë traditë në përgatitjen e ushqimeve, sidomos me ushqime bio, për 

përdorim direkt ose për konservim për periudhën e dimrit.  

 

Produktet blegtorale bio të tillë si: qumështi, kosi, gjalpi, djathi i lopës, 

djathi i deles, djathë dhije, etj., si dhe perimet të prodhuara në kopështin 

e shtëpisë (qepa, hudhra, domatja, trangulli, speci, lakra, patatja, fasule, 

etj.), frutat e  qershisë, kumbullave, mollëve, dardhave, ftojt, arrat, 

gështenjat, etj., pijet e ndryshme si: verë e kuqe dhe e bardhë nga rrushi 

që prodhohet në hardhi apo në vreshtat në fshatrat e zonës, raki rrushi, 

raki mani, raki qershie, raki thane, raki kumbulle pa lëndë të huaj, mjaltë 

i një cilësie konkurruese, etj., janë produkte bio të zonës me vlera të 

përdorimi për zhvillimin e eko-turizmit.  

 

Llojet e ndryshme të mishit të pjekur në hell (mish qingji, keci, dhie) 

shumë cilësor, pasi bagëtia e imtë kullot në bjeshkët e zonës, që është e 

pasur me lloje të ndryshme bimësie; mishin e pulës së fshatit dhe 

qervishin, që përgatitet me lëngun e pulës dhe me miell misri, pitet e 

pjekura në tepsi me saç, me ngrohje prushi me dru lisi, etj., janë ndër 

produktet bio me cilësi të larta që ofron guzhina tradicionale e zonës. 
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Këto lloje produktesh dhe ushqimesh që afron guzhina janë të preferuara 

nga turistët vendas e të huaj. Kur ato t’i shijojnë do të kënaqen, do të vijnë 

përsëri. Prandaj duhet ta ruajmë traditën e guzhinës së të parëve tanë, që 

bazohej në produktet lokale/autoktone dhe ta kultivojmë më tej. 

 

Të gjitha këta vlera të trashëgimisë bimore, pezazhore, kulturore e 

historike janë një pasuri materiale e shpirtërore të pallogaritshme dhe 

përbëjnë bazën kryesore, suportin për nxitjen e ekoturizmit dhe formave 

të tjera turistike, që duhet të aplikohen sot e në të ardhmen.  

 

Sot zona ofron mundësi të tjera zhvillimi. Në vazhdimësi të traditës, 

banorët e zonës duan dhe po përpiqen të ndërtojnë të ardhmen dhe jetën 

e tyre të re. Shumë nga ato janë vizionarë dhe si një alternativë të 

zhvillimit të zonës shohin edhe eko-turizmin. Banorët e zonës na 

informuan se, në bashkpunim me Shoqatën Eko-Turistike, është hedhur 

ideja që të restaurohen burimet naturore e humane me qëllim që pjesë të 

zonës të transformohen në fshatra turistike.  

 

Kohët e fundit aktorë publik dhe privatë, si dhe organizata nga shoqëria 

civile kanë ndërmarrë inisiativa për të përmirësuar ruajtjen dhe 

përdorimin e qëndrueshëm të biodiversitetit në disa zona malore të 

Shqipërisë, si psh projekti në fjalë “Rritja e kapacitetit të komunitetit të 

Fushë Arrëzit për për ruajtjen e varieteteve bujqësore, arrore dhe frutore 

të vendit”, që synon ruajtjen e biodiversitetit bimor, shtimin dhe rifutjen 

në strukturën bujqësore të varieteteve lokale (primitive) të fermerit me 

vlera të larta cilësore për konsumatorin, duke promovuar vlerat historike, 

kulturore për të nxitur turizmin, etj.   

 

3.8 Arritjet e projektit në koleksionimin e bimëve lokale. 

 

Format bimore lokale në zhdukje ose në paksim mbjelljeje (bimët e 

arave, pemët frutore dhe perimet lokale) ishin ndër grupet kryesore të 

agro-biodiversitetit të produkteve në fokus të këtij projekti. Gjatë 

zbatimit të projektit është vënë re se komunitetet lokale nuk prodhojnë 
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fruta, perime dhe drithra në sasi dhe me cilësi të mjaftueshme. Gjithashtu 

edhe llojshmëria e kulturave bujqësore është e kufizuar, njohuritë teknike 

për përzgjedhjen e varieteteve (me prioritet format e përshtatshme për 

sezon vegjetativ të shkurtër) për prodhimin kanë humbur për shkak të 

migrimit të popullatës në zona të tjera.  Si pasojë, në dispozicion të 

familjeve fermerë në zonën në fjalë, janë vënë re mungesa në farëra dhe 

fidanë të mirë përshtatur për zona e nënzona të caktuara. 

 

Për realizimin e programit të koleksionimit u morën kontakte me 

specialistë të bujqësisë në rreth, me specialistë të vjetër të zonës, me 

punonjës e kultivues të bimëve të arave (misër, fasule, perime) dhe me 

kultivues të pemtarisë në zonë. Gjithashtu grupi i koleksionimit bëri 

vizita dhe kontaktoi me tregtarë të ndryshëm të produkteve bujqësore: 

vizitoi disa fshatra dhe ferma të vogla me potenciale prodhuese në zonën 

e Fushë Arrëzit, Qafë Malit, Iballës, Blerimit, Fierzës etj.  

 

Projekti nëpërmjet organizimit të punës me misione koleksionuese dhe 

trajnuese, bëri evidentimin e formave kryesore lokale të varieteteve të 

fermerit që kultivohen në zonë për bimët e arave, për perimet, për pemët 

frutore, për bimët mjekësore dhe aromatike, për burimet e egra të zonës, 

etj. Gjithashtu u realizua koleksionimi, studimi dhe marrja e mostrave të 

farave për ruajtjen e burimeve gjenetike bimore për disa varietete 

autoktone të bimëve të arave, bishtajoreve, perimeve, pemëve frutore, 

etj. në funksion të përdorimit të qëndrueshëm të diversitetit bimor lokal 

dhe të ruajtjes së biodiversitetit të zonës, aq të kërkuar sot e që më shumë 

do të kërkohet në të ardhmen.  

 

Për këto varietete autoktonë të fermerit u bë vlerësimi për treguesit më të 

rëndësushëm bio-morfollogjikë, treguesit sasior dhe cilësor si dhe 

kërkesat e shumëzimit dhe të prodhimit të farave për popullatat ose 

varietetet bimore lokale, me qëllim rifutjen e tyre në strukturën e 

varieteteve lokale (primitive) të fermerit.   
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3.8.1 Varietete të koleksionuar për ruajtjen ex situ 

 

Gjatë zbatimit të projektit janë koleksionuar dhe depozituar në bankën 

gjenetike për ruajtje, shumzim dhe përdorim nga fermerët e zonë, 

gjithsej 15 varietete të fermerit që janë si më poshtë: 

 

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 fermeri. 

Në territorin e bashkisë së Fushë Arrësit dhe kryesisht në zonën e Iballës, 

Kryeziut, Qafë Malit, Rrapës, Fierzës, etj.,  grupi evidentoi me interes 

për ruajtën ex situ dhe për shtim në interes të fermerëve forma lokale 

misri, fasuleje, perimesh, pemë-frutore dhe koleksionoi mostrat e 

mëposhtëme:  

Misër “Morave” (Zea mays L. subsp. Mays) (Foto 3).  

Misër i bardhë autokton, emërtimi lokal “Morave”, misër i njohur dhe i 

kultivuar në gjithë zonën prej më shumë se një shekull, misër me pjekje 

të hershme, me kokërr qelqore, mjaft i përshtashëm për bukë (ka shije të 

ëmbël) dhe jep masë vegjetative të mirë dhe të rëndësishme për 

blegtorinë. Rritet kryesisht në ngastra të vogla, mesatarisht të sheshta dhe 

nën ujë. Fermerët e tregojnë si mjaft rezistent ndaj dëmtuesëve të tokës, 

kryesisht krimbit tel dhe të murrmë. Është koleksionuar në fshatin 

Dardhë (Gjerësia 421133.00N; Gjatësia 0200920.58E; lartësia mbidetare 

602 m), nënjësia bashkiake Blerim, bashkia Fushë-Arrëz. 

 

Misër për “Kokoshka” (Zea mays L. subsp. Mays) (Foto 4).  

Misër i verdhë mjaft i përshtashëm për “Kokoshka” përdoret edhe për 

bukë, i njohur dhe i kultivuar në zonë (Fushë-Arrëz, Dardhë, Rrapë, etj) 

prej më shumë se një shekulli, është misër me periudhë bimore mesatare 

dhe me pjekje të hershme, me bimë me lartësi mesatare, me kokërr 
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qelqore me ngjyrë të verdhë. Kultivimi i tij favorizohet nga periudha 

vegjetative e shkurtër dhe nga qëndrueshmëria relativisht e mirë ndaj 

thatësirës. Rritet në ngastra të vogla, mesatarisht të pjerrta, në toka mbi 

ujë. Fermerët e tregojnë si mjaft rezistent ndaj ngricës kur mbillet herët 

dhe ndaj dëmtuesëve të tokës. Është koleksionuar në fshatin Fushë Arrëz 

(Gjerësia 420359.54N; Gjatësia 0200125.34E; lartësia mbidetare 570 m), 

bashkia Fushë-Arrëz. 

 

Fasule e “Iballës” (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 5) 

Fasule e “Iballës” ose fasule e zakonshme e “Iballës”, është fasule trup 

shkurtër që kultivohet në zonë prej më shume se 80-100 vitesh. Kultivimi 

i saj favorizohet shumë nga periudha vegjetative e shkurtër (rreth 60-70 

ditë). Formon bimë në formë kaçubore 35-40 cm, të fuqishme, të 

qëndrueshme ndaj sëmundjeve. Ka kokërr të  vogël deri me madhësi 

mesatare me ngjyrë të bardhë. Jep prodhim të mirë e të qëndrueshëm, 

1,5-2,0 kv/dynym. Mbillet pothuaj në gjithë fshatrat e zonës së Pukës e 

të Fushë Arrësit, në periudhën e fillim Majit dhe vilet në fund të Korrikut 

dhe gjatë Gushtit. Fasulja përdoret për konsum familjar dhe për treg 

lokal, zien dhe ka shije shumë të mirë, është koleksionuar në fshatin 

Bugjon pranë fshatit Iballë (Gjerësia 421114.05N; 0200038.56E; lartësia 

mbidetare 842 m), bashkia Fushë-Arrëz. 

 

Fasule e “Kokërr vogël” e Kryeziut (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 6) 

Fasulja “Kokërr vogël” e Kryeziut kultivohet në zonën e Kryeziut prej 

shumë vitesh (90-100 vite). Kultivimi i saj favorizohet shumë nga 

periudha mesatare vegjetative (rreth 70-80 ditë). Formon bimë 

mesatarisht të lartë me aftësi të mirë ngjitëse ose kacavjerrëse. Bimët janë 

të fuqishme, të qëndrueshme ndaj sëmundjeve. Ka kokrra të vogla me 

ngjyrë të bardhë, me shkëlqim, zien dhe ka shije shumë të mirë. Jep 

prodhim të mirë e të qëndrueshëm, 1,7-1,9 kv/dynym. Mbillet pothuaj në 

gjithë fshatrat e zonës së Fushë Arrësit, në fillim të muajit Maj dhe fillon 

të vilet duar duar nga mesi i Gushtit. Është koleksionuar në fshatin Kryezi 

(Gjerësia 420557.11N; 0200306.12E; lartësia mbidetare 670 m), bashkia 

Fushë-Arrëz. 
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Fasule e “Bardhoke” e Kryeziut (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 7) 

Fasulja “Bardhoke” e Kryeziut, kultivohet në zonën e Kryeziut prej më 

shume se 70-90 vitesh. Kultivimi i saj favorizohet shumë nga periudha 

vegjetative e shkurtër. Formon bimë në formë kaçubore 35-40 cm, të 

fuqishme, të qëndrueshme ndaj sëmundjeve dhe të përshtashme për tokat 

e pjerrta e me pak lagështi. Ka kokërr me madhësi mesatare me pak 

zgjatje, me ngjyrë të bardhë dhe me shkëlqim, ka shije shumë të mirë. 

