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Parathënie 

 

Në Shqipëri rreth 10% e florës natyrore janë bimë mjekësore dhe aromatike, nga të cilat 

90% rriten në gjendje të egër dhe 10% janë të kultivuara. Potenciali i lartë i bimëve 

mjekësore dhe aromatike që rriten në gjendje natyrore është një aset natyror për të cilën 

ka kërkesë të lartë nga tregu ndërkombëtar. Potenciali natyror i bimëve mjekësore dhe 

aromatike që Shqipëria disponon e bën atë një konkuruese të denjë me vendet e tjera të 

Ballkanit përsa i përket eksportit të tyre.  

Në kuadër të zhvillimit të ekonomisë bujqësore në Shqipëri, bimët mjekësore dhe 

aromatike zënë një peshë të rëndësishme në të ardhurat që sigurohen nga ekonomia 

bujqësore. Shqipëria ka një traditë të hershme të mbledhjes dhe përdorimit të bimëve 

mjekësore dhe aromatike. Mbledhja, grumbullimi dhe tregtimi i tyre luajnë një rol të 

konsiderueshëm në gjenerimin e të ardhurave për banorët e zonave rurale në veçanti dhe 

Shqipërisë në përgjithësi. Krahas BMA-ve në gjendje natyrore kushtet e përshtatshme 

klimatiko-tokësore në disa zona të Shqipërisë mundësojnë edhe kultivimin e disa bimëve 

mjekësore dhe aromatike për të cilat ka kërkesë të lartë në treg. Aktualisht Shqipëria 

renditet ndër vendet kryesore të Europës Mesdhetare për eksportin e bimëve mjekësore 

dhe aromatike (sherebelë, trumëz, rigon, çaj mali, mollë e egër, trëndafil i egër, aguliçe, 

dëllenjë e zezë, shtog, hithër, lulëkuqe, salep, kamomil, shpatore, etj).   

Duke marrë në konsideratë potencialin e lartë të këtyre bimëve që Shqipëria disponon, të 

ardhurat që gjenerohen nga tregtimi i tyre si dhe angazhimin gjithnjë e në rritje të 

popullsisë së zonave rurale në mbledhjen dhe kultivimin e tyre u pa e nevojshme 

ndërmarrja e një studimi mbi vlerësimin ekonomik dhe ekologjik të bimëve mjekësore dhe 

aromatike dhe menaxhimin e tyre. Objekti i studimit i këtij disertacioni janë bimët 

mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në gjendje natyrore dhe ato të kultivuara, 

shpërndarja e tyre gjeografike si dhe studimi i popullsisë së angazhuar në mbledhjen, 

kultivimin dhe përpunimin e BMA-e. Studimi i kërkesës dhe çmimeve të tregut kombëtar 

dhe atij ndërkombëtar, përllogaritja e përfitimeve ekonomike të popullsisë që angazhohet 

me këtë aktivitet si dhe evidentimi i arsyeve përse shumë fermerë po i  kthehen aktivitetit 

të mbledhjes por edhe të ndryshimit të strukturës së të mbjellave të tokës në favor të  

kultivimit të BMA-e ka qënë fokusi i këtij studimi. Qëllimi i këtij disertacioni është 

evidentimi i potencialit të bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë, vlerësimi 

ekonomik i tyre dhe argumentimi i impaktit ekonomik dhe social që ka mbledhja dhe 

kultivimi i BMA-e në disa zona rurale si dhe roli i BMA-e në zhvillimin e qëndrueshëm 

dhe afatgjatë të zonave rurale ku ato kultivohen.  
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KAPITULLI  I – PREZANTIMI I STUDIMIT 

 

I. Hyrje 

 
Bimët mjekësore e aromatike njihen që nga lashtësia dhe janë përdorur për shërimin e 

sëmundjeve të ndryshme, për banjo aromatike, për prodhimin e parfumeve, likereve, etj. 

Shkrimet e vjetra dëshmojnë për përdorim të bimëve në mjekësi duke na informuar se 

Lulebasani (Hypericum perforatum) është përdorur nga babilonasit për shërimin e 

plagëve të shkaktuara nga djegia; Çaji kinez (Comellia sinenssis) është përdorur në Kinë 

si mjet shërues 3743 vjet para erës sonë; në Kretë është zbuluar një terrakotë, ku është 

vizatuar lulekuqja (Papaver rhoeas) rreth l400 vjet para erës sonë
1
, etj. Sot bimët 

mjekësore dhe aromatike janë mjaft të kërkuara në tregun ndërkombëtar për vlerat e larta 

mjekësore, farmaceutike si dhe kozmetike që ato përmbajnë. Vendet aziatike si Kina, 

Hong-Kongu, India, Japonia si dhe SHBA mbajnë vendet e para për eksport-importin e 

bimëve mjekësore dhe aromatike në botë. Në Europë, Gjermania, Austria, Franca, Turqia 

kryesojnë në industrinë e bimëve mjekësore dhe aromatike. Ndërsa në Ballkan dallohen 

për eksportin e BMA-e Bullgaria, Shqipëria, Rumania, Kroacia etj
2
. 

 

Shqipëria për vetë pozicionin gjeografik në të cilin ndodhet, si dhe kushtet e favorshme 

fiziko-gjeografike (ndërtimi gjeologjik, larmia e formave të relievit, klima e larmishme, 

rrjeti i pasur hidrografik, llojet e tokave si dhe natyra edafike e shumëllojshme) renditet 

ndër vendet e para europiane për pasuritë floristike. Në Shqipëri rriten rreth 47%  e 

llojeve të bimëve të Ballkanit dhe 30% e llojeve të bimëve të Europës3. Flora e Shqipërisë 

përfshin rreth 3 250 specie të ndryshme bimore të cilat u përkasin 165 familjeve dhe 910 

gjinive. Rreth 1.1%  ose 28 specie dhe 150 subspecie janë  endemike. Rreth 300 specie 

janë bimë mjekësore dhe aromatike dhe rreth 10 % të florës së Shqipërisë e zënë speciet e 

rralla, speciet në rrezik zhdukje dhe llojet relikte
4
. Origjina e bimësisë së Shqipërisë është 

nga vende të ndryshme, por përhapja ka më shumë lidhje me viset veriore sesa ato jugore, 

kjo gjë dëshmohet dhe nga fakti se rreth 25% e tyre kanë origjinë mesdhetare, 22% 

origjinë ballkanike, 18% origjinë evropiane, 14% origjinë euro-aziatike, 5.5% e bimëve 

janë të kultivuara, 4.5% janë kosmopolite, 4% euro-siberiane dhe 8% të tjera
5
.   

 

Flora e Shqipërisë përbën një potencial të konsiderueshëm të biodiversitetit me vlera 

ekologjike, ekonomike, estetike dhe etike. Vlerat e tyre ekologjike qëndrojnë në 

ndërvarësinë e llojeve nga njëri-tjetri ku zhdukja e një lloji shoqërohet edhe me zhdukjen 

e një ose disa llojeve të tjera
6
. Ndërsa vlerat e tyre ekonomike janë të konsiderueshme po 

të kemi parasysh përdorimin e tyre për dru zjarri, lëndë të parë për ndërtim ose mobilie, 

                                                           
1
 Kutrolli F., Ukaj J., Praktika të mira për mbledhjen e BMA-ve natyrore për  sigurimin e qëndrueshëmërisë 

së tyre në zonën e Pukës, 2008, fq. 7 
2
 Kathe,A., Honnef S., Heym A.,  ‖Medicinal and Aromatic Plants in Albania, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia and Romania‖, Bonn, Germany 200, fq.65. 
3
 Vangjeli J, Ruci B., Mullaj A., Libri i Kuq, 1997, fq.5 

4
 Po aty, fq 6 

5
 Ibraliu A., An overview of the flora and genetic resources of medicinal and aromatic plants in Albania. 

Report of a Working Group on Medicinal and Aromatic Plants. Lipman E, 2009, fq.4 
6
 Dollma, M., Ekologjia humane, Marin Barleti, Tiranë, 2013, fq. 34.  
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përdorimin e tyre për ushqim, si dhe vlerat  farmaceutike dhe aromatike që kanë bimët 

mjekësore dhe aromatike.  Duke mbetur në kuadrin e vlerave të florës shqiptare në 

përgjithësi, BMA-e kanë  rëndësinë e tyre ekologjike, ekonomike, dhe estetike dhe  

përdorimi i tyre në mënyrë racionale e të qëndrueshme përbën një burim ekonomik 

natyror për punësimin e popullsive lokale.  

Bimët mjekësore dhe aromatike që rriten në Shqipëri kanë një potencial të 

konsiderueshëm dhe 90% e tyre rriten në gjendje natyrale. Ato përfaqësohen nga rreth 

310 specie bimore të cilat u përkasin rreth 62 familjeve
7
. BMA-e që rriten në Shqipëri 

përbëjnë një potencial të rëndësishëm për ekonominë e vendit dhe gjenerojnë të ardhura 

të konsiderueshme ekonomike. Industrisë së përpunimit të bimëve mjekësore dhe 

aromatike në Shqipëri i është kushtuar vëmendje e veçantë gjatë periudhës 1945-1990, e 

cila reflektohet në shifrat e përfitimeve ekonomike që gjeneroheshin nga eksporti i tyre. 

