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Abstrakt
Vendi yne shtrihet ne gadishullin Ballkanik, te kontinentit Europian. Nje vend me 28 mije km katrore, e lagur nga dy dete, ai Adriatik dhe ai Jonik, 
nga disa lumenje dhe liqene.  Preket nga ty klma ajo kontinentale dhe ajo mesdhetare.  Me nje reliev te thyer malor, me nje ndarje gjeografike 
dhe klimatike ne ate fushore, kodrinore, para malore dhe malore. Te gjitha keto kane krijuar mundesite te rritet nje larmi e madhe pemesh frutore 
duke filluar nga geshtenja ne veri te vendit dhe duke perfunduar te agrumet ne jug te vendit. Brenda cdo zone klimatike krijohen dhe makro dhe 
mikro zona, gje qe ka krijuar mundesine e shtrirjes dhe rritjes se disa pemeve frutore, ne permjet te cilave realizohet dhe rajonizimi I tyre. Persa 
I perket rajonit Mesdhetar, zonave  qe preken nga klima mesdhetare ne Europe ku perfshihemi dhe ne jane si Greqia, Turqia, Italia e jugut, 
Spanja, Portugalia, Franca e jugut, Ndersa ne ate Ballkanik perfshihet Mali zi, Bosnje Hercegovine, Kroaci, Slloveni dhe vendi yne. I gjithe ky 
brez klimatik me faktoret klimatike dhe gjeografik ka beret e mundur rritjen e pemeve subtropikale ose minor fruit ose Mesdhetare ku perfshihen 
keto specie: Fiku (Ficus Carica), Shega (Punica granatum), Hurma ( Diospyrus Kaki), Hidja ( Ziziphus Jujuba), Loquat 
(Eribotrya Japonica), Mani (Morus Alba), Mucmolla dimerore (Mespilus) etj. Edhe ne si pjese e ketij kontinenti,  natyra na ka dhuruar kete resurs 
te pasur gjenetik panvarsisht ne nje vend te vogel por me nje larmi te madhe, fale kushteve klimatike dhe vecanarisht numrit te madh te diteve 
me diell qe kemi. Resurset gjenetik gjenden ne forme te eger, gjysem te eger dhe te kultivuara.

Materiali dhe metoda
Studimet jane mbeshtetur ne radhe te pare ne burimin kryesor dhe primar sic eshte tereni, ose ne terminologjine gjenetike in situ, pa te cilen stu-
dimet nuk do te kishin vleren shkencore te saj. Laboratori kryesor eshte in situ. Qellimi I studimit Eksplorimi, vlersimi, karakterizimi, dokumentimi 
dhe koleksionimi I ketyre resurseve. Fale experiences dhe metodave bashkekohore si dhe descriptoreve te hartuar nga IPGRI eshte bere e 
mundur realizimi I studimeve per keto specie. Jane futur per here te pare pas 1990 metodat bashkekohore duke mos lene menjane dhe eksperi-
encat dhe punet e palodhura te brezave te meparshem si te gjenetisteve, koleksionisteve, specialisteve, fermereve, privative. Gershetimi i gjithe 
ketyre burimeve si natyrore dhe njerzore eshte ruajtur dhe dokumentuar kjo pasuri natyrore, dhurate e natyres per vendin tone. Treguesit qe jane 
mare ne studim kane qene te ndryeshem si morfologjik, fiziologjik, kimik, pedologjik, genotipik. 

Rezultati dhe diskutimi
Fiku - Specia  qe ze 11% te structures se pemeve ne vend ,eshte specia e fikut  dhe qe  ze vendin e pare ne grupin e pemeve subtropiklae. Per 
fikun ka shume legjenda gje qe ka deshmuar per nje history te lashte te saj, nje frut popullor, I perhapur dhe me nje diversitet te madh me te 
madh nga te gjithe specie e tjera ne vendin tone. Eshte nje specie qe ka shume tregues qe meren ne studim si destinacioni per perdorim, ku futet 
per perdorim per konsum te fresket, tharje apo industri, Produktiviteti I pjekjes si njeheresh dhe dy heresh, me nje biologji te vecante ku gjenden 
dy  specie si ajo e kultivuar dhe e eger, Ficus carica L dhe Ficus caprificus. Ne specie e kultivuara gjenden varietete Smyrna tip, San Pedro tip, 
dhe  common tip. Varietete qe kane nevoje per kaprifiki dhe varietete qe nuk kane nevoje per kaprifikim. Vendi yne eshte nje vend I pasur ne ger-
moplazmen e fikut, jane eksploruar 30 varietete fiku, te karakterizuara si nga ana fenotipike dhe nga ana genotipike.  Diversiteti gjenetik gjendet 
ne forme te frutit, ne ngjyre, ne sasine e fares, kavitetin, dimensioned e ostiolit, etj. Gjendet ne in situ dhe ne ex situ.

Varieteti Cingell Varieteti Rotllar Dimrak

Kallamata

Tivaras

Shega – Me dy specie Punica granatum dhe 
Punica protopuntica, ne vendin tone gjendet ne 
forme te kultivuar dhe te eger. Eshte e shtrire ne te 
gjithe ultesiren bregdetare duke filluar nga  Shkodra 
dhe duke perfunduar ne Gjirokaster. Vitet e fundit ka 
nje shtrirje dhe zona te tjera. Eshte nje frut me 
shume interes per vete vetite antioksiduese te saj. 
Nuk ka ate diversitet si specia e fikut, gjenden nje 
numer I kufizuar varietetesh, nje pjese e tyre jane te 
studjuara dhe te karakterizuara si ne in situ dhe ne 
ex situ.   

Hurma – Diospyrus kaki gjendet e perhapur ne zonen e Shqiperise mesme, disa 
varietete, te cilat jane ne studim  me diversitet ne forme, ne madhesi, me ose pa fare, etj. 

Hidja – Zhiziphus jujube – Peme e klimes mesdhetare, e perhapur ne Shqiperine e mesme, vitet e 
fundit ka gjetur perhapje dhe ne zona te tjera te vendit. N e vendin tone gjenden vetem forma, te vogla 
dhe vitet e fundit jane introduktuar dhe forma me te medha.

Celsi: resurse, karakterizim, eksplorim, koleksionim

Loquat – Eribotrya japonica - 
Gjendet ne kopshtet familjare si dhe decorative. 
Ne vendin tone nuk po gjen perhapje e kultivuar 
m.gj.se eshte nje frut me shume interes dhe vlera 
cilesore. 