Jep prodhim te mire e te qendrueshern, 1,5-2,2 kv/dynym. Mbillet 

pothuaj në gjithë fshatrat e zonës, në periudhën e fillim Majit dhe vilet në 

fund të Korrikut dhe në Gusht. Përdoret për konsum familjar dhe për treg 

lokal. Është koleksionuar në fshatin Kryezi (Gjerësia 420557.11N; 

0200306.12E; lartësia mbidetare 681 m), bashkia Fushë-Arrëz. 

 

Fasule e “Laramane e kuqërremtë” e Kryeziut (P. vulgaris L.) (Foto 8) 

Fasulja “Laramane” e Kryeziut është fasule ngjitëse që kultivohet në 

zonën e Kryeziut prej më shume se 70-100 vitesh. Kultivimi i saj 

favorizohet shumë nga periudha mesatare vegjetative (rreth 70-85 ditë). 

Formon bimë mesatarisht të lartë me aftësi të mirë kacavjerrëse ose 

njgjitëse siç e njeh zona. Bimët janë të fuqishme, të qëndrueshme ndaj 

sëmundjeve. Ka kokërr laramane në ngjyrë të kuqe-tull, me shkëlqim, 

zien mirë dhe ka shije të mirë. Jep prodhim të mirë e të qëndrueshëm, 

1,7-2,2 kv/dynym. Mbillet pothuaj në gjithë fshatrat e zonës së Fushë 

Arrësit, në fillim të muajit Maj dhe vilet duar duar. Përdoret për konsum 

familjar dhe për treg lokal. Është koleksionuar në fshatin Kryezi 

(Gjerësia 420557.11N; 0200306.12E; lartësia mbidetare 681 m), bashkia 

Fushë-Arrëz. 

 

Fasule e “Laramane” e hershme e Qafë Malit (P. vulgaris L.) (Foto 9). 

Fasulja “Laramane e hershme” është fasule trupshkurtër, e hershme, 

kultivohet në zonën e Qafë Malit, Kryeziut prej më shumë se 70-90 

vitesh. Kultivimi i saj favorizohet shumë nga periudha vegjetative e 

shkurtër. Formon bimë në formë kaçubore 35-40 cm, të fuqishme, të 

qëndrueshme ndaj sëmundjeve dhe të përshtashme për tokat e pjerrta e 

me pak lagështi për zonën malore. Ka kokërr laramane me njolla si të 

kuqërremta, me shkëlqim, zien mirë dhe ka shije të mirë.  Jep prodhim të 
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mirë e të qëndrueshëm, 1,5-2,2 kv/dynym. Mbillet pothuaj në gjithë 

fshatrat e zonës, në periudhën e fillim Majit dhe vilet në fund të Korrikut 

dhe në Gusht. Përdoret për konsum familjar dhe për treg lokal. Është 

koleksionuar në fshatin Qafë-Mali (Gjerësia 420550.13N; 0200656.59E; 

lartësia mbidetare 910 m), bashkia Fushë-Arrëz.  

  

Fasule e “Kuqe” e Qafë Malit (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 10). 

Fasulja e “Kuqe” e Qafë Malit është fasule trupshkurtër, që kultivohet në 

zonën e Qafë Malit, Kryeziut dhe në fshatrat përrreth prej shumë vitesh. 

Kultivimi i saj favorizohet shumë nga periudha vegjetative e shkurtër. 

Formon bimë në formë kaçubore 30-40 cm, të fuqishme, të qëndrueshme 

ndaj sëmundjeve dhe të përshtashme për tokat e pjerrta e me pak lagështi, 

është fasule e hershme, e përshtaur mirë për kultivim për zonën malore. 

Ka kokrra mesatare, me ngjyrë kafe në të kuqe (si tullë), me shkëlqim, 

zien dhe ka shije të mirë. Jep prodhim të mirë e të qëndrueshëm. Mbillet 

pothuaj në gjithë fshatrat e zonës, në fillim të Majit dhe vilet në fund të 

Korrikut dhe në Gusht. Përdoret për konsum familjar dhe për treg lokal. 

Është koleksionuar në fshatin Qafë-Mali (Gjerësia 420550.13N; 

0200656.59E; lartësia mbidetare 910 m), bashkia Fushë-Arrëz. 

  

Fasule e “Vendit” e Qelzës (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 11) 

Fasulja e “Vendit” ose fasulja e “Përzier” e Qelzës është fasule e hershme 

që kultivohet në zonën e Qelzës dhe në fshatrat përrreth prej shume 

vitesh. Kultivimi i saj favorizohet shumë nga periudha vegjetative e 

shkurtër. Formon bimë trup shkurtër në formë kaçubore 35-40 cm, të 

fuqishme, të qëndrueshme ndaj sëmundjeve dhe të përshtashme për tokat 

malore të pjerrta e me pak lagështi. Ka kokrra të vogla, në formë veshke, 

ngjyrë kafe, ngjyrë violet, me mozaik bezhë dhe me shkëlqim, zien dhe 

ka shije të mirë. Jep prodhim të mirë e të qëndrueshëm, 1,5-2,2 

kv/dynym. Mbillet pothuaj në gjithë fshatrat e zonës, në periudhën e 

fillim Majit dhe vilet në fund të Korrikut dhe në Gusht. Përdoret për 

konsum familjar dhe për treg lokal. Është koleksionuar pranë fshatit 

Qelëz (Gjerësia 420538.50N; 0195454.61E; lartësia mbidetare 567 m), 

bashkia Fushë-Arrëz. 
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Fasule e “Laramane” e Iballës (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 12) 

Fasulja “Laramane” e Iballës është fasule gjysëm ngjitëse, e hershme dhe 

e përshtatur për zonën malore,  kultivohet në zonën e Iballës, Qafë Malit, 

Kryeziut prej më shume se 70-80 vitesh. Kultivimi i saj favorizohet 

shumë nga periudha mesatare vegjetative (rreth 70-80 ditë). Formon 

bimë mesatarisht të lartë me aftësi të mirë kacavjerrëse ose njgjitëse siç 

e njeh zona. Bimët janë të fuqishme, të qëndrueshme ndaj sëmundjeve. 

Ka kokërra me ngjyrë lara lara, me shkëlqim, zien mirë dhe ka shije të 

mirë. Jep prodhim të mirë e të qëndrueshëm, 16,-2,0 kv/dynym. Mbillet 

pothuaj në gjithë fshatrat e zonës së Fushë Arrësit, në fillim të muajit Maj 

dhe vilet duar duar nga mesi i Gushtit deri në Tetor. Përdoret per konsum 

familjar dhe për treg lokal. Është koleksionuar në fshatin Iballë (Gjerësia 

421114.05N; 0200038.56E; lartësia mbidetare 842 m), bashkia Fushë-

Arrëz. 

 

Hudhra e “Gojanit” (Allium sativum L.) (Foto 13) 

Hudhër kokërr madhe e “Gojanit” me thelbinj të mëdhenj, rezitente ndaj 

ngricave, koleksionuar në fshatin Kryezi (Gjerësia 420645.43N; Gjatësia 

0200333.46E; lartësia mbidetare 746 m), nënjësia bashkiake Qafë Mali, 

bashkia Fushë-Arrëz. 

  

Qepa e “Vendit” (Allium cepa L.) (Foto 14) 

Qepa e “Vendit” është qepë që kultivohet pothuaj në të gjithë fshatrat e 

zonës, ka kokrra të mëdha, ngjyrë të bardhë në të kuqërremtë, e përshtatur 

për tokat malore, e pëlqyeshmë në ngrënie, ruhet mirë gjatë dimrit e varur 

me vargje në mjedise të mbuluara e të ajrosura, është koleksionuar me 

farë në fshatin Miliska (Gjerësia 421455.69N; 0195849.56E; lartësia 

mbidetare 698 m), nënnjësia Fierëz, Bashkia Fushë-Arrëz. 

 

“Speci djegës i vendit” (Capsicum annum L.) (Foto 15) 

Speci “djegës i vendit” ose i njohur edhe si “Speci i kuq djegës i vendit” 

është një varietet fermeri që është kultivuar në zonë prej shume dekadash, 

dallohet për ngjyrën e kuqe të frutave dhe për fortësinë e djegies në gojë 

gjatë përdorimit, është mjaft i pëlqyeshëm kur përdoret në gatim me 

fasule, mish, etj., për shijen që i jep gjellës, ruhet mirë i qepur në varg 
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gjatë dimrit dhe i varur në mjedise të mbuluara e të ajrosura, është 

koleksionuar në fshatin Porave (Gjerësia 421433.18N; 0200318.62E; 

lartësia mbidetare 480 m), nënnjësia Fierëz, bashkia Fushë-Arrëz. 

 

Arra e “Kabashit” (Juglans regia L.) (Foto 16) 

Arra kokërr madhe e “Kabashit” me lëvozhgë lehtësisht të thyeshme, 

kokërr të mbushur mirë që janë shumë të shijshme, është koleksionuar në 

fshatin Bahot (Gjerësia 420327.14N; Gjatësia 0195644.55E; lartësia 

mbidetare 428 m), bashkia Fushë-Arrëz. 

 

Bazuar në arritjet e projektit NUK mund të pretendohet se janë:  

koleksionuar të gjitha format e përdorura/kultivuara nga fermerët, se janë 

koleksionuar varietetet më të mira të fermerëve, se janë shkeluar të gjitha 

fermat e mëdha apo të vogla të zonës. Por mund të themi se: ka filluar 

diçka të lëvizë në të mirë të biodiversitetit, po tentohet të hidhen disa baza 

në interes të komunitetit. 

 

Varietetet ose format bimore lokale të fermerit të grumbulluara dhe 

koleksionuara për ruajtje ex situ janë paisur me pasaportën përkatëse 

sipas standardit të katalogut Europian të burimeve gjenetike bimore 

EURISCO9. Kjo vlen në mbrojtjen e tyre dhe në promovimin e 

varieteteve lokale të zonës që i kultivon. 

 

3.8.2 Varietete  të tjerë lokale të identifikuara në fermë  

 

Misionet koleksionuese, gjatë punës, grumbulluan të dhëna mbi llojet e 

varieteteve lokale ose të fermerit që kultivoheshin nga fermerët e 

fshatrave të ndryshëm të zonës. Më poshtë janë listuar  disa varietete 

autoktone të pemëve frutore, të bimëve të arave, perimeve dhe të egra 

që gjenden në biodiversitetin bimor të zonës Fushë-Arrëz. 

 

Kultivarë molle: Gjyle, Boshnjake, Karapash, Kapse, Koce, Verore, 

Kovaçe,  Rusha, Dimrake, Kuqja e Naimit, Kuqaloshja e Gjegjanit, Gjyle 

e thartme, Gjeçe, Kuçale, Bashote, Lulsatke, etj. Janë varietete me 
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përshtashmëri shumë të mirë ndaj kushteve eko-pedologjike të zonës dhe 

që prodhojnë pa ndërhyrje me trajtime kimike. 

 

Kultivarë dardhe: Rakakel, Veriorja, Korrikje e Pukës, Verore, 

Vjeshtore, Kokërr madhe, Bishtjne e Pukës, Dimërore, Kokiçke, etj. Janë 

varietete me përshtashmëri shumë të mirë ndaj kushteve eko-pedologjike 

të zonës dhe të qëndrueshme ndaj sëmundjeve. 

 

Kultivarë kumbulle: bar, Kuqale ose Kuçalja, Verdhake, E kuqja sheqere, 

Sheqere, Kumbullori i Gjegjanit, Bahçalleku. Janë varietete me 

përshtashmëri shumë të mirë ndaj kushteve eko-pedologjike të zonës, 

prodhojnë çdo vit, janë të qëndrueshme ndaj sëmundjeve. 

 

Kultivarë qershie: Bojë zeza, Bojëlije e zezë, E zeza e Lalajve, E hershme 

e Naimit, Bardhakja, Kokërr madhja, E vonta.  

 

Kultivarë rrushi: Tajka rozë e Gjegjanit, Tajkë e kuqe, Manakuqi i Pukës, 

Razaki rozë e Pukës, Rrush Dhelpre ose Dhelpnur, Kokërr vogli i Iballës, 

Çelek i bardhë, Levrushki, I vonti i Pukës, Rrushi Gjyl-e, Rrushi Dedaj, 

I ziu i Dedajve, Tahir, Tahir i Zi, Thanës, Laraman, Rrush blu, Kallmet, 

Ragabardhi, Naraqi i Qelzës, Mjaltës, Buzhal, Shorte, Folet, Brasen, 

Arap. Janë varietete që kanë epërsi dhe përshtashmëri shumë të mirë ndaj 

kushteve eko-pedologjike të zonës dhe që prodhojnë thuajse çdo vit pa 

ndërhyrje me trajtime kimike. 