Sot industria e bimëve mjekësore dhe aromatike po shndërrohet në një nga industritë 

kryesore agrobujqësore duke zënë mbi 50% të eksporteve bujqësore shqiptare
8
. Shqipëria 

konsiderohet si eksportuesja e dytë më e madhe e BMA-ve në Europën JL, pas 

Bullgarisë
9
. Pjesa më e madhe  e popullsisë që jeton në zonat rurale të Shqipërisë, janë të 

angazhuar në mbledhjen e bimëve mjekësore dhe aromatike. Shumica e këtyre banorëve 

mbledhin bimë në gjendje të egër, por interesi i tyre është rritur ndjeshëm edhe për 

kultivimin e disa bimëve të cilat janë mjaft të kërkuara nga tregu ndërkombëtar. Ky lloj 

aktiviteti ka rritur në mënyrë të konsiderueshme numrin e të vetëpunësuarve në këtë 

sektor si dhe të ardhurat ekonomike që ato përfitojnë nga shitja e tyre. Rritja e interesit të 

tregut të huaj për bimë mjekësore dhe aromatike si dhe niveli i ulët i të ardhurave 

ekonomike të banorëve që jetojnë në zonat rurale ka çuar në rritjen e interesit për 

mbledhjen dhe grumbullimin e BMA-e që rriten në natyrë. Kjo ka çuar në 

mbishfrytëzimin dhe dëmtimin e këtyre bimëve, ku një pjesë e tyre janë të përfshira në 

Librin e Kuq si bimë të rrezikuara. Për këtë arsye është e nevojshme ndërhyrja e 

menjëherëshme e aktorëve të menaxhimit për mbrojtjen e fondit të BMA-e që rriten në 

gjendje natyrore. 

Për realizimin e këtij studimi ishte i nevojshëm grumbullimi dhe kombinimi i të dhënave 

biologjike, gjeografike, hartografike, teknike, etj. Sigurimi i këtyre të dhënave u 

mundësua nga një mori institucionesh, individësh dhe ekspertësh, krahas hulumtimit të 

literaturës ekzistuese. Për këtë falenderoj të gjithë institucionet shtetërore si Bibliotekën 

Kombëtare, Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit, Drejtorinë e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të rrethit Dibër dhe 

Malësi e Madhe, Muzeun e Shkencave të Natyrës, Institutin e Statistikave (INSTAT), 

specialistët biologë dhe botanistë, pedagogë dhe studiues të Universitetit Bujqësor të 

Tiranës, drejtuesit e kompanive të ekportit të BMA-e që operojnë në Shqipëri, pikat e 

grumbullimit të BMA-e në Dibër dhe Malësi e Madhe, agronomë, fermerë si dhe banorë 

të zonave rurale që merren me mbledhjen e tyre, të cilët kanë ofruar ndihmën e tyre të 

vazhdueshme për realizimin e këtij studimi.  

                                                           
7
 Papathopuli G., Bimët mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë, Tiranë 1976, fq.5 

8
 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtes së Konsumatorit, 2012 

9
Kathe,A., Honnef, S.,Heym,A., ‖Medicinal and Aromatic Plants in Albania, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia and Romania‖, Bonn, Germany 200, fq.65 
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Mirënjohje dhe një falenderim të thellë për udhëheqësen e  këtij disertacioni, Prof. Asoc. 

Dr. Merita Dollmën, e cila e ndoqi ecurinë e  këtij studimi hap pas hapi që nga përpilimi i 

strukturës dhe deri në finalizimin e saj. Një falenderim të sinqertë për profesionalizmin  e 

saj, asistencën teknike, këshillat, kohën dhe përkushtimin e saj të vazhdueshëm ndaj 

meje.  

Gjithashtu falenderoj të gjithë pedagogët e Departamentit të Gjeografisë, të cilët me 

vërejtjet dhe sugjerimet e vazhdueshme gjatë këtyre viteve kanë ndikuar në përmirësimin 

e cilësisë së këtij studimi. Një falenderim i veçantë shkon dhe për familjen time, prindërit 

e mi dhe bashkëshortin tim, të cilët më kanë mbështetur dhe inkurajuar vazhdimisht për 

realizimin e këtij studimi. 

Janë të mirepritura të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet për përmirësimin apo thellimin e 
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II.  Qëllimi dhe objektivat e studimit  

 

Qëllimi i studimit 

 

Në kushtet e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, ku prodhimet bujqësore kanë një peshë të 

rëndësishme në GDP e vendit, industria e përpunimit dhe tregtimi i bimëve mjekësore 

dhe aromatike punëson një numër të konsiderueshëm të popullsisë rurale duke gjeneruar 

një pjesë të mirë të të ardhurave familjare. Shfrytëzimi në mënyrë racionale dhe 

mirëmenaxhimi i BMA-e është një sfidë e shumë aktorëve për të garantuar mbrojtjen e 

potencialit natyror të BMA-e dhe nxitjen e kultivimit të tyre atje ku është e mundur. Në 

këto kushte qëllimi i studimit konsiston në evidentimin dhe analizimin e vlerave 

ekonomike të bimëve mjekësore dhe aromatike në funksion të zhvillimit të ekonomisë 

rurale.  

 

Objektivat e studimit    

  

Për realizimin e këtij qëllimi, studimi synon përmbushjen e disa objektivave që janë: 

1. Evidentimi i potencialit të BMA-e të Shqipërisë; 

2. Analizimi i vlerave ekonomike që i vijnë Shqipërisë nga eksporti i BMA-e si dhe roli 

i tyre në zhvillimin ekonomik të zonave rurale të Shqipërisë; 

3. Krahasimi i të ardhurave të Shqipërisë nga eksportet e BMA-e në periudha të 

ndryshme kohore; 

4. Analizimi i luhatshmërisë së çmimeve të shitjes së BMA-e nga fermerët, 

grumbulluesit rajonal deri tek kompanitë eksportuese; 

5. Analizimi i rolit të BMA-e në zhvillim e ekonomisë rurale në dy zona pilot (Malësi e 

Madhe dhe Dibër); 

6. Evidentimi i  bimëve mjekësore dhe aromatike të dëmtuara dhe përcaktimi i faktorëve 

të dëmtimit të tyre; 

7. Evidentimi i problemeve të menaxhimit të këtyre bimëve si dhe demostrimi i rolit të 

GIS/RS në menaxhimin e BMA-e. 
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III. Metodologjia e studimit 

Për realizimin e objektivave të këtij studimi është përdorur një metodologji e karakterit 

përshkrues dhe analizues. Karakteri përshkrues shprehet në dhënien e informacionit 

përshkrues të potencialit të BMA-e, tregut të shitjes së tyre si dhe kuadri ligjor për  

mbrojtjen dhe mirëmenaxhimin e tyre. Ndërsa karakteri analizues shprehet në analizat 

ekonomike të BMA-e, studimit të tregut, luhatshmërisë së çmimeve si dhe gjenerimin e të 

ardhurave ekonomike të popullsisë rurale nga aktiviteti i mbledhjes, grumbullimit dhe 

përpunimit të BMA-e. 

Metodat e përdorura janë të larmishme si ajo e hulumtimit, intervistimit, krahasimit, 

analizimit dhe hartografimit të tyre. Metoda e hulumtimit është realizuar nga shfrytëzimi i 

një literature të gjerë të potencialit të bimëve mjekësore dhe aromatike që rriten në 

Shqipëri; hulumtimi i studimeve të ngjashme për bimët mjekësore dhe aromatike në 

vende të ndryshme të botës; raportet vjetore të eksport-importeve të Shqipërisë të 

publikuara nga Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit si dhe INSTAT-i; 

hulumtimi i ligjeve të miratuara dhe botuara në fletoren zyrtare të Republikës së 

Shqipërisë për mbrojtjen e BMA-e si dhe konventat e nënshkruara nga Shqipëria për 

mbrojtjen e biodiversitetit,  specieve të rrezikuara, etj. Nisur nga fakti që kjo industri 

është e përqëndruar në sektorin privat është bërë studimi i të gjithë kompanive në 

Shqipëri që merren me grumbullimin, përpunimin dhe eksportimin e tyre. 

Metoda e intervistimit dhe anketimit është realizuar nëpërmjet realizimit të intervistave 

dhe anketimeve në terren (direkt me banorët që merren me mbledhjen e BMA-e në 

gjendje të egër dhe kultivues të tyre në rrethin e Dibrës dhe të Malësisë së Madhe) si dhe 

me bizneset që merren me grumbullimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore dhe 

aromatike; janë kontaktuar dhe intervistuar drejtues të kompanive të rëndësishme që 

operojnë në tregun vendas dhe atë të huaj. Anketimi është fokusuar në evidentimin e 

situatës social-ekonomike të banorëve; evidentimin e numrit të banorëve të përfshirë në 

aktivitetin e mbledhjes dhe kultivimit të BMA-e dhe të ardhurat që sigurojnë ata nga ky 

aktivitet; evidentimin e problematikave që hasen në procesin e grumbullimit, përpunimit 

dhe kultivimit të BMA-e.  