 

Kultivarë arre: Arra Kokërrmadhe ose Arra e Kabashit, Buhoti, Pnishi, 

Meshi, Barxhani, Brebullat, Llukaj, etj. Janë varietete që japin 

prodhimtari shumë të lartë, janë të qëndrueshme ndaj sëmundjeve dhe me 

fruta shumë cilësore. 

 

Kultivarë misri: Morave, I bardhi i vendit, Misër i kuq, Misër Iballe, 

Misër Gushtak, Gushtak i vogël, Gushtak vendi, Kryeziu, Shtigjen, 

Gushtak Peshkopie, Farëbardhi, Farë kuqi, Mesutek, Gostil i verdhë, 

Bokël gjati, Misër i verdhë vendi, Opak, Mirdita, Arrasi, Qesarat. Në 

zonën e Fushë-Arrëzit shumica e misrave të vendit kanë qenë mbjellë në 
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zona kodrinore e malore dhe karakterizohen nga trup i ulët (1–2 m), 

periudhë vegjetative të shkurtër (70–105 ditë), kalli me numër të kufizuar 

të rreshtave, kokërr qelqore, etj. 

 

Forma të tjera të kultivuara dhe të egra të identifikuara të pranishme në 

zonë janë: Hudhër kokërrmadhe, Hudhër e bardhë ose hudhër e gojanit, 

Qepa e kuqe, Qepa e kuqe e Dibrës, Spec i Oblikës, Fasule e Iballës, 

Fasule e kuqe, Patate vendi, Ftoi i lalajve, Mani i lashtë, Shegë 

Devedishe, Mani im kuq, Mani i zi, Boronica, Sherebela, Trumza ose 

Shtërmeni, Menderza, etj. 

 

3.8.3 Bimë të egra të identifikuara në zonë (in situ) 

 

Gjatë realizimit të objektivave të projektit, nëpërmjet informacioneve të 

grumbulluara nga misionet e koleksionimit, u identifikuan të pranishme 

me status biologjik in situ në terrene natyrale këto specie të egra frutore, 

mjekësore, pyjore, etj.) me rëndësi për diversitetin bimor të zonës: 

 

 Malus silvestris Mill,       (molla e egër)  

 Pyrus communis L.       (dardha e egër)  

 Cerasus avium L.        (qershia e egër)  

 Prunus Mahaleb L.       (mëzhdrava) 

 Rubus ulmifolius Schott.      (manaferra) (Foto 19) 

 Cratageus monogyna Jack.       (murrizi) 

 Cornus mas L.         (thana)  (Foto 20) 

 Çeltis australis L.         (caraci) 

 Punica granatum L.        (shega e egër) 

 Vaccinium myrtillus L.       (boronica) 

 Ficus carica L.         (fiku i egër) 

 Castanea vulgaris L.       (gështenja) 

 Corylus avelana L.       (lajthia e egër) 

 Jugland regia L.        (arra)  

 Vitis vinifera L.ssp.Sylvestris Gmel   (larushku)  

 Pyrus agmidalisformis Villahs.  (gorica) 



64 

 

 Sorbus domestica L.                   (vodhëza) 

 Prunus cerasifera Ehrh        (kumbulla e egër)  

 Prunus spinosa L         (kulumbria) 

 Amygdalus Ëebii.       (bajamja e egër) 

 Alnus glutinosa  L.                     (verriu) 

 Rubus idoeus L.                          (mjedra) (Foto 21) 

 Sanbucus nigra L.                      (qingla) 

 Achilla millefolium L.                (barepezmi) 

 Origanum vulgaris L.                (rigoni i kuq) 

 Origonium alba L.                     (rigoni i Bardhë) 

 Colchicum autumnale L.            (zherokulli) 

 Primula officinalis L.                 (primula) 

 Matricaria chamomilla L.         (kamomili) 

 Daucus carota L.      (karrota e egër, dhe 2 vjeçare) (Foto 22) 

 Vaccinum myrtillus L.               (boronica e zezë) 

 Fragaria vesca L.                 (luleshtrydhja e pyllit) (Foto 23) 

 Thymus sp.                                (lisra) 

 Juniperus communis L.             (dëllinja e zezë) 

 Juniperus oxycedrus L.             (dëllinja e kuqe) 

 Çikoria intybus L.                     (çikorja) 

 Saturea montana L.                  (trumëza), etj. 

 

Te zona e tokave të kultivuara (në fermë), janë të identifikuara si 

bimë mbizotëruese këto specje të egra bimore mjekësore dhe 

aromatike:  

  Këputja (Equisetum arvensis L.),  

  Molla e egër (Malus silvestris L.),  

  Manaferra (Rubus ulminifolorus Schot.),  

  Bliri me gjethe në formë zemre (Tilia cordata Mill.),  

  Trëndafili i egër (Rosa canina L.),  

  Thana (Coruns mas L.),  

             Lajthia (Coryllus avellana L.),  

  Qingla (Sambrucus ebulus L.),  

  Qingla e zezë (Sambrucus nigra L.),  
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  Arra (Juglans regia L.),  

             Hithra (Urtica dioica L.),  

  Vërriu i zi (Alnus glutinosa Gardn.),  

  Gjethedelli i gjere (Plantago major L.),  

  Qershia e egër (Cerasum avium var. silvestris), etj.  

 

Në zonë vihet re diversitet i lartë i disa formave bimore. Vetm te Boronica 

në një sipërfaqe prej 25 ha në zonën e Iballës, janë identifikuar 42 lloje 

formash bimore/ populacione. Ndërsa te Luleshtrydhja janë identifikuar 

12 forma. 

 

 

3.8.4 Bio-morfologjia dhe teknologjia e kultivimit të varieteteve 

lokale 

 

  3.8.4.1 Bio-morfologjia dhe teknologjia e kultivimit të fasuleve lokale 

 

Fasule e “Iballës” (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 5) 

 

Karakteristikat bio-morfollogjike 

· Koha e mbjelljes: fundi i Prillit-fillimi i Majit. 

· Periudha e mbirjes: rreth tre javë. 

· Tipi i bimës: kaçube e shkurtër. 

· Forma e gjethes: trekëndëshe. 

· Numri i ditëve deri në lulëzim: 45-50  

· Zgjatja e periudhës së lulëzimit: 25 ditë. 

· Ngjyra e luleve: e bardhë. 

· Forma e bishtajës: e përkulur lehtë. 

· Gjatësia e bishtajës: 8-11 cm. 

· Numri i bishtajave për bimë: 12-14. 

· Numri i kokrrave në bishtajë: 4-6. 

· Ngjyra e cipës së farës: e bardhë. 

· Gjatësia e farës x Gjërësia e farës (mm: 12x7 

· Diametri i farës (mm):3.5 

· Pesha e 1000 farave (gr): 410-425 



66 

 

· Periudha vegjetative mbirje - pjekje: 70-75 ditë. 

· Qëndrueshmëria (sëmundje & dëmtues): e lartë. 

· Qëndrueshmëria ndaj thatësirës: mesatare. 

· Prodhimi për 1 dy (kg): 1,5-2.0   

 

Fasule e “Kokërr vogël” e Kryeziut (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 6) 

Karakteristikat bio-morfollogjike 

 Koha e mbjelljes: fundi i Prillit-fillimi i Majit. 

 Periudha e mbirjes: rreth tre javë. 

 Tipi i bimës: kaçube e lartë-kacavjerrëse. 

 Forma e gjethes: trekëndëshe. 

 Numri i ditëve deri në lulëzim: 45-50  

 Zgjatja e periudhës së lulëzimit: 20-25 ditë. 

 Ngjyra e luleve: e bardhë. 

 Forma e bishtajës: e përkulur lehtë. 

 Gjatësia e bishtajës: 9-12 cm. 

 Numri i bishtajave për bimë: 10-13. 

 Numri i kokrrave në bishtajë: 4-5. 

 Forma e farës: formë veshke e lehtë. 

 Gjatësia x gjërësia e farës (mm): 10 x 6,5. 

 Diametri i farës (mm):3.2 

 Pesha e 1000 farave (gr): 380-400 

 Periudha vegjetative mbirje - pjekje: 70-80 ditë. 

 Qëndrueshmëria (sëmundje/dëmtues): e lartë 

 Qëndrueshmëria ndaj thatësirës: e lartë. 

 Prodhimi për 1 dy (kg): 1,7-1,9 

  

Fasule e “Laramane” e hershme (Phaseolus vulgaris L.) (Foto 9) 

 

Karakteristikat bio-morfollogjike 

 Koha e mbjelljes: fundi i Marsit-fillim Prillit. 

 Periudha e mbirjes: rreth tre javë. 

 Tipi i bimës: kaçube trup shkurtër. 

 Forma e gjethes: trekëndëshe. 
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 Numri i ditëve deri në lulëzim: 22-26  

 Zgjatja e periudhës së lulëzimit: 21 ditë. 

 Ngjyra e luleve: e bardhë në rozë. 

 Forma e bishtajës: formë shpate e përkulur lehtë 

 Gjatësia e bishtajës: 11-12 cm. 

 Numri i bishtajave për bimë: 9-11. 

 Numri i kokrrave në bishtajë: 4.2 

 Ngjyra e cipës së farës: krem me vija kafe. 

 Gjatësia e farës (mm): 11.3 

 Gjërësia e farës (mm): 5.7 

 Diametri i farës (mm): 4.2 

 Pesha e 1000 farave (gr): 320-330 

 Periudha vegjetative mbirje - pjekje: 70-90 ditë. 

 Qëndrueshmëria (sëmundje & dëmtues): e lartë. 

 Qëndrueshmëria ndaj thatësirës: e lartë. 

 Prodhimi për 1 dy (kg): 1,5-2,2  
 

 

Teknologjia e kultivimit të fasules (përgjithësime) 

 

Afati i mbjelljes 

Një nga elementet kryesor të teknologjisë që ndikon në zbutjen e stresit 

dhe rritjen e stabilitetit të prodhimit është afati i mbjelljes. Ky afat  

realizon përputhjen e kerkesave biologjike të fasules me kushtet 

klimatike të zonës. Afati i mbjelljes lidhet kryesisht  me temperaturat në 

fazën e mbirjes dhe ato të fazës riprodhuese.  

 

Zgjedhja e tokave të përshtatshme lejon harmonizimin e këtij elementi  

me numrin e bimëve , i cili sintetizohet në thenien  “ Mbill në afatin 

optimal për të siguruar numrin optimal të bimëve”. Koha më e 

përshtashme për mbjellje është kur temperaturat janë mbi 10—12 gradë 

celsius. Për kushtet e zonës veriore dhe verilindore afati  optimal fillon 

nga mesi i Prillit deri në fillim të Majit. Si rregull mbjellja duhet të fillojë 

më herët në tokat e ngrohta, nëndeltinore të mesme, kodrinore dhe të 

ekspozuara nga jugu. Ndërsa duhet të fillojë më vonë në tokat e ftohta, të 
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bardha dhe me ekspozim nga veriu. 

  

Kërkesat e fasules për temperaturë 
Biologjia e lulëzimit dhe e prodhimit të fasules ka kërkesa specifike ndaj  

temperaturave e si më poshtë: 

 Gjatë mbirjes: minimale 10-12 0 C; maksimale 20-22 0 C 

 Gjatë periudhës vegjetative min. 18-24 0 C; maks. 27-29 0 C       

 Gjatë periudhës riprodhuese min. 20-25 0 C; maks. 29-34 0 C       

 

Ndryshimet e klimës po rrisin temperaturat mesatare të këtyre tre fazave 

mbi optimalet e kërkuara. Rritja e temperaturave mbi optimalen gjatë 

vegjetacionit dhe sidomos gjatë fazës  riprodhuese përbënë stres  për 

prodhimin  e kësaj bime. 

  

Formimi i shumë luleve  në bimën e fasules është një mekanizëm i bimës 

për të siguruar një prodhim normal. Zgjatja e periudhës së lulëzimit varet 

prej shumë faktoreve, ku më të rëndësushëm janë: 

o 20 ditët e para të kësaj periudhe kanë mundësi për të realizuar 

prodhim të lartë. 

o brenda kësaj periudhe rreth 80 % e prodhimit realizohet gjatë 11-

12 ditëve të para të lulëzimit, pasi rënia e luleve pas këtyre ditëve 

është një fenomen i zakonshëm. 

o vendimtare në realizimin e prodhimit janë 4-5 ditët e para pas 

çeljes së lules së parë, sepse lulet që çelin gjatë këtyre ditëve lidhin 

më tepër bishtaja në pjesën e poshtëme të bimës. 