Metoda statistikore është përdorur në evidentimin e sasisë së eksporteve dhe importeve  

të BMA-e në periudha të ndryshme kohore si dhe për analizimin e tregut të brendshëm 

dhe atij të huaj të BMA-e. Nëpërmjet kësaj metode janë përllogaritur luhatshmëria e 

çmimeve të shitjes së BMA-e nga grumbulluesit e vegjël (fermerët) deri tek eksportuesit 

e mëdhenj (kompanitë). Gjithashtu është bërë përllogaritja e shpenzimeve dhe 

përfitimeve të kultivimit të BMA-e (rasti i sherebelës) për një hektar. Kjo metodë është 

përdorur për të nxjerrë në pah edhe bimët mjekësore dhe aromatike më të kërkuara nga 

tregu vendas dhe ai i huaj dhe fokusimin e fermerëve në kultivimin e atyre bimëve të cilat 

e kanë të sigurtë tregun e shitjes. Metoda statistikore është përdorur dhe për analizimin e 

rezultateve të anketimeve të realizuara me banorët e zonave rurale të rrethit Dibër dhe 

Malësi e Madhe. 

Metoda e krahasimit është përdorur për të evidentuar sasisë dhe të ardhurat e përftuara 

nga BMA-e në periudha të ndryshme kohore. Kjo metodë është përdorur edhe për 

krahasimin e  kushteve klimatiko- tokësore të rritjes së bimëve mjekësore dhe aromatike 
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si dhe në sipërfaqet e kultivimit të tyre për të gjitha qarqet e Shqipërisë dhe komunat e 

rrethit Dibër. 

Metoda e analizimit është përdorur në të gjitha çështjet e kapitujve, ku është bërë një 

analizë e hollësishme për secilën tematikë. Metoda e analizimit zë një vend të 

rëndësishëm në kapitullin e vlerësimit ekonomik të BMA-e dhe roli i tyre në zhvillimin e 

ekonomisë rurale të rrethit Dibër dhe Malësi e Madhe. Ajo zë vend të rëndësishëm në 

interpretimin e statistikave zyrtare të sektorit të BMA-e dhe ato të anketimit të realizuara 

me banorët e zonave rurale.  

Metoda hartografike është përdorur për të paraqitur shpërndarjen e arealit të shtrirjes së 

BMA-e që rriten në gjendje të egër dhe atyre të kultivuara në Shqipëri. Kjo metodë është 

përdorur edhe për përcaktimin e kushteve optimale klimatike dhe tokësore për kultivimin 

e sherebelës në rastin e komunës së Maqellarës. Aplikimi i GIS ka shërbyer për 

paraqitjen hartografike të arealeve të bimëve të rrezikuara sipas kategorive të IUCN-së si 

dhe krijimin e gjeoinformacionit të BMA-e. Hartat e paraqitura në këtë disertacion janë 

përgatitur me ndihmën e softit ArcGIS10, nëpërmjet interpolimit të të dhënave. 

Nëpërmjet përdorimit të kësaj metodologjie u arrit që të bëhej vlerësimi ekonomik dhe 

ekologjik i BMA-e që rriten në Shqipëri dhe potenciali që ato përmbajnë për zhvillimin e 

ekonomisë rurale të Shqipërisë. Skema e mëposhtme tregon në mënyrë  të përmbledhur 

metodologjinë  e  ndjekur në  këtë studim:  

 
Figura 1 – Metodologjia e studimi 

Punoi: F.Pazari 
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IV. Organizimi i studimit 

Për arritjen e qëllimit dhe të objektivave të studimit u pa e nevojshme që studimi të 

organizohej në pesë kapituj, të cilët plotësojnë njëri-tjetrin. Çdo kapitull fillon me 

prezantimin dhe përfundon me konkluzionet e kapitullit përkatës. 

Në kapitullin e parë është bërë një prezantim i përmbledhur i studimit. Në këtë kapitull 

tregohet rëndësia e ndërmarrjes së studimit, qëllimi dhe objektivat e studimit, puna e bërë 

për realizimin e tij si dhe metodologjia e përdorur për arritjen e këtyre objektivave. 

Gjithashtu në këtë kapitull është trajtuar dhe një kronologji e shkurtër e studimeve të 

ngjashme mbi potencialin dhe studimet social-ekonomike të bimëve mjekësore dhe 

aromatike si dhe raste të krijimit të database-s dhe gjeoinformacionit të tyre në rajon, 

Europë dhe botë. Gërshetimi i metodave të ndryshme bashkëkohore të studimit 

(përshkruese, analizuese, krahasuese dhe hartografike) kanë ndihmuar në arritjen e 

qëllimit dhe objektivave të studimit. 

Në kapitullin e dytë evidentohet potenciali i bimëve mjekësore dhe aromatike të 

Shqipërisë së bashku me kushtet e caktuara klimatike dhe tokësore për rritjen natyrale 

apo kultivimin e tyre. Në këtë kapitull është paraqitur edhe ndarja e bimëve mjekësore 

dhe aromatike sipas familjeve duke dhënë shkurtimisht përshkrimin e tyre botanik, 

përhapjen gjeografike, kohën e vjeljes, pjesët që përdoren si dhe përdorimin e tyre. Një 

tjetër çështje e trajtuar në këtë kapitull janë edhe vlerat e BMA-e (ekonomike, ekologjike, 

mjekësore, farmaceutike, etj).  

Në kapitullin e tretë është bërë vlerësimi ekonomik i bimëve mjekësore dhe aromatike që 

rriten në Shqipëri. Në këtë kapitull është trajtuar tregu i BMA-e duke i krahasuar për dy 

periudha kohore, atë para vitit 1990 dhe pas vitit 1990 deri në ditët e sotme. Në vijim janë 

trajtuar çmimet e tregut të bimëve mjekësore dhe aromatike që tregtohen në tregun 

vendas dhe atë të huaj; luhatshmëria e çmimeve nga fermeri deri tek eksportuesi i tyre. 

Në vijim janë trajtuar edhe zinxhiri i vjeljes dhe eksportit të BMA-e, problemet aktuale të 

BMA-e dhe perspektiva në vitet në vazhdim.  

Në kapitullin e katërt  është analizuar roli që kanë BMA-e në zhvillimin e ekonomisë 

rurale të dy zonave pilot, asaj të rrethit Dibër dhe të Malësisë së Madhe. Për të nxjerrë në 

pah rëndësinë ekonomike që ka mbledhja dhe kultivimi i BMA-e për banorët që jetojnë 

në këto zona rurale janë realizuar anketime  me banorët që jetojnë në zonat rurale të 

rrethit Dibër (komuna Maqellarë, Sllovë dhe Arras) dhe ato të Malësisë së Madhe 

(fshatrat Koplik i Sipërm, Lohë e Poshtme dhe Kalldrun të Komunës Qendër si dhe ne qytetin e 

Koplikut).  

Kapitulli i pestë trajton menaxhimin e bimëve mjekësore dhe aromatike që rriten në 

Shqipëri, konventat ndërkombëtare ku Shqipëria  aderon për mbrojtjen e biodiversitetit 

dhe të specieve bimore, legjislacionin kombëtar për mbrojtjen dhe mirëmenaxhimin e 

tyre, aktorët që merren në mënyrë direkte apo indirekte me menaxhimin e tyre, etj. Në 

këtë kapitull janë trajtuar edhe kriteret teknike për mbledhjen, tharjen dhe paketimin e 

tyre, respektimi i kalendarit të vjeljes, etj. Përdorimi i teknologjisë GIS është demostruar 

në këtë kapitull për mirëmenaxhimin e BMA-e nëpërmjet krijimit të gjeoinformacionit 

dixhital dhe rolit të GI në asistimin e  procesit të vendimmarrjes.  Kapitulli mbyllet me 

paraqitjen e bimëve të dëmtuara ose rrezikuara për tu zhdukur, faktorët e dëmtimit të 
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bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë. Në këtë kapitull janë trajtuar edhe kriteret 

e kategorizmit të rrezikimit të bimëve sipas IUCN-së si dhe grupimi i BMA-ve të 

Shqipërisë sipas shkallës së rrezikimit të tyre sipas këtij kategorizimi.  

Studimi përmbyllet me konkluzionet e vlerësimit ekonomik dhe ekologjik të BMA-ve si 

dhe rëndësisë që ato luajnë në zhvillimin e ekonomisë së zonave rurale në Shqipëri. 

Rekomandimet për përmirësimin dhe zhvillimin afatgjatë dhe në mënyrë të qëndrueshme 

të këtij aktiviteti janë rrjedhojë logjike e njohjes dhe analizmit të këtij burimi natyror si 

në aspektin teorik ashtu dhe në atë praktik. 

 

V. Raste të studimeve të bimëve mjekësore dhe aromatike në vende të ndryshme të 

botës 

 

Përdorimi i bimëve mjekësore dhe aromatike për shërimin e sëmundjeve është po aq i 

vjetër sa edhe vetë njerëzimi. Lidhja midis njeriut dhe kërkimit të tij për ilaçe në natyrë 

daton që nga lashtësia, e cila është e dokumentuar si në shkrimet e vjetra ashtu dhe në 

ruajtjen dhe transmetimin në formë origjinale të pregatitjes së tyre për shërimin e 

sëmundjeve. Shkenca bashkëkohore ka pranuar veprimin shërues të këtyre bimëve dhe 

vazhdon ti përdorë ato për prodhimin e barnave mjekësore me origjinë bimore, ashtu siç 

janë përdorur për disa mijëvjeçarë që nga qytetërimet e lashta e deri në ditët e sotme. 

Dëshmia më e vjetër e përdorimit të bimëve mjekësore dhe aromatike është gjetur në një 

pllakë balte sumeriane në Nagpur (5000 vjet më parë), ku përshkruhen 12 receta për 

pregatitjen e tyre në formën e çajrave. Përshkrimi i vetive shëruese dhe  mënyra e 

pregatitjes së tyre jepen edhe në disa vepra si në librin kinez ―Pen T'Sao‖ (2500 vjet 

p.e.s.), librat e shenjtë të Vedës në Indi (1500-1000 vjet p.e.s.), Ebers Papirusi (1555 

p.e.s) në veprën ―De ri Medica‖ të Celsus, ku citohen rreth 250 bimë medicinale. Në 

veprat e Iliadës dhe Odisesë së Homerit (rreth 800 vjet p.e.s) përmenden rreth 63 lloje 

bimore të cilat personifikohen dhe me karakteret e heronjve të asaj kohe. Veprat e 

Hipokratit (459-370 p.e.s) përmbajnë rreth 300 bimë mjekësore dhe aromatike, të cilat i 

klasifikon sipas veprimeve të tyre fiziologjike dhe sëmundjeve që ato shërojnë. Ndërsa 

botanisti Theoprast në veprat e tij ‖De Causis Plantarium‖ dhe ―De Historia Plantarium‖ 

në vitet 371-287 p.e.s, përcakton rreth 500 specie të bimëve mjekësore dhe aromatike
10

.  

 

Përdorimi i bimëve mjekësore dhe aromatike në fushën e mjekësisë, farmakologjisë dhe 

kozmetikës përbën edhe një potencial të lartë ekonomik për vendet të cilat janë të pasura 

me këto bimë. Për këtë arsye u është kushtuar rëndësi studimeve mbi potencialin e 

bimëve mjekësore dhe aromatike dhe aspektet e tyre social-ekonomike. Studimet janë 

fokusuar në përshkrimet botanike dhe vetitë e tyre shëruese, studime social-ekonomike, 

inventarizime të BMA-e, krijim të database-s së BMA-e, krijim të gjeoinformacionit të 

BMA-e nëpërmjet përdorimit të teknologjisë GIS, etj. Një rëndësi e veçantë u është 

kushtuar dhe ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të bimëve mjekësore dhe aromatike, 

ku theksi kryesor vihet mbi legjislacionin ndërkombëtar dhe zbatimin e tij në nivel 
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kombëtar nga shtetet të cilat janë aderuar në konventa të mbrojtes së biodiversitetit
11

. Në 

Turqi janë bërë disa studime mbi inventarizimin, përdorimin, vlerësimin ekonomik dhe 

studimin e tregut të BMA-e
12

. Në një studim mbi përdorimin dhe potencialin ekonomik të 

BMA-e në pjesën lindore të Detit të Zi në Turqi, evidentohet potenciali i tyre, sëmundjet 

që ato shërojnë, bimët e rrezikuara si dhe të ardhurat, që sigurohen nga tregtimi i tyre
13

.  

 

Në studimet mbi bimët mjekësore dhe aromatike të Etiopisë evidentohet roli dhe rëndësia 

që kanë këto bimë në përmirësimin e shëndetit të popullsisë, në një vend në zhvillim siç 

është Etiopia
14

. Gjithashtu një vend të rëndësishëm zë dhe mbledhja dhe tregtimi i tyre në 

gjenerimin e të ardhurave të një popullsie me nivel të ulët jetese
15

. Në këto studime 

analizohet dhe rëndësia e mbrojtjes së tyre duke e vënë theksin në politikat mbështetëse 

për zhvillimin e këtij sektori dhe strategjive kombëtare për mbrojtjen dhe 

mirëmenaxhimin e këtij potenciali
16

.  

Në studimet mbi bimët mjekësore dhe aromatike të Indisë evidentohet potenciali i lartë i 

BMA-e dhe fokusi kryesor i është kushtuar rëndësisë së sigurimit të tregut ndërkombëtar 

të shitjes së tyre
17

. Mbrojtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i këtij potenciali zë një vend të 

rëndësishëm në studim
18

. Krahas përdorimit dhe vetive të tyre shëruese, një rëndësi e 

veçantë u është kushtuar edhe kultivimit të BMA-e duke analizuar përfitimet ekonomike 

që sigurojnë banorët e zonave rurale që merren me aktivitetin e mbledhjes së BMA-e
19

. 

Në studimin mbi analizën ekonomike të kultivimit të nenexhikut mente (Menthol Mint) 

në Utar Prandesh të Indisë, analizohet roli që luajnë bimët mjekësore dhe aromatike në të 

ardhurat e popullsisë lokale të zonës
20

. Në një studim tjetër të realizuar në SHBA 

analizohet rëndësia e BMA-e dhe mundësia që ato ofrojnë për rritjen e të ardhurave 

ekonomike në të ardhmen
21

. Për këtë arsye rekomandohet dhe rritja e sipërfaqes së 

kultivimit të tyre nga fermerët. Studime të tjera të ngjashme janë bërë në Afrikë, vendet e 

Europës si Spanjë, Portugali, Francë, Itali, etj. 

 

Vendet e Europës Juglindore kanë një potencial të madh BMA-e, gjë që lidhet me kushtet 

e përshtatshme klimatike dhe tokësore për rritjen e tyre. Për këtë arsye vende të tilla si 
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Bullgaria, Rumania, Maqedonia, Kosova, Serbia, Mali i Zi, Kroacia dhe Shqipëria 

shfaqen si konkuruese të forta në tregun ndërkombëtar të BMA-e. Studimet e realizuara 

në vendet e Evropës Juglindore janë fokusuar në evidentimin e potencialit të BMA-e, 

vlerat biologjike të tyre, tregun e shitjes si dhe legjislacionin për mbrojtjen e tyre dhe 

zhvillimin e qëndrueshëm. Në studimin mbi bimët mjekësore dhe aromatike në Bullgari, 

Rumani, Kroaci, Bosnje-Hercegovinë, Kroaci dhe Shqipëri  është bërë një analizë e 

hollësishme e potencialit të BMA-e, tregtisë së tyre (eksport-importet), zinxhirit të tregut 

si dhe legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar për mbrojtjen dhe mirëmenaxhimin e 

tyre
22

. Krahas studimeve ndërkombëtare si dhe publikimeve të raporteve vjetore 

ndërkombëtare të tregtisë së BMA-e
23

, janë realizuar edhe studime nga studjues kombëtar 

të këtyre vendeve. Në studimin e realizuar në malet Rodope (në Bullgari) trajtohet 

potenciali i bimëve mjekësore dhe aromatike i kësaj zonë, kushtet klimatike dhe tokësore 

dhe mundësitë e kultivimit të tyre. Theksi vihet dhe në vëmendjen që u duhet kushtuar 

studimeve të BMA-e në këtë zonë, mbrojtjes dhe zhvillimit të tyre të qëndrueshëm
24

. Në 

një tjetër studim është bërë inventarizimi i të gjitha bimëve mjekësore dhe aromatike që 

rriten në territorin e Republikës së Bullgarisë, ku janë evidentuar dhe zonat me potencial 

më të lartë të BMA-ve (malet Rodope, bregdeti i Detit të Zi, etj)
25

.  Në pjesën 

veriperëndimore të Serbisë janë përzgjedhur dy zona për të eksperimentuar kushtet 

klimatike dhe tokësore për kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike. Në këtë studim 

janë përdorur metoda bashkëkohore për përcaktimin e tipeve dhe nëntipeve të tokës (ICP) 

si dhe inventarizmeve floristike dhe fitoekologjike të zonës. Në fund të studimit janë 

rekomanduar llojet e specieve që mund të kultivohen në këtë zonë
26

. Studimet janë 

fokusuar dhe në përdorimin e bimëve mjekësore dhe aromatike që gjenden në gjendje të 

egër për trajtimin e terapive tradicionale të disa lloje sëmundjeve
27

. Në inventarin e 

BMA-e dhe pemëve të egra frutore të Kosovës është realizuar një studim kompleks në 

zonën e Alpeve Shqiptare, malet e Sharrit, Gollakut, Kosovës (veriore dhe asaj qëndrore), 

etj. Në studim është analizuar përbërja gjeologjike, kushtet klimatike dhe tokësore, 

sipërfaqja në ha e BMA-e, sasisa mesatare e mbledhjes së tyre (kg), potenciali ekonomik 

që ato ofrojnë, organizimi i grumbullimit dhe shitjes si dhe mbrojtja e tyre
28

.  

 

Në kuadër të zhvillimit të sektorit të BMA-e si dhe informimit të asaj pjese të shoqërisë 

së interesuar mbi potencialin dhe aktivitetet ekonomike që lidhen me BMA-e, gjithnjë e 

më shumë po i kushtohet rëndësi krijimit të database-s së BMA-e dhe përdorimit të 
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teknologjive bashkëkohore GIS/RS për evidentimin e këtij potenciali,  si dhe në asistimin 

e mirëmenaxhimit të tyre. Disa nga rastet e krijimit të database-s së BMA-e janë: 

“Database on Medicinal Plants” në Indi, ku janë përshkruar potencilai i bimëve 

mjekësore në malet Himalaje, dhe për çdo bimë është futur informacioni mbi familjen, 

emrin e zakonshëm të bimës, pjesa e përdorshme, përdorimi i saj, kultivimi, statusi i 

rrezikimit, përfshirja ose jo në librin e kuq, çmimi i shitjes dhe vendodhja e saj
29

. Në 

studimin “Creating a Medicinal Plants Database”, shpjegohet krijimi i database-s së 

bimëve mjekësore duke përdorur sistemin informativ MEDPHYT. Në këtë database janë 

përfshirë karakteristikat biologjike, historia e zbulimit të vetive teraupike, etimologjike, 

etj., të bimëve. Studimi ―Application of Space Technology and GIS for Inventorying, 

Monitoring and Conservation of Mountain Biodiversity with Special Reference to 

Medicinal Plants” demostron rëndësinë e përdorimit të teknologjisë GIS/RS dhe rolin e 

saj në inventarizimin, monitorimin dhe mbrojten e bimëve mjekësore në zonën Himachal 

Prandesh në Indi, duke përdorur imazhet satelitore me rezolucion të lartë dhe përpunimin 

e tyre në GIS
30

. Ndërsa në studimin “GIS Aplication for Land Suitability of Ginger 

Cultivation” analizohet roli i teknologjisë GIS në përpunimin dhe analizimin e të 

dhënave biologjike dhe klimatiko-tokësore për përcaktimin e arealit të përshtatshëm të 

kultivimit të xhenxhërfillit
31

.  