 

Elementet e teknologjisë që mund të përmirësohen. 

 

Bima e fasules karakterizohet nga cikël bimor i shkurtër që është 

karakteristikë e: gjenotipit + kushteve klimatike të zonës së kultivimit. 

Kultivarët me cikël  bimor të gjatë kanë aftësi  prodhuese më të lartë në 

krahasim me ato me cikël të shkurtër. Por në kushtet klimatike me 

temperatura jashtë optimaleve (stresuese) gjatë gjithë periudhës  

riprodhuese këta kultivarë nuk mund  të kompesojnë ndikimet negative, 

për pasojë ata karakterizohen  nga një prodhim dhe stabilitet i ulët. Për të 
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minimizuar ndikimin negativ të kushteve klimatike është e nevojshme 

zëvendësimi i kultivarëve me cikël bimor të gjatë me ato me cikël bimor 

të shkurtër ose të hershëm. Kultivarët e hershëm lokalë karakterizohen  

nga: 

 Ndërtim arkitekturor të  ndryshëm të  bimëve. 

 Vendosje vertikale të gjetheve. 

 Lulëzim më të hershëm dhe më intensiv. 

 Prodhim më uniform sepse këta kultivarë pjesën më të madhe të 

organeve frutore e lidhin 10-12 ditët e para pas çeljes së lules së 

parë. 

 Kanë qëndrueshmëri ndaj sëmundjeve. 

 Kanë stabilitet më të lartë prodhimi. 

 

3.8.4.2 Bio-morfologjia dhe teknologjia e kultivimit të misrit autokton 

 

Misër “Morave” /misër i bardhë (Zea mays L. subsp. Mays) (Foto 3)  

    

  Karakteristikat bio-morfollogjike 

 Koha e mbjelljes: Mesi dhe fundi i Prillit. 

 Periudha e mbirjes: rreth dy javë. 

 Lartësia e bimës (cm): 150-170. 

 Numri i gjetheve për bimë: 13. 

 Pozicioni i gjetheve në kërcell: këndngushtë 

 Numri i ditëve mbirje deri në xhufkim: 50-55  

 Numri i kallinjëve për bimë: 1 

 Forma e kallirit: cilindriko-konike. 

 Gjatësia e kallirit (cm): 14.2  

 Diametri i kallirit (cm): 3.69 / koçanit: 2.15 

 Numri i rreshtave për kalli: 10 

 Numri  i kokrrave  në  rresht: 28-32 

 Gjatësia e kokrrës (mm): 8.9 

 Gjërësia e kokrrës (mm): 7.6 

 Përbërja e kokrrës: qelqore 
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 Ngjyra e kokrrës: e bardhë 

 Pesha e kallirit (gr): 77.6 

 Pesha e 1000 farave (gr): 290-300 

 Periudha vegjetative mbirje - pjekje: 90-100 ditë. 

 Qëndrueshmëria ndaj sëmundjeve: mesatarisht e lartë.  

 Qëndrueshmëria ndaj dëmtuesve: e lartë 

 Qëndrueshmëria ndaj thatësirës: mesatare. 

 Prodhimi për 1 dy (kv): 5.6-6.3        

 

Misër për “Kokoshka” (Zea mays L. subsp. Mays) (Foto 4) 

 

  Karakteristikat bio-morfollogjike 

 Koha e mbjelljes: fillimi i Majit. 

 Periudha e mbirjes: rreth dy javë. 

 Lartësia e bimës (cm): 110-120. 

 Numri i gjetheve për bimë: 11. 

 Pozicioni i gjetheve në kërcell: këndgjërë 

 Numri i ditëve mbirje deri në xhufkim: 65-70  

 Numri i kallinjëve për bimë: 1 

 Forma e kallirit: e rrumbullakët lehtësisht konike. 

 Gjatësia e kallirit (cm): 12-14  

 Diametri i kallirit (cm): 2,5-3,2 / koçanit: 2,4 

 Numri i rreshtave për kalli: 8 

 Numri  i kokrrave  në  rresht: 18,20,22 

 Gjatësia e kokrrës (mm): 9 / gjërësia: 7 

 Përbërja e kokrrës: qelqore 

 Ngjyra e kokrrës: e verdhë 

 Pesha e kallirit (gr): 90-100 

 Pesha e 1000 farave (gr): 280 

 Periudha vegjetative mbirje - pjekje: 105-110 ditë. 

 Qëndrueshmëria (sëmundje/dëmtues): e lartë 

 Qëndrueshmëria ndaj thatësirës: e lartë 

 Prodhimi për 1 dy (kv): 4,1-4,5         
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Teknologjia e kultivimit të misrit (përgjithësime) 

 

Afati i mbjelljes 

Afati i mbjelljes është nga elementet kryesorë të teknologjisë që ndikon 

në rritjen e stabilitetit të prodhimit të misrit. Ky afat realizon përputhjen 

e kërkesave biologjike të misrit me kushtet klimatike të zonës. Afati i 

mbjelljes lidhet kryesisht me temperaturat në fazën e mbirjes dhe ato të 

fazës riprodhuese (xhufkimit). Misri i bardhë “Morave” mbillet në fund 

të Prillit dhe fillim të Majit, ndërsa format e hershme siç është misri për 

kokoshka (të njohur edhe si misri i Dardhës, i Rrapës) mbillen në fillim 

të Majit. 

  

Kërkesat e misrit për temperaturë 
Biologjia e lulëzimit dhe e prodhimit të misrit ka kërkesa specifike ndaj 

temperaturave si më poshtë: 

 Gjatë mbirjes: minimale 10-12 0 C; maksimale 20-22 0 C 

 Gjatë periudhës vegjetative min. 18-24 0 C; maks. 27-29 0 C       

 Gjatë periudhës riprodhuese min. 20-25 0 C; maks. 29-34 0 C       

  

Ndryshimet e klimës po rrisin temperaturat mesatare të këtyre tre 

fazave mbi optimalet e kërkuara. Rritja e temperaturave mbi optimalen 

gjatë vegjetacionit dhe sidomos gjatë fazës  riprodhuese përbënë stres  për 

prodhimin  e bimës. 
  

Ndryshimet klimatike dhe burimet e misrit 
 

Burimet gjenetike autoktone zotërojnë cilësi shumë të vlefshme sidomos 

në drejtim të përshtatjes dhe të qëndrueshmërisë ndaj sëmundjeve e 

sidomos ndaj dëmtuesëve të tokës. Popullatat autoktone të misrit në 

Shqipëri paraqesin një variabilitet gjenetik të gjerë dhe dinamik. Është 

kjo arsyeja që burimet gjenetike autoktone, ekotipe, popullata, raca 

ngelin në qendër të kërkimeve si mjete apo vlera të pazëvendësueshme 

në hartimin dhe aplikimin e programeve të përmirësimit gjenetik.  
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Jo vetëm në Shqipëri por në të gjithë botën është shtruar me forcë ruajtja, 

studimi dhe përdorimi i burimeve gjenetike të formave autoktone. Format 

autoktone marrin përparësi në kuadrin e një ekonomie tregu ku mund të 

shfrytëzohen në mënyre të drejtpërdrejtë, si edhe për ta ruajtur këtë 

rezervuar të pashtershëm të gjermoplazmës për sot dhe për brezat e 

ardhshëm për të përballuar sfida e vështirësi në procesin e zhvillimit dhe 

të ndryshimit të klimës.  

  

Elementet e teknologjise me rëndësi 

  

Bima e misrit karakterizohet nga cikël bimor të ndryshëm që është 

karakteristikë e: gjenotipit + kushteve klimatike të zonës së kultivimit. 

Kultivarët me cikël bimor të gjatë kanë aftësi  prodhuese më të lartë në 

krahasim me ato me cikël të shkurtër. Por këta kultivarë influencohen 

shumë nga ndikimet negative të klimës sidomos nga temperaturat jashtë 

optimaleve (stresuese) gjatë periudhës së lulzimit dhe riprodhuese, 

prandaj shfaqin stabilitet jo të lartë.  

 

Për të minimizuar ndikimin negativ të kushteve klimatike është e 

nevojshme zëvendësimi i kultivarëve modernë me cikël bimor të gjatë 

me forma lokale/primitive të vendit me cikël bimor të shkurtër dhe me 

pjekje të hershme. 

  

Kultivarët autoktonë të misrit karakterizohen  nga: 

 Cikël vegjetativ i shkurtër  (90-105 ditë). 

 Kokërr  (e bardhë, verdhë) qelqore. 

 Tregues kimikë të kokrrës (proteina, yndyrë) të lartë. 

 Përshtatshmëri ndaj kushteve mjedisore.  

Qëndrueshmëri të lartë ndaj dëmtuesëve të tokës. 

 Lulëzim të hershem dhe intensiv. 

 Kanë stabilitet të lartë prodhimi.  

 Kapaciteti prodhues 30-40 kv/ha ose më shumë.  

 Tregues të shijes dhe bukë pjekjes shumë të mira  
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3.8.4.3 Bio-morfologjia, teknologjia e kultivimit të mollës autoktone 

 

Kultivari i mollës “Gjyle” e Pukës (Malus domestica L.) (Foto 17) 

 

Karakteristikat bio-morfollogjike 

Pema ka rritje të fuqishme, me kurorë të madhe, të dendur në formë 

sferike. Frutifikimi i vontë, pas 8 - 9 vitesh. 

 Identiteti varietor:  M. Domestica L.  

 Sinonime: ““Mollë Vëndi”, “Mollë e Pukës” 

 Rajoni i kultivimit: Pukë, Fushë-Arrëz. 

 Bima: me krah të hapur, formë kupore normale.  

 Fuqia rritëse: mesatare, vegjetimi i mirë 

 Forma e kultivimit: globoze, me tedenca mezotonie  

 Gjethja: e vogël, ovale,bisht gjatë, këndi daljes i gjerë  

 Dhëmbëzimi: mesatar  

 Lulëzimi: i vonë, vonë, 25 Prill – 05 Maj  

 Maturimi: mesatar– vonë, dekada e tretë e Shtatorit – gjatë Tetorit  

 Rendimenti mesatar: mbi 70 kg/bimë  

 Periudha lulëzim - pjekje: 145 – 150 ditë.  

 Madhësia e frutit: mesatare, formë trung koni asimetrik  

 Ngjyra e cipës: jeshile- e kuqe, mbingjyrim 1/2 sipërfaqes 

 Tuli: bardhë, me vija jeshile, ëmbëlsia mesatare. 

 Endokarpi: mesatar, i dallueshëm, me 7 – 10 fara.  

 Bishti i frutit: i shkurtër, me trashësi mesatare.  

 Gropa e bishtit: mesatare dhe e gjërë.  

 Gropa e kurorës/nënpetlave: e cekët dhe e gjërë.  

 Ndryshku në ekstremitete: prani e vogël. 

 Pesha frutit: mesatare, deri 120 – 140 gr 

 Përmbajtja e sheqerit: 12% 

 Acidi malik: 6,5 ppm.  

 Rezistenca: e mirë ndaj kromës, hirit, preket nga kanceri i degëve 

dhe krimbi. 

 Përdorimi: cilësi  për konsum të freskët.  

 Konservimi: ruhet deri 5 muaj në ambjente të freskëta. Pëlqehet 
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nga vendasit. 

 Nëshartesa: këshillohet mollcinka 

  

 Distancat e këshilluara të mbjelljes: 

     Distancat e mbjelljes, 6 ml x 6 ml 

 Nuk është provuar me nënshartesë vegjetative  
  

 

 

Kultivari i mollës “Boshnjake” (Malus domestica L.) (Foto 18) 

 

Karakteristikat bio-morfollogjike 

Pema ka rritje të pakët deri mesatare, kurorë të rrumbullakët me degë të 

shtrira. 

 Identiteti varietal:  M. Domestica L.  

 Sinonime: “Molla e vonë”, “Molla e kuqe” 

 Rajoni kultivimit: Pukë, Fushë-Arrëz  

 Bima: me krah të hapur, formë globoze.  