 

Siç e theksuam dhe më lart theksi kryesor i studimeve mbi bimët mjekësore dhe 

aromatike në vende të ndryshme të botës është vënë mbi karakteristikat biologjike të 

bimëve, vlerat e tyre teraupike si dhe vlerësimet e tyre ekonomike. Nëpërmjet këtyre 

studimeve del në pah rëndësia ekonomike që kanë këto bimë dhe mundësia e kultivimit të 

tyre për rritjen e të ardhurave ekonomike nga eksportet e tyre. Një risi e studimeve të 

BMA-e vitet e fundit është krijimi i database-s së tyre dhe përdorimi i teknologjisë 

GIS/RS, i cili asiston në inventarizimin, menaxhimin dhe përcaktimin e lokacioneve të 

përshtatshme për kultivimin e tyre nëpërmjet interpolimit të të dhënave. Për realizimin e 

këtyre studimeve janë përdorur një larmi metodash teorike (shfrytëzimi i materialeve 

dytësore), praktike (vëzhgimet dhe studimet direkt në terren), analitike (analizat e 

rezultateve të studimeve të realizuara në terren) dhe teknike (përdorimi i softeve 

kompjuterike për analiza statistikore dhe hartografike), etj.  

Nisur nga eksperiencat e studimeve të vendeve të ndryshme të botës dhe impakti i tyre në 

rritjen e interesit të sektorit publik dhe atij privat për potencialin e BMA-e si dhe 

metodologjia bashkohore e përdorur prej tyre, u konsiderua e nevojshme ndërmarrja dhe 

realizimi i një studimi të ngjashëm dhe për rastin e Shqipërisë. Synimi i këtij studimi 

është evidentimi dhe analizimi i vlerave ekonomike dhe ekologjike të BMA-e në Shqipëri 
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në funksion të zhvillimit të ekonomisë rurale. Theksi kryesor është vënë në analizën 

ekonomike të BMA-e dhe përfitimet ekonomike që i vijnë popullsisë së zonave rurale që 

merren me aktivitetin e mbledhjes dhe tregtimit të tyre. Metodat e përdorura për 

realizimin e këtij studimi janë komplekse, bashkohore dhe të krahasueshme me raste të 

ngjashme studimi në vende të tjera të botës. Aspekti teorik i studimit qëndron në 

informacionet përshkruese të potencialit të BMA-e si dhe kushteve fitogjeografike të 

rritjes së tyre, ndërsa aspekti praktik konsiston në analizat ekonomike të BMA-e në 

Shqipëri, analizat e zonave pilot, përdorimi dhe analizimi i anketimeve si dhe aplikimi i 

GIS për paraqitje hartografike dhe analiza më të thelluara, etj.  
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KAPITULLI II – DATABASE I BIMËVE MJEKËSORE DHE AROMATIKE TË 

SHQIPËRISË 

 

Prezantim  

Bimët mjekësore dhe aromatike janë një pasuri natyrore me vlera të mëdha ekonomike 

dhe ekologjike për Shqipërinë. Vlerat që këto bimë përmbajnë (mjekësore dhe 

kozmetike) si dhe kushtet natyrore në të cilat rriten i bëjnë ato mjaft të kërkuara nga tregu 

dhe tashmë ekziston një bashkëpunim i konsoliduar ndërkombëtar. Për këtë arsye në këtë 

kapitull është hartuar database i bimëve mjekësore dhe aromatike që rriten në Shqipëri. 

Në çështjen e parë trajtohet potenciali i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë 

dhe studimet e realizuara për këto bimë. Çështja e dytë e këtij kapitulli trajton faktorët që 

ndikojnë në përhapjen e tyre, si ato klimatike, tokësore, etj. Në vijim, çështja e tretë, 

është realizuar klasifikimi i BMA-e sipas familjeve si dhe jepet një përshkrim i 

përgjithshëm i bimëve kryesore mjekësore dhe aromatike që rriten në Shqipëri, duke 

krijuar në këtë mënyrë një database për secilën bimë. Database përmban emrin latinisht 

dhe atë popullor të bimës, familjen në të cilën bën pjesë, veçoritë botanike të bimës, 

përhapjen gjeografike, periudhën e vjeljes, pjesët që përdoren, fushën e përdorimit, 

statusin aktual si dhe vlerat ekonomike. Çështja e katërt e kapitullit i është kushtuar 

bimëve që gjendjen në gjendje të egër dhe atyre të kultivuara në periudha të ndryshme 

kohore. Në këtë çështje janë paraqitur në mënyrë tabelare dhe hartografike sasia dhe 

sipërfaqja e kultivimit të disa bimëve sipas qarqeve të Shqipërisë. Në çështjen e pestë dhe 

të fundit të kapitullit të parë janë trajtuar vlerat e bimëve mjekësore dhe aromatike 

(shëndetësore, ekonomike, kozmetike, ekologjike, estetike dhe etike). 

 

2.1. Potenciali i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë 

Shqipëria për vetë pozicionin gjeografik në të cilin ndodhet, si dhe kushtet e favorshme 

fiziko-gjeografike (ndërtimi gjeologjik, larmia e formave të relievit, klima e larmishme, 

rrjeti i pasur hidrografik, llojet e tokave si dhe natyra edafike e shumëllojshme) renditet 

ndër vendet e para europiane për pasuritë floristike. Në Shqipëri rriten rreth 47%  e 

llojeve të bimëve të Ballkanit dhe 30% e llojeve të bimëve të Europës
32

. Flora e 

Shqipërisë përfshin rreth 3 250 specie të ndryshme bimore të cilat u përkasin 165 

familjeve dhe 910 gjinive
33

. Rreth 1.1%  ose 28 specie dhe 150 subspecie janë  

endemike
34

. Rreth 310 specie janë bimë mjekësore dhe aromatike dhe rreth 10 % të florës 

së Shqipërisë e zënë speciet e rralla, speciet në rrezik zhdukje dhe llojet relikte
35

.  

Bimë mjekësore dhe aromatike konsiderohen të gjithë ato drurë, shkurre, bimë barishtore 

dhe kërpurdha, organet e të cilave (rrënjët, gjethet, lëvorja, frutat, farërat, kërcelli, 

rizomat, etj) përmbajnë substanca kurative për lloje të ndryshme sëmundjesh si dhe 

                                                           
32

 Vangjeli J, Ruci B, Mullaj A. Libri i Kuq,  1997, fq.5 
33

 Po aty, fq.6 
34

 Dollma.M. Ekologjia humane, 2012, fq.35. 
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substanca aromatike
36

. Ato rriten përgjithësisht në gjendje të egër (spontane), por edhe 

mund të kultivohen. Dallimi midis bimëve mjekësore dhe atyre aromatike qëndron në 

përbërjen e substancave që ato përmbajnë (teraupike apo aromatike) si dhe në fushën e 

përdorimit të tyre (mjekësore apo kozmetike). 

Për të njohur më mirë llojshmërinë e bimëve mjekësore dhe aromatike, përhapjen dhe 

prodhimtarinë e tyre janë kryer disa inventarizime. Inventarizimi i bimëve mjekësore dhe 

aromatike, i kryer në vitin 1987-1988, rezultoi me rreth 210 bimë mjekësore dhe 

aromatike, që rriten në vendin tonë
37

, si dhe u pergatitën herbariume me rreth 690 specie 

bimësh
38

. Nga ky inventarizim u bë i mundur përcaktimi i shtrirjes në terren, u studjua 

gjendja vegjetative dhe fitosanitare e tyre, u përcaktuan sipërfaqe pilot nga ku u 

përllogarit numri i bimëve dhe prodhimi i tyre në hektar. Ky inventarizim nxori në pah jo 

vetëm vlerat mjekësore dhe farmaceutike që kanë këto bimë, por dhe vlerat ekologjike 

dhe sidomos ato ekonomike. Nga të dhënat që dolën nga studimi rezultoi se në atë 

periudhë mund të mblidheshin rreth 130 bimë
39

 të cilat ishin me shumicë dhe arrinin një 

prodhim të përgjithshëm rreth 200 000 ton, e cila vlerësohej në vlerë monetare me rreth 

200 000 dollarë në atë kohë
40

. Ndërsa studimet e kryera dhjetëvjeçarët e fundit rezultojnë 

me rreth 310 bimë mjekësore dhe aromatike, që rriten në Shqipëri, por prodhimtaria e 

tyre ka ardhur në rënie në krahasim me ato të periudhës para viteve 1990
41

. 

 

 

2.2.  Faktorët që ndikojnë në përhapjen e bimëve mjekësore dhe aromatike  

 

Zhvillimi normal i bimëve mjekësore dhe aromatike kërkon plotësimin e disa kushteve 

bazë për rritjen e tyre. Ndër faktorët më kryesorë janë: klima, toka, kultivimi i tyre, 

mosha etj, ku gërshetimi i këtyre faktorëve bën të mundur ekzistencën e një sasie të 

mjaftueshme të lëndëve vepruese të cilat ndikojnë në rritjen e vlerave të tyre.  

 

Klima është ndër faktorët jetik të biodiversitetit. Faktorët që ndikojnë në formimin e 

klimës janë gjerësia gjeografike, lartësia mbi nivelin e detit, ekspozicioni i diellit, afërsia 

e deteve apo liqeneve etj
42

. Zhvillimi dhe përmbajtja e lëndëve vepruese të bimëve varet 

shumë nga temperatura mesatare, pasi e njëjta lloj bime mund të gjendet në zona të 

ndryshme klimatike, por sjellja e saj është e ndryshme. Kështu p.sh. recini, një bimë e 

zakonshme e cila rritet në zona të ndryshme klimatike të Shqipërisë, paraqet sjellje të 

ndryshme. Në vendet me temperatura më të ulta paraqitet si një bimë njëvjeçare (Korçë, 

Dibër, Kukës etj), ndërsa në zona me temperatura më të larta, si në Lushnje, Kavajë, 

Durrës, shfaqet si bimë dyvjeçare, ndërsa në Sarandë, me një klimë tipike mesdhetare 

rritet si dru. Ky ndryshim i ciklit biologjik të këtyre bimëve ndikon dhe në lëndët 

vepruese që ato përmbajnë, prandaj dhe sjellja e tyre ndaj kushteve të diferencuara të 
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mjedisit është e ndryshme. Në përgjithësi bimët mjekësore dhe aromatike në zonat e 

nxehta dhe në temperaturë të lartë janë më të pasura me lëndë vepruese sesa ato të 

vendeve me klimë të ftohtë
43

. 

 

Përbërja e tokës ndryshon natyrën dhe sasinë e lëndëve vepruese të bimëve, gjë e cila 

lidhet dhe me rritjen dhe përhapjen e llojeve të bimëve. Përshkueshmëria, lagështira, 

kapilariteti si dhe poroziteti ndikojnë në pjellorinë e tokës dhe rendimentin e 

prodhimtarisë së saj
44

. Kështu p.sh lulekëmbana, sa më të lartë ta ketë përqindjen e 

përmbajtjes së kalciumit aq më shumë i humbet vlerat e saj farmakologjike
45

. 

Shumëllojshmëria e tokave të Shqipërisë ka ndikuar dhe në rritjen e një larmie shumë të 

madhe të bimëve mjekësore dhe aromatike, të cilat gjejnë kushte të përshtatshme për 

rritjen e tyre në varësi të llojeve të tokave që ato kërkojnë. Disa bimë kërkojnë toka 

aluvionale (neprexhiku), disa të tjera toka argjilore-gëlqerore (sherebela), toka gëlqerore 

(lulëkuqja, manaferra, etj), toka gurishtore (lulesapuni, thundërmushka) etj
46

. 

 

Ndikimi i kultivimit, moshës dhe plehërimit të tyre janë faktorë të tjerë që ndikojnë në 

përhapjen dhe vetitë e bimëve mjekësore dhe aromatike. Kultivimi i bimëve ndikon në 

vlerat dhe rendimentin e tyre. Nëqoftëse bima kultivohet në  kushte të njëjta ose të 

përafërta klimatiko-tokësore, me ato në gjendje të egër, atëherë ajo mund të rrisë sasinë e 

lëndëve vepruese, duke çuar dhe në rritjen e rendimentit, por në të kundërt ndodh që 

kultivimi  mund të ulë përqindjen e lëndës vepruese
47

. Ndikimi veprues i bimës varet nga 

mosha e saj në varësi të pjesës së përdorshme të bimës. Kur mosha e bimës është e re 

vetitë e saj vepruese janë më të ulta, duke përjashtuar rastet kur bimës i përdoret lëvorja 

dhe rrënjët. Kur mosha e bimës ka arritur periudhën e pjekurisë, vetitë e saj janë më të 

larta (në rastet kur i përdoren frutat e saj). Pra pjesët e ndryshme të bimës kanë veti të 

ndryshme në varësi të moshës në të cilën mblidhet bima
48

. Ndërsa plehërimi është një 

indikator pozitiv në vlerat e këtyre bimëve, nëse ai përdoret rregullisht dhe duke u 

përgatitur sipas teknologjisë përkatëse dhe masës së duhur.  

 

2.3.  Ndarja e bimëve mjekësore dhe aromatike sipas familjes  

Bimët mjekësore dhe aromatike konsiderohen si një nga potencialet kryesore të 

ripërtëritshme me ndikim në zhvillimin social-ekonomik të vendit në tërësi dhe të zonave 

rurale në veçanti. Në Shqipëri ndodhen mbi 310 bimë mjekësore dhe aromatike, të cilat u 

përkasin  rreth 62 familjeve
49

.  

Ndarja e bimëve sipas familjes që i përkasin paraqiten si më poshtë: 
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1. familja aguliçore (Primulaceae): aguliçja (Primula veris); 

2.  familjen amrilidore (Amaryllidaceae): narcizi me kupë ose zymbyli i ujit 

(Narcissus tazetta), narcizi i poetëve (Narcissus poeticus), narcizi i verdhë 

(Narcissus pseudonaricissus); 

3. familja apocynaceae: metriku (Vinca major) 

4. familja araliaceae: urdhi (Hedera helix)  

5. familja berberidaceae: mëlqinja (Berberis vulgaris) 

6. familja bishtajore (Leguminosae): akacia (Robinia pseudocaceae), gjineshtra 

(Genista tinctoria), gjuhënusja (Ononis spinosa), grunamadhi (Melilotus 

offienalis), makthi ( Melilotus officinalis), mimoza (Acacia dealbata), tërfili i 

livadheve (Trifolium pratense);  

7. familja blinore (Tiliaceae): bliri fletëgjerë (Tilia platyphyllos), bliri gjethevogël 

ose bli mali (Tilia parviflora), bliri gjethe argjendtë (Tilia tomentosa); 

8. familja boraginore (Boraginaceae): gaculli, gazulli (Heliotropium europaem), 

kufilma, lulevath (Symphytum officinale), shaja mjekësore, lëpusha (Borago 

officinalis);                               

9. familja buzore (Lamiaceae) : acini i arës (Acinos arvensis), arrsi i maleve 

(Teucrium montatum), bar majasëlli (Teucrium polium), bari i maces (Nepeta 

cataria), bishtmithi (Micromeria juliana), borziloku (Ocimum basilicum), çaji i 

malit (Sidertis syriaca), cfaga e zezë (alvia triloba), hisopi mjekësor (Hyssopus 

officinalis), kalamintha (Calamintha sylvatica), klinopodi i rëndomtë 

(Clinopodium vulgare), lule shëngjini (Salvia sclarea), manxurana (Origanum 

majorana), mendra e butë, djegëse (Mentha piperitae), rigoni i bardhë (Origanum 

heracleoticum), rigoni i kuq (Origanum vulgare), rozmarina (Rosmarinus 

officinalis), sherebela e zakonshme (Salvia officinalis), sarusha mjekësore 

(Stachys officinalis), trumza (Satureja montana), zizifora (Ziziphora capitata), 

zhumbrica (Thymus logicaullis); 

10. familja capitata: lakra (Brassiea oleracea); 

11. familja caprifoliaceae: shtogu (Sambucus nigra); 

12. familja corylaceae: lajthia (Corylus avellana); 

13. familja cruciferae: shtrapëri (Caspella bursa pastoris Monch); 

14. familja dafinore (Luaraceae): dafina (Laurus nobilis); 

15. familja dorëzonjore (Caprifoliaceae): dorëzonja (Lonicera caprifolium); 

16. familja ekuisetore (Equisetoreae): bishtkali ose këputja e arave (Equisetum 

arvense); 

17. familja gentianore (Gentianaceae): sanzi (Gentiana lutea), kinëfusha (Erythrea 

centarium); 

18. familja geraniore (Geraniaceae): barbaroza (Pelargonium roseum); 

19. familja graminaceae: tërshëra (Avena sativa), Grami (Cynodon dactylon); 

20. familja gtraminaceae: misri (Zeamays); 

21. familja hiperikore (Hypericaceae): lulebasani (Hypericum perforatum); 

22. familja hithërore (Urticaceae): hithra (Urtica dioica), parietarja mjekësore 

(Parietaria officinalis); 

23. familja juglandaceae: arra (Juglans regia); 

24. familja kenopodiore (Chenopodiaceae): minuri si pelin deti (Chenopodium 

ambrisiodos), minuri vilarrushi (Chenopodium botrys); 
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25. familja kapanore (Cannabinaceae): sumbullari ose kulthi (Humulus lupulus); 

26. familja kompozite (Compositae): akja (Helichrysum arenarium), angjinarja 

(Cynara scolium), barpezmi (Achillea millefolium), lule ciani (Cenatarus cijanus), 