 Fuqia rritëse: mesatare, vegjetimi i mirë 

 Forma e kultivimit: kupore e përmirësuar 

 Gjethja: mesatare, bisht gjatë, këndi i daljes i gjerë  

 Dhëmbëzimi: i dallueshëm, ngjyra e gjelbër  

 Lulëzimi: i vonë, deri 10 Maj  

 Maturimi: i vonë, rreth 20 Tetor – 20 Nëntor  

 Rendimenti mesatar: mbi 70 kg/bimë  

 Periudha lulëzim - pjekje: 160-  170 ditë.  

 Madhësia e frutit: mesatare, formë globi asimetri në pole 

 Ngjyra e cipës: mbingjyrim i kuq mbi 85% të sipërfaqes 

 Tuli: i bardhë-qumësht, i lëngshëm, shija e athët. 

 Endokarpi: i dallueshëm, me 7 – 10 fara.  

 Bishti i frutit: i shkurtër, me trashësi mesatare.  

 Gropa e bishtit: e ngushtë, me thellësi mesatare.  

 Gropa e kurorës/nënpetlave: e cekët dhe e gjërë.  

 Ndryshku në ekstremitete: prani jo e qartë. 
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 Pesha e frutit: mesatare, deri 160 – 180 gr 

 Përmbajtja e sheqerit: 11,5% 

 Acidi malik: 8,5 ppm.  

 Rezistenca: ndaj sëmundjeve, transporteve, e mirë. 

 Përdorimi: cilësi  për konsum të freskët.  

 Konservimi: në bodrume,në kashtë deri 5 muaj. 

 Nëshartesa: këshillohet mollcinka 

  

 Distancat e këshilluara të mbjelljes: 

     Distancat e mbjelljes, 4 ml x 4 ml 

 Nuk është provuar me nënshartesë vegjetative  
  

 

Ndryshimet klimatike dhe burimet gjenetike të Mollës 
 

Burimet gjenetike autoktone të mollëve zotërojnë cilësi shumë të 

vlefshme sidomos në drejtim të përshtatjes. Popullatat autoktone të 

mollëve në Shqipëri paraqesin një variabilitet të gjerë gjenetik. Është kjo 

arsyeja që burimet gjenetike autoktone, ekotipe, popullata, raca ngelin në 

qendër të kërkimeve si mjete apo vlera të pazëvendësueshme në hartimin 

dhe aplikimin e programeve të përmirësimit gjenetik.  

 

Jo vetëm në Shqipëri por në të gjithë botën është shtruar me forcë ruajtja, 

studimi dhe përdorimi i burimeve gjenetike të formave autoktone. Format 

autoktone të mollëve marrin përparësi në kuadrin e ekonomisë së tregut 

ku mund të shfrytëzohen në mënyrë të drejtpërdrejtë si fruta të freskëta, 

për tharje, për konservim, etj. Ruajtja e formave autoktone mund të 

konsiderohet si një rezervuar i pashtershëm i gjermoplazmës për sot dhe 

për brezat e ardhshëm për të përballuar sfida e vështirësi në procesin e 

zhvillimit dhe të ndryshimit të klimës.  

  

Burimet autoktone të mollës janë 

 pjesë e rëndësishme e trashëgimisë natyrore dhe kulturore.  

 burimi jetësor i biodiversitetit si central i zhvillimit ekonomiko-

shoqëror.  
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 burim përshtatshmërie ndaj ndryshimeve të mjedisit.  

 bazë ekosistemesh që na sigurojnë ajrin e pastër dhe ujin, burim 

ushqimi dhe materialesh ndërtimi, etj.  

  

 

3.8.4.4 Bio-morfologjia e disa kultivarëve autoktone të dardhës  

 

Kultivari i dardhës Rrakakele (Prunus avium L.) 

 

Origjina dhe përhapja: Nuk dihet por ka mbi një shekull që mbahet mend 

që të kultivohet në shumë fshatra të zonës.  

 

Karakteristikat bio-morfollogjike 

Pema: kurorë të zhvilluar me formë piramidale. Pema është e 

shëndetshme dhe prodhon shumë. Futet vonë në prodhim, por jeton 

shumë gjatë, i reziston shumë mirë ndryshimeve klimatike të zonës, pasi 

është shartuar mbi dardhë të egër. 

 

Fruti: 

Forma: e zgjatur me qafë të gjatë. 

Madhësia: e madhe 

Cipa: jeshile në të verdhë. 

Tuli: ngjyrë të verdhë, i lëngshëm, i ëmbël me shije të mirë. 

Qëndrueshmëria: rezistent ndaj sëmundjeve e dëmtuesve. 

Prodhimi: i lartë. 

Pjekja: në vjeshtë. 

Koha e ruajtjes: 1-2 muaj. 

 

Kultivari i dardhës Verore (Prunus avium L.) 

 

Origjina dhe përhapja: Nuk dihet por ka mbi 100 vite që mbahet mend 

të kultivohet në të gjithë fshatrat e zonës. 

 

Karakteristikat bio-morfollogjike 
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Pema: kurorë mesatarisht të zhvilluar me formë kurorë-piramidë. Pema 

është e shëndetshme dhe prodhon shumë, por karakterizohet nga 

periodicitet i theksuar. Si rregull prodhon një herë çdo dy vjet. Është bimë 

vetëpllenuse, që fuete vonë në prodhim, por që jeton shumë gjatë. 

 

Fruti: vone ne prodhim, par jeton gjate e shartuar mbi dardhe te eger, 

Forma: dardhë e zgjatur me qafe jo shumë të gjatë. 

Madhësia: mesatare 

Cipa: e verdhë në pjekje. 

Tuli: i lëngshëm, zbutet në pjekje, shkrihet lehtë dhe është i ëmbël e  me 

shije. 

Qëndrueshmëria: rezistent ndaj semundjeve e demtuesve, por i 

paqëndrueshëm në transport. 

Prodhimi: ka periodicitet të theksuar. 

Pjekja: fundi i Korrikut, fillimi i Gushtit. 

 

3.8.4.5 Bio-morfologjia e disa kultivarëve autoktone të kumbullës  

 

Kultivari i kumbullës Bardalike (Prunus cerasifera L.) 

 

Origjina dhe përhapja: Nuk dihet me saktësi por konsiderohet si bimë e 

egër autoktone me fruta, që gjendet në në fshatrat e zonës. 

 

Karakteristikat bio-morfollogjike 

Pema: ka rritje të fuqishme, formë me kate me një udhëheqës qëndrorë, 

me degë mme kënde të ngushtë, pa infeksione, bimë vetëpllenuese dhe 

shtohet me copa (kamza). 

 

Fruti: është formë elipsoide e zgjatur. 

Madhësia: mesatare deri në të madhe. 

Cipa: e bardhë në të verdhë në pjekje. 

Tuli: ngjyrë e verdhë, i lëngshëm, i ëmbël dhe aromatik. 

Qëndrueshmëria: shumë rezistent ndaj semundjeve e demtuesve, por nuk 

është i qëndrueshëm në transport. 

Prodhimi: Prodhon shumë dhe për çdo vit. 
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Përdorimi: për konsum të freskët dhe për prodhim rakie. 

 

3.8.4.6 Bio-morfologjia e disa kultivarëve autoktone të hardhisë  

 

Kultivari i rrushit Manakuq (Vitis vinifera L.) 

 

Origjina dhe përhapja: mendohet se është krijuar nga fara nëpërmjet 

kryqëzimit të lirë. Është gjetur nga një fshatar në Kaftallë, ku i ka bërë 

përshtypje veshuli i madh. Fermeri e ka shkulur dhe mbjellë në fundin e 

arës, tani përbëhet nga një popullatë prej 10 rrënjësh. Fermerët e pëlqejnë 

dhe kanë filluar të shtojnë.  

 

Karakteristikat bio-morfollogjike 

Bistaku:  
Forma: piramidale me krahë, shumë i ngjeshur. 

Madhësia: gjatësi 16-18 cm dhe gjerësia 9-12 cm. 

Pesha: 250- 300 gr. 

 

Kokrra:  

Madhësia: të vogla deri mesatare (20 x 20 mm), me peshë 3-3.5 gr. 

Forma: e rrumbullakët 

Cipa: e hollë me ngjyrë të kuqërremtë me nuancë të zezë, e mbuluar me 

një shtresë të hollë dyllore. 

Tuli: i lëngshëm dhe shumë i ëmbël në pjekje të plotë. 

Prania e farave: të pranishme 2 fara. 

Permbajtja e sheqerit: grumbullon shumë sheqer në pjekjen e plotë. 

Prodhimtaria: shumë e lartë dhe konstante. 

Qëndrueshmëria: rezistent ndaj vrugut, hirit dhe kalbëzirnit të kokrrave. 

Pjekja: fillon në dekadën e parë të gushtit. 

 

Kultivari i rrushit Kokërrkuq (Vitis vinifera L.) 

 

Origjina dhe përhapja: E papërcaktuar por është kultivuar prej shekujsh 

në zonë, aktualisht kanë mbetur vetëm disa qindra rrënjë. Disa fermerë e 

pëlqejnë dhe kanë filluar të shtojnë. Ka fuqi të rritjes mesatare. 
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Karakteristikat bio-morfollogjike 

Bistaku:  
Forma: cilindrik, mesatarisht i ngjeshur. 

Madhësia: gjatësi 14-16 cm dhe gjerësia 9-10 cm. 

Pesha: 250- 300 gr. 

 

Kokrra:  

Madhësia: mesatare (16 x 16 mm), me peshë 2,8-3,3 gr. 

Forma: e rrumbullakët 

Cipa: e hollë me ngjyrë të kuqërremtë. 

Tuli: kërcitës, shumë i ëmbël në pjekje të plotë, pak i ngjyrosur. 

Prania e farave: të pranishme 1-2 fara. 

Permbajtja e sheqerit: e lartë në pjekjen e plotë. 

Prodhimtaria: mesatarisht e lartë dhe konstante. 

Qëndrueshmëria: rezistent mesatare deri të lartën ndaj vrugut dhe 

kalbëzimit, është i ndjeshëm ndaj hirit. 

Pjekja: fillon në dekadën e parë të gushtit. 

 

3.8.5 Sensibilizimi i fermerëve 

 

Për sensibilizimin e fermerëve të zonës mbi rëndësinë e ruajtjes dhe 

përdorimit të qëndrueshëm të formave bimore lokale ose varieteteve të 

fermerit në projekt u parashikuan dhe u realizuan disa trajnime dhe 

seminare (Foto 27). Qëllimi i tyre ishte rritja e kapacitetit të komunitetit 

të Fushë Arrësit për ruajtjen e farave lokale bujqësore, arrore dhe frutore. 

Trajnimet kontribuan për ngritjen e kapaciteteve të fermerëve dhe 

specialistëve të shërbimit të ekstensionit në nënjësitë përbërëse të 

bashkisë së Fushë-Arrëzit. 

 

Gjatë realizimit të projektit në nënnjësitë Fushë Arrëz,  Qafë Mali, 

Kryezi, Rrapë dhe Blerim u evidentuan dhe koleksionuan varietete 

bimore lokale të bimëve të arave, bishtajoreve, perimeve (Foto 28), 

pemëve frutore, etj. me karakteristika dhe me cilësi të mira për tu ruajtur 

dhe përdorur për tregun lokal. Gjithashtu u kryen 5 trajnime për 
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sensibilizimin dhe rëndësinë e ruajtjes dhe përhapjes në prodhim të 

popullatave lokale me vlera prodhuese e cilësore që kërkohen aktualisht 

nga tregu dhe konsumatori. Gjatë trainimeve u dhanë informacione mbi 

biodiversitetin në tërësi, rëndësia përse duhet ruajtur biodiversiteti, rolin 

e tij në jetën e komunitetit, mbi rreziqet dhe humbjet që po pëson 

diversiteti bimor lokal i zonës.  

 

Pjesë e gjërë në trajnime i është dhënë diversitetit bimor lokal, me theks 

ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të varieteteve lokale/autoktone të 

fermerit për konsum lokal, për tregun lokal dhe për nxitjen dhe zhvillimin 

e turizmit në zonë. 

 

Nëpërmjet takimeve në grupe dhe individuale u siguruan informacione të 

mjaftueshme për biodiversitetin bimor, peizazhor, historik dhe kulturor 

të zonës së Fushë Arrëzit. Sipas arritjeve të projektit pjesëmarrësit në 

grupet e trajnimit janë njohur me rezultatet e grumbulluara mbi 

biodiversitetin e zonës.  

 

Gjithashtu janë transmetuar dokumentar mbi agrobiodiversitetin e zonës 

në RTSH, në RT e Pukës, janë publikuar artikuj në gazeta të ndryshme 

mjedisore si “Mjedisi Sot”, “Kurora e Gjelbër” etj.  

 

 

4 ASPEKTE LIGJORE MBI BURIMET AUTOKTONE 

 

4.1 Përgjithësime mbi burimet gjenetike bimore 

 

Një moment i rëndësishëm i punës me burimet gjenetike bimore është 

ndërlidhja me aspektet ligjore, me politikat e vendit dhe me standartet 

kombëtare e ndërkombëtare që lidhen kryesisht me pronësinë, me të 

drejtat e autorit, me përdorimin dhe shkëmbimin e tyre. Burimet 

gjenetike kanë specifika, në krahasim me aktivitetet e tjera. Këto veçori 

pasqyrohen edhe në aspektet e tyre ligjore dhe të rregullimit institucional. 
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Është provuar fakti se koleksionimi i gjermoplazmës, ripërtëritja, 

karakterizimi, vlerësimi dhe përdorimi i saj në kushte të përshtatshme 

agro-ekologjike, mund të bëhet vetëm nëpërmjet një koordinimi lokal, 

kombëtar dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, si dhe zbatimit të 

marrëveshjeve të përshtatshme midis komuniteteve, njësive vendore dhe 

vendeve që përfshihen në to. Gjithashtu, edhe shkëmbimet e 

gjermoplazmës dhe të informacionit për të, është një teknologji që duhet 

të përfshijë të gjitha komunitetet, njësitë vendore dhe vendet e përfshira.  

 

Nismëtarët për nxitjen e bashkëpunimit teknik ndërkombëtar në këtë 

fushë kanë qenë Organizata e Bujqësisë dhe Ushqimit e Kombeve të 

Bashkuara (FAO) që në vitet ’50, Qendra Ndërkombëtare e Kërkimit 

Bujqësor (IARC) dhe e Grupi Konsultativ (CG) që në themelimin e tyre 

në vitet ’70. Në këtë drejtim janë bërë një numër takimesh teknike dhe 

publikimesh si dhe ka një numër në rritje të projekteve dhe të 

veprimtarive mbi burimet gjenetike bimore, të publikuar, apo financuar 

në të gjithë botën nëpërmjet këtyre organizatave.  

 

Vitet e fundit ka pasur një pranim në rritje të vlerës së gjermoplazmës 

bimore, për shkak të erozionit gjenetik që është bërë shqetësues. 

Dëmtimet e biodiversitetit kanë çuar në kufizime formale apo praktike në 

sigurimin e mundshëm të gjermoplazmës. Përveç kësaj edhe çështje të 

tilla si ruajtja e materialit, pronësia e koleksioneve dhe hartimi i ligjeve 

kombëtare që kufizojnë eksplorimin e llojeve të caktuara, apo mbrojtja e 

të drejtave të pronësisë intelektuale për varietetet e rinj, janë bërë subjekt 

që pengojnë mirëvlerësimin e burimeve gjenetike bimore. Përderisa vlera 

relative e burimeve gjenetike bimore do të vazhdojë të rritet me shpejtësi 

në të ardhmen e afërt, duhet të bëhet e qartë që gjermoplazma bimore nuk 

është e pashtershme, ajo ka nevojë të mbrohet nga ana ligjore për tu 

përdorur në brezat e ardhshëm për qëllime përdorimi për ushqim dhe 

shkencore.  

 

Shumë vende kanë ndërtuar programe kombëtare  për burimet  gjenetike 

si aktivitete prioritare në përputhje me  Konventën  e  Diversitetit  

Biologjik (CBD) dhe Planin Global të Veprimit për Ruajtjen dhe 
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Përdorimin e Qëndrueshëm të Burimeve Gjenetike Bimore (GPA)10. 

Programe të tilla kombëtare përfshijnë vlerësimin e prioriteteve dhe 

nevojave kombëtare, të sigurimit të kapaciteteve të përshtatshme dhe 

partneritetit me ndërmarrjet private, organizatat joqeveritare (OJQ)  si 

dhe komunitetet e zonave rurale. 

 

Përveç kësaj, objektivat për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të 

diversitetit biologjik në përgjithësi po integrohen në plane, programe dhe 

politika sektoriale e ndërsektoriale. Në këtë mënyrë bankat gjenetike 

kombëtare dhe lokale këshillohen të përdorin GPA si referencë në 

përcaktimin e prioriteteve, të përshtatin CBD-në dhe Traktatet 

Ndërkombëtare për burimet gjenetike të bimëve për bujqësinë dhe 

ushqimin, për të hartuar më mirë politikën mjedisore kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Përveç kësaj është e rëndësishme të sigurohet njohja e 

autoriteteve kompetente kombëtare, lokale etj., për lidhjen që ka ruajta e 

burimeve gjenetike bimore me kuadrin e politikave të strukturimit, në të 

cilat drejtuesit lokalë, menaxherët e bankave gjenetike, përfaqësues të 

OJQ, etj., të mund të gjejnë bazë dhe mbështetje. 

 

4.2 Pronësia mbi burimet gjenetike dhe rregullimet e saj 

 

Të  drejtat e pronësisë mbi burimet gjenetike, pronësia komunitare dhe 

intelektuale mbi këto burime, janë një aspekt i rëndësishëm që lidhet me 

burimet bimore autoktone. Këto shfaqen në disa mënyra, por në esencë 

kanë të bëjnë me vlerat e burimeve gjenetike dhe mbrojtjen e vlerave të 

tyre. Kur është fjala për mbrojtjen e një varieteti të përmirësuar është 

konventa e UPOV-it, e cila ka hyrë në fuqi  në një numër vendesh edhe 

në vendin tonë. Kjo realizohet nëpërmjet futjes së të drejtave të 

seleksionerit në përputhje me këtë konventë. 

 

Të drejtat e fermerëve njohin kontributin e komuniteteve lokale dhe të 

fermerëve në të gjithë botën për konservimin e Burimeve Gjenetike 

Bimore. Por duhet thënë se këto të drejta nuk janë përpunuar në konceptin 

e të drejtave së pronësisë ligjore. Sidoqoftë, të drejtat e fermerëve 

theksojnë rëndësinë e mbrojtjes të njohurive tradicionale, si dhe të drejtën 
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për të përfituar dhe për të qenë në vendimmarrje lidhur me burimet e tyre 

gjenetike që mund të jenë popullata, landraces, etj.  

 

Disa vende, përfshirë edhe Shqipërinë, kanë vendosur një praktikë për të 

trajtuar gjermoplazmën vetëm nëpërmjet mbështetjes të programit 

kombëtar. Kjo politikë ka krijuar një jehonë në kodin udhëzues të FAO-

s, për koleksionimin dhe transferimin e gjermoplazmës bimore. Një 

ndikim të madh në këtë drejtim ka dhënë Konventa mbi Diversitetin 

Biologjik. Sipas kësaj konvente njihet e drejta sovrane  e shteteve mbi 

burimet që gjenden brenda kufijve të tyre kombëtarë. Kështu, në nenin 9 

të kësaj konvente shprehet që: “çdo partner duhet që për qëllimin e 

marrjes së masave shtesë për ruajtjen in situ, të adoptojë masat për 

ruajtjen ex situ të diversitetit biologjik, mundësisht në vendin e origjinës 

të komponentëve të tillë”. 

 

Si një rrjedhojë logjike e të drejtës për sovranitet mbi burimet e veta 

gjenetike, neni 15 i Konventës mbi Diversitetin Biologjik shpall se 

“Autoriteti për përcaktimin e të drejtës mbi burimet  gjenetike  është në 

dorë të qeverive dhe atje ku kjo e drejtë është falas duhet të mbështetet 

në marrëveshje dypalëshe”. Së fundi, neni 16 i Konventës mbi 

Diversitetin  Biologjik e lidh të drejtën ndaj teknologjisë (duke përfshirë 

bioteknologjinë) me të drejtën ndaj burimeve gjenetike. 

 

Sistemi multilateral i të drejtës së përdorimit dhe ndarjes së përfitimit për 

të gjitha burimet gjenetike të bimëve, sipas Traktatit Ndërkombëtarë, ka 

veprim mbi një numër të përcaktuar bimësh të cilat janë nën kontrollin 

dhe menaxhimin e vendeve kontraktuese (vendet anëtare). Për ato 

koleksione të cilat i nënshtrohen rregullave të Traktatit Ndërkombëtar, 

ku përfshihet  lista e specieve që formon sistemin multilateral, theksohet 

se e drejta e përdorimit të burimeve gjenetike bimore duhet të sigurohet 

vetëm për qëllime ruajtjeje dhe përdorimi në kërkim shkencor, si dhe në 

seleksionim në fushën e bujqësisë dhe ushqimit. Ndërkohë ndarja e 

përfitimit realizohet nëpërmjet transferimit të teknologjive si dhe të 

kapaciteteve ndërtuese, duke përfshirë ndarjen e përfitimeve nisur nga 

komercializmi.  
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4.3 Ndryshimet në politikat mbi burimet bimore autoktone  

 

Megjithëse përdorimi dhe konservimi i burimeve gjenetike të bimëve ka 

qenë gjithmonë i kufizuar nga çështje politikash, vazhdimisht ka pasur 

ndryshime të mëdha të politikave që lidhen me menaxhimin e këtyre 

burimeve. 

 

Koleksionet e gjermoplazmës në banka gjenetike janë bërë komponentë 

të një entiteti tepër të gjerë. Menaxhimi i bankave gjenetike ndikohet nga 

një sërë çështjesh që lidhen me konservimin e biodiversitetit, sidomos në 

kontekstin e CBD. Emergjenca për teknologji të reja, siç është ajo për  

bioteknologjinë dhe teknologjia e informacionit lidhur me njohjen 

globale në rritje të vlerave të PGR, gjithashtu ka ndikuar në menaxhimin 

e bankave gjenetike. 

 

Një ndryshim i madh i modelit në nivelin e politikave ka treguar një 

ndryshim në konceptin e burimeve gjenetike si “trashëgimi e njerëzimit”, 

siç është formuluar në takimin ndërkombëtar për PGRFA mbajtur në 

vitin 1983. Koncepti i sovranitetit kombëtar përfaqëson shtyllën qendrore  

të CBD që hyri në fuqi në 1993. Që atëherë ruajtja e burimeve gjenetike 

dhe rregullimi i të drejtës ndaj tyre, janë konceptuar si përgjegjësi të 

vendit nën juridiksionin e të cilit gjenden këto burime. Shkëmbimi 

ndërkombëtar i gjermoplazmës nuk mund të vazhdojë falas, por bazuar 

në bisedime dhe marrëveshje dypalëshe. 

 

4.4 Puna me burimet bimore autoktone në Shqipëri 

 

Fakti që në Shqipëri ka pasur një prapambetje në drejtim të bujqësisë dhe 

të kërkimit shkencor, kuptohet që nuk është bërë edhe ndonjë punë e 

qenësishme me burimet gjenetike bimore, përveç punës spontane që kanë 

bërë bujqit në shekuj duke ruajtur format që kënaqnin më mirë kërkesat 

e tyre dhe u përshtateshin më mirë kushteve ku i kultivonin.  

 

Raportohet se në vitet ’30 të shekullit të kaluar, u ndërmorën misionet e 

para për koleksionimin e popullatave të grurit të vendit të cilat vazhduan 
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në përmasa më të gjera në vitet ‘50 e më pas. Gjatë viteve të luftës, një 

koleksionist gjerman mblodhi disa nga popullatat autoktone të misrit dhe 

të elbit të cilat sot ruhen në bankën gjenetike të Gatersleben në Gjermani. 

Në vitet ’50–’60 u organizuan disa ekspedita për koleksionimin e 

gjermoplazmës së vendit për bimët grurë e misër nga ana e Institutit të 

Kërkimeve Bujqësore (sot Qendra e Transferimit të Teknologjive 

Bujqësore) në Lushnje, ku u koleksionuan disa varietete të grurit, elbit e 

tërshërës, e popullata të misrit, etj., Me këto u krijuan koleksionet e para 

të bimëve bujqësore. 