çikorja (Cicharium intybus), dydhëmbëshi trepjesësh (Bulens tripartite), fshesa e 

keqe (Ehgeron eanadensis), gjembgomari (Silybum mariani), kamomili 

(Matricaria camomilla), karajpel (Tanacetum vulgare), kemashen me qime 

(Hireacium pilo sella), kokocelli (Centaurea cyanus), llopoi (Petasites hybridus), 

luledelli (Plantago major), lulepleshti (Tanacetum cinerarifolium), luleshqerra 

(Bellis perennis), lule tageti (Tagetes patula), njëmijëfletëshi (Achillaea 

millefolium), pelini i zi (Artemisa vulgaris), plenra ngjitëse (Dittrichia viscosa), 

pulithi (Senecionis vulgaris), qumështore (Taraxacum officinalis), rrodhja e 

madhe (Articum lappa), santolina (Santolina chamacyparissus), thundërmushkë 

(Tussilago farfare), ushojza pa kërcell (Carlina acaulis); 

27. familja kryqore (Cruciferae): purqarku (Nasturtium officinalis), rrepa (Raphanus 

sativus), sinapi i zi (Brassica nigra);  

28. familja labiateae: bar blete, milca (Melissa officinalis), barmajasëlli (Teucerium 

polium), kapinoki (Marrubium vulgare), leonuri i zemrës (Leonurus cardiac), 

likopësi (Lycouis europaeus); 

29. familja limacea: liri (Linum usitatissimum); 

30. familja lorantale (Loranthaceae): vjeshtulla e bardhë (Vicum album); 

31. familja lulkuqore (Papaveraceae): fomi mjekësor (Fumaria officinalis), latrapeci i 

madh (Chelidonium majus), lulëkuqja (Papaver rhoeas); 

32. familja lythraceae: bargjaku (Lythrum salicaria); 

33. familja manjolore (Magnoliaceae): manjola (Magnolia grandiflora); 

34. familja manushaqore ( Violaceae): manushaqja ose vjollca (Viola odorata); 

35. familja mëllagore (Malvaceae): mëllaga (Malva silvestris); 

36. familja mërsinore (Myrtaceae): ekualipti rruzor (Ecualiptus glopulus), mërsina 

(Myrtus communis); 

37. familja mështeknore (Betulaceae): mështekna e bardhë (Betula pendula), vërri i zi 

(Alunus glutinosa); 

38. familja mështinore (Cistaceae): drizëkuqja (Cistus monepelinis), mënishtja 

(Cistus salvifolius), mënishtja me push (Cistus incanus); 

39. familja moraceae: mani (Morus nigra); 

40. familja ombrellore (Umbrellifere): anasoni (Pimpinella annisum), arrza e pyllit 

(Angelica sylvestris), bar iriqëz (Pimpinella saxifraga), bar këmbëpate 

(Heracleum sphondyllium), finoku (Foeniculum vulgare), gjembardha (Eryngium 

campestre), karota (Daucus carota), karabatili (Carum carvi), kopra (Anethum 

graveolens), koriandri (Coriandrum sativum), majdanozi (Petroselinum sativum), 

luledhria netreze (Oenanthe pimpinelloides), panaksi i Kironit (Opopanax 

chironium), selinoja (Apium graveolens); 

41. familja orchidaceae: salepi (Orchis maria); 

42. familja petrikore (Aristolochiaceae): Helmentuni Evropian (Asarum europaeum), 

Petriku kulpër (Aristolochia clematitis); 

43. familja pishore (Pinacea): arneni i bardhë (Pinus peuce), bredhi i bardhë (Abies 

alba), bredhi i Maqedonisë (Abies boisii regis Mattf), çedri (Cedrus deodara), 

hartina (Pinus sylvestris), hormoqi (Picea excelsa), kërleka (Pinus mugo Turra), 
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pisha e zezë (Pinus nigra), pisha e egër (Pinus halepenis), rrobulli (Pinus 

Heldreichii Crist); 

44. familja polygonaceae: nejça e zogjve (Polygonum aviculare), nejça si piper uji 

(Polygonum hydropiper), nejça e përdredhur (Polygonum bistorta); 

45. familja polypodiaceae: polipoda (Polypodium vulgare), gjarpëri mjekësor 

(Ceterach officina rum); 

46. familja punicaceae: shega (Punica grana-tum); 

47. familja Rhamnaceae: drunakuqi (Rhamnus frangula); 

48. familja ruzore (Rutaceae): dishëlla (Dictanus albus), limoni (Citrus limonum), 

mandarina (Citrus deliciosa), nerënxa (Citrus aurantium), portokalli (Citrus 

sinesis), ruza (Ruta graveolens); 

49. familja salicaceae: plepi i zi (populis nigra); 

50. familja selviore ose qiparisore (Cupressaceae): bërsheni (Juniperus foetidissima), 

dëllinja e zezë (Juniperus communis), dëllinja e kuqe (Juniperus oxycedrus), 

dëllinja kokërrmadhe (Juniperus macrocarpa), fidhësi (Juniperus phoenicea), 

jermësina (Juniperus sabina), Selvia ose qiparisi (Cupressus semprevirens), tuja 

lindore (Thuja orientalis), venja (Juniperus excelsa); 

51. familja skrofuliarore (Scrophulariaceae): netulla (Verbascum phlomoides); 

52. familja solanore (Solanaceae): duhani (Nicotiana tabacum), speci djegës 

(Capisum annuum); 

53. familja shelgore (Salicaceae): shelgu i bardhë (Salix alba); 

54. familja shpatore (Iridaceae): luleshpatore e zbehtë (Iris pallida), luleshpatore 

gjermanike (Iris germanica); 

55. familja shqemore (Anacardiaceae): bafra (Pistacia terebinthus), xina (Pistacia 

lentiscus)’ 

56. familja shqopore (Ericaceae): boronica (Vaçinium myrtillus), gërdeci 

(Arctostaphylos uva-ursi), mareja (Arbutus unedo), shqopa (Erica arborea); 

57. familja trëndafilore (Rosaceae): ftoi (Eyeloniei oblonga), kulumbri (Primus 

spinosa), luleshtrydhe (Fragaria vesca), manaferra (Rubus fruticosus), melakja 

(Geum urbanum), molla e egër (Malus silvestri), murrizi (Crataegus monogyna), 

podiqja (Agrimonia eupatoria), shtalba e egër (Spirea ulmaria), trëndafil i egër 

(Rosa canina), trëndafili i Damaskut (Rosa damascea), tasllani (Prunus 

Laurocerassus), vodha e egër (Sorbus aucuparia), vishnja dhe qershia (Cerasus 

vulgaris dhe Cerasus avium); 

58. familja ulliore (Oleaceae): frashëri i zi (Fraxinus excelsior), jargavani (Syringa 

vulgaris); 

59. familja valerianore ( Valerinaceae): haraqina mjekësore (Valeriana officinalis); 

60. familja verbenore (Verbenaceae): bari i shpretkës (Verbena officianalis), 

konopica (Vitex agnus-castus);  

61. familja zambakore (Liliaceae): lotzoja (Convallaria majalis), hudhra (Allium 

sativa), prasi (alium porrum), qepa (Allium cepa), xhirokulli (Colchicum 

automnale), zambaku i bardhë (Lilium candidum), zymbyli (Hyacinthes 

orientalis); 

62. familja zhabinore (Ranuncaceae): kulpra e butë (Clematis vitalba), kulpra e egër 

(Clematis flammula), lule zogu (Delphinium consolidae). 
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2.4. Bimët kryesore mjekësore dhe aromatike në Shqipëri 

Ndër speciet kryesore mjekësore dhe aromatike me vlera të larta  ekologjike, ekonomike, 

farmaceutike, kozmetike, estetike dhe etike, me një areal të gjerë shtrirje në disa rrethe të 

Shqipërisë mund të përmendim trumzën (Saturea montana), çajin e malit (Sideritis 

roeseri.), sanzën (Gentiana lutea.), xhirokullin (Colchicum autumnale.), rigonin e bardhë 

(Origanum vulgare), sherbelën (Salvia officinalis) etj. Ndërsa disa nga speciet të cilat 

janë kultivuar në sipërfaqe të mëdha janë trumza (Saturea Montana), rigoni i bardhë 

(Origanum vulgare), sherbela (Salvia officinalis), mentja (Mentha piperita), rozmarina 

(Rosmarinus officinalis), lavandula (Lavandula officinalis), sinapi i bardhë (Sinapus 

alba), etj. Këto bimë janë të kultivuara, por gjenden dhe në gjendje natyrale, në të gjithë 

Shqipërinë
50

. 

Për evidentimin e vlerave ekonomike dhe ekologjike  të bimëve mjekësore dhe aromatike 

do të trajtohen më poshtë disa nga bimët me përhapje më të gjerë dhe me kërkesa më të 

larta në treg. Për çdo bimë mjekësore dhe aromatike është trajtuar shkurtimisht 

përshkrimi botanik i bimës, përhapja gjeografike, pjesa e bimës që përdoret dhe 

përdorimi i saj, si në mjekësi për shërimin e sëmundjeve të ndryshme ashtu dhe në 

parfumeri dhe kozmetike. Këto të dhëna krijojnë dhe database-n e BMA-e që ka shërbyer 

dhe për krijimin e gjeoinformacionit të tyre. Ndër këto bimë rendisim: 

Colchicum automnale (Xhirokulli)
 51

 

 

Emërtimi popullor: Edhe në gjuhën popullore xhirokulli njihet me të njëjtin emër. 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me lartësi 10-40 cm, ka gjethe 

heshtore me lule ngjyrë rozë në lejla. Lulëzon në periudhën mars -shtator. 