 

Në vitet ’70, u kryen disa ekspedita nga ana e Institutit të Lartë Bujqësor 

(sot Universiteti Bujqësor) të Tiranës. Gjatë këtyre misioneve 

koleksionuese u grumbulluan të gjitha popullatat autoktone të misrit, të 

jonxhës dhe të disa bimëve bishtajore. Paralelisht me këtë, në vitet ’70–

’80 u kryen misione koleksionuese nga ana e Institutit të Misrit dhe Orizit 

(sot Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore) në Shkodër, të 

Institutit të Kërkimeve Bujqësore në Lushnje, të Institutit të Duhanit në 

Cërrik, të Institutit të Perimeve e Patates në Tiranë dhe të Institutit të 

Frutikulturës e Vreshtave në Tiranë, etj. Por këto misione, edhe pse bënë 

një punë të madhe në grumbullimin dhe koleksionimin e një numri të 

madh ekotipesh e popullatash, vuanin nga ana metodike lidhur me të 

dhënat e pasaportës për secilën popullatë, etj. Për të gjitha ato misione 

nuk ka asnjë dokumentacion në institucionet përkatëse, të cilët kanë dhe 

të drejtën e autorësisë e të pronësisë të gjermoplazmës së koleksionuar. 

 

Në këtë mënyrë përpjekjeve shumë shekullore të bëra nga bujqit 

shqiptarë për ruajtjen dhe pasurimin e variacionit gjenetik të bimëve në 

kushtet e ekonomisë fshatare (on farm), ju shtohen edhe përpjekjet e bëra 

nga shkencëtarë e breza të tërë ekspertësh për të grumbulluar, sistemuar 

e ruajtur një nivel të caktuar të variacionit të bimëve të kultivuara, duke 

krijuar koleksionet ex-situ. Këta koleksione kanë shërbyer si bazë nga ku 

janë bazuar programet e përmirësimit gjenetik të bimëve dhe janë krijuar 

varietetet e rinj që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e 

bujqësisë shqiptare dhe përmirësimin e jetesës fshatare. Të gjitha këto 

aktivitete kanë qenë përpjekje serioze në favor të reduktimit të erozionit 
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gjenetik të vlerave kombëtare siç janë burimet gjenetike të bimëve me 

rëndësi për ushqimin dhe bujqësinë.  

 

Por, ndërsa për mbrojtjen e një pjese të burimeve gjenetike bimore 

autoktone janë ndërmarrë një numër misionesh koleksionuese, ende 

problematike paraqitet gjendja për gjermoplazmën e specieve të egra. Për 

to, pothuajse nuk ka pasur ndonjë mision koleksionimi të organizuar. 

Vetëm në periudhën 2003–2005, u ndërmor Programi i Koleksionimit 

dhe Vlerësimit të Gjermoplazmës së Bimëve Aromatike dhe Mjekësore 

që u financua nga Banka Botërore dhe Qeveria shqiptare nëpërmjet 

Projektit të Shërbimeve Bujqësore.  

 

Banka Gjenetike e Shqipërisë, e ngritur në vitin 1998, është jo vetëm 

një institucion i rëndësishme, por roli i saj sa vjen dhe po rritet. Në vija 

të përgjithshme roli i saj mund të përmblidhet në dy drejtime kryesore: 

Së pari, në plotësimin e nevojave të përmirësuesve gjenetikë të bimëve. 

Sinteza e formave të reja bimore nga përmirësuesit bëhet e mundur duke 

përdorur burimet gjenetike, të cilat mbartin në potencialet e tyre gjenet 

që kontrollojnë tiparet e dëshiruara. Së dyti, në minimizimin e humbjeve 

të diversitetit gjenetik të vendit sidomos atij autokton. Ruajtja e 

materialeve gjenetike autoktone shmang rrezikun e veprimit të erozionit 

gjenetik mbi to. Përgjithësisht aktivitetet e bankës gjenetike përfshijnë 

grumbullimin, ruajtjen, studimin, përdorimin dhe shkëmbimin e 

burimeve gjenetike bimore. 

 

Qëllimet e bankës gjenetike ndikohen nga rëndësia e trashëgimisë, 

sovranitetit mbi burimet gjenetike të bimëve dhe të natyrës së grupeve të 

përdorimit. Grupet e reja përdoruese të gjermoplazmës, që ruhet në 

bankën gjenetike, përfshijnë sektorin e bujqësisë organike dhe 

komunitetet fermerë bujqësore lokale, dhe po bëhen gjithnjë e më të 

rëndësishme. Shoqëria po kërkon gjithnjë e më shumë përpjekje për një 

prodhim bujqësor të qëndrueshëm, cilësor dhe siguri ushqimore. Kjo po 

ndodh në një kohë kur fondet për bankat gjenetike në shumë vende janë 

tkurrur dhe politikat e tyre lidhur me burimet gjenetike kanë kufizuar 

mundësitë ndaj gjermoplazmës.  
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4.5 Rekomandime për mbrojtjen e biodiversitetit dhe nxitjen e 

turizmit 

 

Për ruajtjen e biodiversitetit, mënjanimin e dukurisë së erozionit dhe 

nxitjen e turizmit të zonës në stadin aktual kërkohet:  

 

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

parandalimin apo minimizimin e erozionit të biodiversitetit. Kjo kërkon 

që rritja apo lëvizjet e popullsisë duhet të harmonizohen me zhvillimin 

ekonomik, teknologjik dhe në pajtim me rezervat e burimeve gjenetike. 

Hartimi dhe zbatimi i politikave parandaluese të dëmtimit të 

biodiversitetit do të ndalonte ose frenonte fenomene negative të tilla si 

ajo e viteve të fundit në Shqipëri ku ka një shfrytëzim shkatërrues të 

burimeve gjenetike të bimëve mjekësore dhe aromatike. Kjo, e shkaktuar 

nga varfëria, sidomos në zonat tradicionale të disa prej bimëve të 

rëndësishme mjekësore dhe aromatike.  

 

Hartimi i një strategjie lokale për ruajtjen dhe përdorimin e burimeve 

bimore lokale në shkallë zone dhe sidomos i atyre specieve që janë në 

rrezik zhdukjeje. Nëpërmjet kësaj strategjie duhet të parashikohet 

grumbullimi, mbrojtja, studimi, ruajtja në fermë, ruajtja in situ dhe 

përdorimi i burimeve gjenetike bimore. Në këtë drejtim merr rëndësi 

kombinimi i teknikave të ruajtjes së burimeve gjenetike: në bankat 

gjenetike (ex situ) në fermë (on farm) dhe në vendorigjinë (in situ). 

Zbatimi i një strategjie lokale për ruajtjen dhe përdorimin e burimeve 

gjenetike të zonës do të forconte ruajtjen në fermë të varieteteve të 

fermerit dhe në vend-origjinë (in situ) të specieve spontane në rrezik. 

 

Paralelisht është e nevojshme ngritja dhe funksionimi i njësive lokale të 

specializuara që të merren me vlerësimin, ruajtjen e përdorimin e 

burimeve bimore lokale. Përsa më sipër, kërkohet zbatimi i sistemeve të 

përparuara të prognozës për njoftim të parakohshëm mbi masat 

parandaluese dhe të mbrojtjes së burimeve gjenetike në veçanti dhe të 

biodiversitetit të zonës në përgjithësi.  
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Stimulimi i ruajtjes dhe përdorimit të varieteteve të fermerit. Zhvillimi 

bujqësor dhe agro-turistik i zonës kërkon stimulimin e ruajtjes dhe 

përdorimit të qëndrueshëm të varieteteve lokale të fermerit. Për këtë 

qëllim duhet mbështetje për prodhimin e farës/fidanit të çertifikuar të 

fermerit sidomos për ato varietete që nxisin cilësinë dhe 

shumëllojshmërinë e prodhimit për tregun lokal dhe turistik. Farat dhe 

fidanat e çertifikuar të bimëve (sidomos të bimëve me pjalmim të 

kryqëzuar) duhet të prodhohen nga fermerë me njohuri dhe përvojë mbi 

agro-teknollogjinë dhe legjislacionin e prodhimit të farave dhe fidanave. 

 

Bashkëpunim lokal, kombëtar dhe rajonal për ruajtjen e biodiversitetit 

dhe nxitjen e turizmit. Është i domosdoshëm bashkëpunimi lokal, 

kombëtar dhe rajonal për ruajtjen e burimeve bimore lokale dhe për 

integrimin e punës me to. Kjo ka rëndësi në mënyrë të veçantë për 

shkëmbimin e përvojës në këtë fushë. Zona e Fushë Arrëzit, si një vend 

malor me pasuri të mëdha biodiversiteti, ka shumë nevojë për përvojën e 

institucioneve, organizmave dhe zonave të tjera që kanë përvojë dhe 

mundësi më të mëdha në këtë fushë. Zona është e thellë dhe e varfër, 

prandaj ka nevojë për mbështetje thelbësore nga qeverisja qëndrore dhe 

institucionet përgjegjëse për mjedisin dhe turizmin, deri dhe në 

mbështetje me ekspertët ndërkombëtar. 

 

Nxitje e turizmit kulturor dhe natyror të zonës. Prania e larmisë së 

biodiversitetit bimor, peizazheve, trashëgimisë kulturore dhe historike e 

zonës shërbejnë si premisa të zhvillimit të llojeve të ndryshme të turizmit 

në zonë. Përfitimet kryesore nga zhvillimi i turizmit do të ishin për 

komunitetin lokal. Turizmi do të sigurojë përfitime për komunitetin ose 

popullsinë që jeton përreth zonave natyrore dhe kulturore, duke sjellë 

rritjen e standartit të jetesës. Zhvillimi i turizmit kulturor dhe natyror 

kërkon përfshirjen dhe angazhimin real e të menjëhershëm të qeverisjes 

lokale në planifikimin e turizmit, në planifikimin urban, në zhvillimin e 

infrastruktures, në ruajtjen e kulturës dhe në mbrojtjen e mjedisit.  

 

Krijimi i mekanizmave nxitës për ruajtjen dhe përdorimin e burimeve 

lokale. Pushteti lokal duhet të kërkojë që shteti të përdorë mekanizma 
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financiare nxitës për të mbështetur përpjekjet për ruajtjen dhe 

përmirësimin e burimeve (bimore, mjedisore, peizazhore, etj) që 

gjenerojnë të ardhura në rajonet rurale, për të mbështetur kryerjen e 

trajnimeve për futjen e kulturës turistike në menaxhimin, përdorimin e 

resurseve autoktone si dhe në përmirësimin e shërbimeve lokale. 

 

Krijimi i mekanizmave nxitës për daljen e produkteteve të fermerëve në 

treg. Stadi aktual kërkon ngritjen e mekanizmave nxitës që duhen për 

mbështetjen e fermerëve të zonës për të sjellë produktet e turizmit 

bujqësor, kulturor dhe natyror në treg. Hapi i parë i këtij procesi, është 

identifikimi i nevojave të sektorit të turizmit, qeverisjes vendore dhe 

shoqërise civile në çdo fshat ose nënjësi vendore. Hapi i dytë mund të 

konsistojë në hartimin e një plani mbështetje për promovimin e burimeve 

të shumta që ofron zona. Hap tjetër është hartimi i projekteve për 

informimin turistik, për mbështetjen e zhvillimit të infrastrukturës që të 

tërheqë dhe të kënaqë tregjet e turizmit. Me interes është edhe zhvillimi 

i një “Fushate qytetare ndërgjegjësimi” ku të theksohet rëndësia e ruajtjes 

dhe e përdorimit të burimeve të biodiversitetit të zonës, me synim 

zhvillimin e turizmit familjar në zonën e Fushë Arrëzit. 

 

Asistencë teknike dhe mbështetje e burimeve njerëzore. Vihet re se pjesë 

të qeverisjes vendore kanë nevojë për asistencë dhe mbështetje, në 

drejtim të çështjeve procedurale dhe ekspertizës, kapacitetit njerëzor me 

njohuri dhe përvojë mbi çështjet lokale të biodiversitetit, të natyrës, 

kulturës dhe përcaktimit të qartë të produkteve turistike të pritshme në 

fshatrat e tyre. Gjithashtu ka paqartësi për mënyrën se si duhet të 

procedojnë administrativisht dhe institucionalisht për të pasur autoritetin 

dhe aksesin e duhur në burimet financiare dhe njerëzore plotësuese, që 

kanë të bëjnë me ruajtjen e biodiversitetit në tërësi, me mirëpërdorimin e 

burimeve bimore autoktone të zonës si dhe me zhvillimin e turizmit lokal 

në veçanti.  

 

Në përfundim mund të themi se ruajtja e burimeve gjenetike lokale, nxitja 

e përdorimit të qëndrueshëm të resurseve autoktone në interes të 

zhvillimit të zonës, të turizmit dhe të rritjes së mirëqenies së 
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komuniteteteve të Fushë Arrëzit, janë probleme të rëndësishme dhe të 

komplikuar që kërkojnë sensibilizim dhe angazhim të strukturave 

shtetërore, të institucioneve që merren me burimet gjenetike, të pushtetit 

lokal, të organizatave joqeveritare (OJQ) dhe të vetë fermerëve.  

 

4.6 Kuadri ligjor për burimet bimore autoktone në Shqipëri 

 

Në Shqipëri burimet gjenetike i janë nënshtruar vazhdimisht erozionit 

gjenetik. Në sistemin totalitar mungesa e legjislacionit të qartë për 

biodiversitetin në përgjithësi dhe burimet bimore në veçanti, trefishimi i 

popullsisë, hapja e tokave të reja pa kriter, praktikat e një bujqësie 

intensive, prerjet e pemëve në përudha të caktuara, prerje e pyjeve për 

dru zjarri dhe për industrinë e ndërtimit, futja e hibrideve në strukturat 

varietore, etj., u shoqëruan me dëmtim, varfërim dhe degradim të 

ekosistemeve, me zhdukje apo braktisje të formave bimore primitive dhe 

formave të vjetra të fermerit, pra në një rritje progresive të presionit dhe 

ndikimit të njeriut mbi natyrën dhe biodiversitetin e vendit. 

 

Pas viteve ’90 pothuaj në të gjithë vendin por kryesisht në rrethet veriore 

dhe verilindore të vendit, që janë dhe më të varfërat ekonomikisht, u vu 

re fenomeni i prerjes së pemëve, ullinjve, agrumeve si dhe i prerjeve të 

paligjshme në pyje, madje dhe në brendësi të zonave të mbrojtura. 

Veçanërisht tani kjo po bëhet tepër alarmante në pyje, për speciet e egra 

dhe bimët aromatike dhe/ose mjekësore. Shpyllëzimet pa kriter, ndjekja 

e  politikave të gabuara bujqësore, vlerësimi i tepruar i gjermoplazmës së 

huaj me kapacitete të larta prodhuese, mungesa e programeve për ruajtjen 

dhe përdorimin racional të burimeve gjenetike autoktone, ndryshimet 

social–ekonomike, lëvizjet demografike, njohuritë e kufizuara për 

burimet gjenetike dhe mungesa e ruajtjes në kushtet e kontrolluara, çuan 

në shkatërrimin e pamëshirshëm dhe të vazhdueshëm të tyre.  

 

Periudha e tejzgjatur e tranzicionit pas vitit 1991 dhe, në mënyrë të 

veçantë, ajo e 20 viteve të fundit është shoqëruar me paqëndrueshmëri të 

vendit, nga vakumi ligjor, moszbatimi i ligjit dhe mangësi të strukturave 

të përshtatshme dhe efektive institucionale, nga njëra anë, dhe etja për 
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fitim maksimal dhe sa më të shpejtë të individëve apo subjekteve private, 

nga ana tjetër. Një situatë e tillë ka sjellë dëme të konsiderueshme në 

biodiversitet.  

 

Me gjithë punën e bërë për plotësimin dhe forcimin e kuadrit ligjor si dhe 

reformën institucionale në sferën e mjedisit në këto vitet e fundit, përsëri 

mbetet shumë për të bërë për burimet bimore autoktone.  

 

Shqipëria, në përpjekje për mbrojtjen e biodiversitetit në tërësi dhe të 

burimeve bimore autoktone në veçanti, ka nënshkruar një seri konventash 

dhe marrëveshjes ndërkombëtare, që lidhen me mbrojtjen e 

biodiversitetit. Kështu Konventa e Diversitetit Biologjik24 (KDB) u 

nënshkrua nga Shqipëria në 5 Janar 1994.  

 

Shqipëria ka qenë dhe mbetet pjesëmarrëse e iniciativave europiane dhe 

rajonale në përgjigje të KDB-së, në mënyrë të veçantë të Strategjisë Pan-

Europiane të Diversitetit Biologjik dhe Pejsazhor (SPEDBP). Qëllimi 

kryesor i punës për zbatimin e KDB-së dhe të SPEDBP në Shqipëri është 

ruajtja dhe përmirësimi i diversitetit biologjik dhe pejsazhor të vendit dhe 

përfshirja e parimeve dhe politikave të përdorimit dhe menaxhimit të 

qëndrueshëm të tij në sektorë të tjerë, me qëllim arritjen e një zhvillimi 

të qëndrueshëm për brezat e sotëm e të ardhshëm. 

 

Shqipëria ka ndërmarrë nisma për zgjerimin mbi 15% dhë përsosjen e 

legjislacionit për zonat e mbrojtura, për hartimin e planeve të veprimit në 

këto zona për lloje dhe habitate specifike. Qëllimi ka qenë hartimi i 

planeve dhe projekteve për të identifikuar: 

 Lloje dhe habitate të kërcënuara në mënyrë kritike me rëndësi 

globale, rajonale e kombëtare. 

 Habitate/ekosisteme që shquhen për endemizëm apo biodiversitet të 

lartë. 

 Habitate ose lloje në rrezik zhdukje të pakthyeshme. 

 Habitate ose lloje, ruajtja dhe menaxhimi i përshtatshëm i të cilëve 

do të rezultonte me përfitime ekonomike dhe edukative lokale apo 

kombëtare. 
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 Lloje ose habitate të kërcënuar nga tregtia apo praktikat e 

papërshtatshme, të cilat mund të kontrollohen nëpërmjet rregullimit 

të politikave. 

 Veprime, aksione që të çojnë në zgjidhje të përshtatshme ekonomike, 

ekologjike dhe sociale 

 

Mbështetur në kriteret e mësipërme, në shkallën e sotme të njohjes së 

gjendjes së biodiversitetit të vendit dhe me konsensusin e gjerë të gjithë 

botanistëve janë përzgjedhur llojet e bimëve dhe kafshëve si dhe tipet e 

habitateve për të cilat do të përgatiten planet e veprimit. 

 

4.7 Ligje e konventa mbi burimet bimore autoktone 

 

Ruajtja dhe përdorimi i varieteteve me origjinë vendi është e 

domosdoshme për çdo vend por, sidomos për kushtet e Shqipërisë, e cila 

një pjesë të mirë të tokave i ka në kodra pa ujë ose me mundësi të 

kufizuara për ujitje, kur kalon një verë e ashpër, pa reshje ose me thatësirë 

të tejzgjatur, temperatura të larta ku varietete të introduktuar nga jashtë 

përshtaten me vështirësi. Për këtë qëllim janë hartuar një seri ligjesh dhe 

nënshkruar konventa e marrëveshje që lidhen me ruajtjen dhe 

përmirësimi i diversitetit biologjik dhe pejsazhor të vendit nga ana e 

Shqipërisë. 

 
Pjesë nga Ligjislacioni për materialet mbjellëse  

LIGJ Nr.10 416, datë 7.4.2011. PËR MATERIALIN MBJELLËS DHE 

SHUMËZUES BIMOR.  

LIGJ Nr.7659, datë 12.1.1993. Per Farat dhe Fidanat. 

LIGJ Nr.8732, datë 24.1.2001. PËR MATERIALIN MBJELLËS BIMOR. 

Ligji nr. 8700, datë 23.11.2000. "Për laboratorin e testimit të farave dhe  

Fidanëve.   

Ligji nr.8880, datë 15. 4. 2002 "Për të drejtat e seleksionerit të bimëve". 

Ligji nr. 9395, datë 12.5.2005 " Për mbrojtjen e varieteteve të reja të  

bimëve". 

Vendim i KM nr. 86, 87 datë 30.1.2013 Për përcaktimin e kritereve të  

tregtimit,  certifikimit dhe testimit të varieteteve për farat e drithërave. 
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V.K.M. Nr. 447, datë 03.09.1993 Per krijimin e  Entit Shtetëror te Farave e 

Fidanëve . 

VKM -të nr. 154, 155, 156 dhe 157 , datë 25.4.2002)"Për materialin  

mbjellës bimor ". 

VKM nr. 157, datë 25.4.2002) "Për kriteret dhe rregullat e përpunimit,  

ambalazhimit, ruajtjes, etiketimit dhe përmbajtjes së etiketës për  

materialin mbjellës, bimor ". 

 

Pjesë nga Ligjislacioni për biodiversitetin  

Ligji Nr. 9587, datë 20.7.2006 Për mbrojtjen e biodiversitetit, amenduar në 

2012. 

Ligji Nr. 9867, datë 31.1.2008,  “Mbi rregullat dhe procedurat e tregtimit 

ndërkombëtar të specieve të rrezikuara të florës dhe faunës”, amenduar në 2012. 

Ligji Nr. 8906, datë 06.06.2002 "Për zonat e mbrojtura". 

Ligji Nr. 9868, datë 04.02.2008 ‘Mbi disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 

8906, datë 06.06.2002 “"Për zonat e mbrojtura". 

Ligji Nr. 68, datë 2014. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9587, datë 

20.07.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit". 

MEMORANDUM I MIREKUPTIMIT PER KRIJIMIN E SISTEMIT TE 

INTEGRUAR TE BANKES GJENETIKE EUROPIANE (AEGIS), Maj 2009. 

Konventa mbi Diversitetin Biologjik. Raporti Kombëtar. Strategjia dhe Plani i 

Veprimit për Biodiversitetin, Tiranë, 1999. 

Programi Kombëtar mbi Ruajtjen dhe Përdorimin e Burimeve Gjenetike Bimore 

për Ushqimin dhe Bujqësinë, realizuar me mbështetjen e FAO, 2009. 

Strategjia Shqiptare e Biodiversitetit dhe Planit të veprimit 1999. 

Strategjia e Biodiversitetit dhe Planit të veprimit  aprovuar nga VKM Nr. 532, 

datë 5.10.2000. 

Strategjia kombëtare e Biodiversitetit dhe Plani i veprimit, Maj, 2014. 

Lista e Kuqe e Florës dhe Faunës së Egër, aprovuar me Urdhër nr. 1280, 

datë 20 Nëntor 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Biodiversiteti/2002_Ligj-Zonat_e_Mbrojtura_Konsoliduar.pdf
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Biodiversiteti/mbr_biodiv.doc
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Biodiversiteti/mbr_biodiv.doc
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6 FOTO. 
 

  
Foto 1. Pamje e pyjeve të prerë në rrugën Qafë Mali – Blerim (majtas) 

(Fotoc R. Strakosha). Foto 2. Djegia e pyjeve nga zjarri në Truen të Pukës 

(djathtas) (Burimi: puka.shqiperia.com) 
 

   
Foto 3. Misër “Morave” ose misër i bardhë (Zea mays L. subsp. Mays).   

 

  

Foto 4. Misër për “Kokoshka”                   Foto 5. Fasule e “Iballës”  

http://puka.shqiperia.com/index/artikull/artID/178/titulli/Komuna-Iballe
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Foto 6. Fasule “Kokërr vogël”          Foto 7. Fasule “Bardhoke”  

               e Kryeziut                                           e Kryeziut 
 

   
Foto 8. Fasule “Laramane                      Foto 9. Fasule “Laramane”  

e kuqërremtë” e Kryeziut                                   e hershme 

 

   
Foto 10. Fasule e “Kuqe” e                      Foto 11. Fasule e “Vendit” 

            Qafë Malit                                                e Qelzës 
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Foto 12. Fasule e “Laramane”        Foto 13. Hudhra e “Gojanit” 

              e Iballës  

 

  
Foto 14. Qepa e “Vendit” (Allium cepa L.) (fara majtas; fruti djathtas) 

 

  
Foto 15. “Speci djegës i vendit”              Foto 16. Arra e “Kabashit” 
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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 21. Mjedra (Rubus idoeus L.)    Foto 22. Karrota e egër (D.carota)                                         
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Foto 23. Luleshtrudhja e pyllit          Foto 24. Masivi i Gështenjave 

              (F. versa L.)                            të Kokdodit 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25. Veshje tradicionale e grave (majtas) (http://puka.shqiperia.com) 

 Foto 26. Veshje e grave të Kabashit (djathtas). 

 

   
Foto 27. Momente trajnimi (Blerim)  28. Domate e vontë (Blerim)  

http://puka.shqiperia.com/


9789928 438911