Përhapja gjeografike: Bimë e zakonshme në livadhe me lagështi dhe pyjet e zonave 

malore si në Dajt (Tiranë), Alpe, Velipojë (Shkodër), në Lunxhëri etj. 

Toka dhe klima: Rritet dhe zhvillohet në vende me lagështi, por gjendet dhe në vende jo 

shumë të thata dhe me tokë të mirë. 

Pjesët që përdoren: Përdoren farat e tij të pjekura. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi për izolimin e kolkicinës dhe alkaloideve të tjera, 

mjekimin e rehumatizmës etj. 

Stausi aktual: Bimë e rrezikuar (Kategoria III) 

 

Crataegus oxycantha (Murrizi)
 52

 

 

Emërtimi popullor: murriz, murrizi njëbërthamësh, murrizi me një shtyllëz. 

Përshkrimi botanik: Dru me lartësi 2-8 m i veshur me shumë gjemba shpues, me lule të 

bardha dhe frut me ngjyrë të kuqe. Lulëzon në periudhën maj - qershor, ndërsa frutin e 

pjek në muajin gusht. 

Përhapja gjeografike: Rritet kudo deri në lartësinë 1600 m mbi nivelin e detit. 
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Toka dhe klima: Rritet në livadhet kodrinore dhe shpate me diell, vende gurore e të thata 

deri në lartësinë 1500 m mbi nivelin e detit. 

Pjesët që përdoren: Lulet së bashku me gjethet dhe pak frutin e thatë. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi si mjet antisklerotik, hipotonik dhe sedative për 

fuqizimin e zemrës dhe shqetësimet nervore. 

 

Foeniculum vulgare (Finoku) 53
  

 

Emërtimi popullor: erëz, maraq, kopër  

Përshkrimi botanik: Bimë njëvjeçare me lartësi deri në 250 cm, me gjethe në formë ylli 

dhe lule të vogla me petla të verdha. Lulëzon në periudhën qershor - gusht. 

Përhapja gjeografike: Rritet në zona të ulta bregdetare të detit Adriatik nga Shkodra e 

deri në gjirin e Vlorës dhe gjatë bregut të Jonit. Hyn dhe në brendësi të luginave lumore 

deri në Korçë, Peshkopi e Kukës. Është e përhapur dhe në Dumre, Shkodër e Prespë në 

sipërfaqet e thara ujore. 

Toka dhe klima: Megjithëse konsiderohet si bimë me kërkesa të theksuara për nxehtësi, 

ajo rritet dhe zhvillohet në zona me klimë të ndryshme, por prodhim të mirë jep në zona 

me ndriçim diellor të zgjatur. Ajo i reziston thatësirës. Tokat më të mira janë ato 

gëlqerore, mesatarisht të pasura. Nga llojet e finokut, ai në gjëndje të egër rritet e 

zhvillohet në toka të varfra, skeletike (me përmbajtie gurësh), në të cilat bimët e tjera 

bujqësore nuk japin prodhim.  

Pjesët që përdoren: Shfrytëzohen farat e saj. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi (në çrregullimet e stomakut dhe të zorrëve, në 

mënjanimin e gazrave nga zorrët, kundër kollit dhe pezmatimeve të rrugëve të sipërme të 

frymarrjes) si dhe në industrinë ushqimore dhe në kozmetikë. 

Vlera ekonomike: Ka vlera të larta ekonomike, pasi mund të merret 10-20 kv/ha dhe 

mund te përftohen rreth 130-260 mijë lekë të reja të ardhura
54

. 

 

Gentiana Lutea (Sanza)
 55

 

 

Emërtimi popullor: Sanzë, bar zemre, agushe, ksanë, raven. 

Përshkrimi botanik: Bimë një ose dy vjeçare me gjatësi 30-130 cm, me kërcell të 

degëzuar, gjethe eliptike dhe lule të mëdha me ngjyrë të verdhë.  

Përhapja gjeografike: Rritet në toka me lagështirë e të pasura në shpate gëlqerore të 

zonave sub-alpine me lartësi 800-2000 m. Dallohet  rrethi i Dibrës si dhe Tropoja e 

Shkodra. Është bimë në rrezik zhdukje. 

Toka dhe klima: Preferon tokat gëlqerore, granitike, dhe takohet në altitudat 800-2500 

m. Meqenëse sanza është bimë shumëvjeçare, ajo mund të mbillet në tokat anësore të 

fushave dhe të kullotave. Rritet dhe zhvillohet në të gjithë zonat me klimë mesdhetare 

paramalore dhe malore. 

Pjesët që përdoren: Rrënjët e saj. 

                                                           
53

 Papathopuli G., Bimët mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë, Tiranë 1976, fq.226 
54

 Seci A., Toromani E., Çollaku N., Jorxhi F., Manual i bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore, 

Tiranë, 2008,fq.99. 
55

 Papathopuli G., Bimët mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë, Tiranë 1976, fq.316 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

33 

 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi për shtim oreksi, kundër sklerozës, kundër turbekulozit 

dhe problemeve me jashtëqitjen. 

Stausi aktual: Bimë e rrezikuar (Kategoria III) 

 

Hypericum perforatum (Lulebasani)
 56

   
 

Emërtimi popullor: Agurdhusë e shpuar, lulebasani, balç, baç, barë i të premit, lule maji, 

lulja e gjakut etj. 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me lartësi deri 1 m, ka gjethe vezake 

të vogla dhe lule të mëdha të verdha. Lulëzon në periudhën prill-gusht. 

Përhapja gjeografike: Rritet në vende barishtore të thata  kudo në të gjithë Shqipërinë. 

Toka dhe klima: Në gjendje të egër rritet në toka argjilore-ranore dhe si klimë preferon 

atë mesdhetare dhe takohet edhe në zonën malore të ulët dhe të mesme. 

Pjesët që përdoren: Përdoren pjesët e sipërme të trupit si dhe lulesat e thara. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi në trajtë alkoolatesh aromatike, ekstraktesh fluide etj,  

kundër ulçerave, sëmundjeve të mëlçisë, sistemit urinar dhe nervor. Gjithashtu ajo 

përdoret dhe në parfumeri dhe kozmetikë. 

Stausi aktual: Bimë e rrezikuar (Kategoria III) 

Vlera ekonomike: Ajo është bimë me interes ekonomik, pasi për 1 ha me lulebasan 

merret 150-170 000 lekë
57

. 

 

Juniperus communis (Dëllinja e zezë)
 58

 

 

Emërtimi popullor: dëllinjë, gllija, glli 

Përshkrimi botanik: Shkurre me lartësi 1-3 m, ndërsa si dru arrin deri në 5-6 m. Gjethet 

janë në formë spicash, të holla dhe të gjata, ngjyrë të gjelbërt. Lulëzon në periudhën prill-

maj, ndërsa frutat i pjek nga shtatori deri në nëntor. 

Përhapja gjeografike: Është e përhapur pothuajse në të gjithë Shqipërinë, por areali më i 

gjerë shtrihet në zonën e dushkut dhe të ahut, si në Korab, Lurë, vargmalin e 

Skënderbeut, Dajt, Librazhd, Polis-Vilë të Librazhdit, Krrabë (në një pjesë të saj), Mokër, 

Gorë-Opar, malin e Thatë, Gramoz, gjatë vargmaleve Nemërçkë-Trebeshinë-Dhembël, 

Kurvelesh, malin e Çikës, Karaburun dhe rrallë në Sarandë e Delvinë. 

Toka dhe klima: Rritet dhe zhvillohet në vende me lagështi mesatare dhe në toka të 

freskëta. 

Pjesët që përdoren: Përdoren frytet e pjekura plotësisht të grumbulluara nga tetori në 

dhjetor. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi  në shërimin e hidropizisë, në sëmundjet e sistemit 

urinar-gjenital, në sëmundjet e aparatit të frymarrjes, në mjekimin e ekzemave, ulçerës 

dermatologjike etj. 

Stausi aktual: Bimë e rrezikuar (Kategoria III) 

 

Laurus nobilis (Dafina)
 59
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Emërtimi popullor: Dafinë, dafme, dhafne, larë, luvari 

Përshkrimi botanik: Shkurre me lartësi 6 m, ndërsa si dru shkon deri në 10-18 m, ka 

gjethe heshtake, lulet janë me 4 të ndara. Lulëzon në mars dhe pjek frutat në tetor-nëntor. 

Përhapja gjeografike: Në Shqipëri ka afro 1000 ha tokë të veshura me dafinë. Areali i saj 

shtrihet nga Shkodra, përgjatë detit në Shëngjin, Lezhë, Milot, Rrushkull, grykëderdhjen 

e Shkumbinit, futet në luginën e Shkumbinit deri në Polis e Bishtqen të Elbasanit, 

Divjakë, Lushnjë, Lipe të Beratit, në bregun e detit nga Semani deri në Vlorë, në 

Mallakastër, nëpër luginën e Vjosës dhe të Shushicës, në zonën e Sarandë-Delvinës e deri 

në Butrint. Po areali i saj më i madh dhe më i dendur gjendet tek Kalaja e Turrës në 

Kavajë. 

Toka dhe klima: Dafina në zonën e saj klimatike rritet në çdo lloj toke. Preferon tokat që 

janë të freskëta, të pasura dhe të shkrifëta, por megjithatë zhvillohet edhe në toka të 

varfëra, skeletike, por nuk preferon tokat argjilore. Dafina rritet në zonat me klimë tipike 

mesdhetare. 

Pjesët që përdoren: Vetëm gjethet 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi kundër gripit të bronkiteve, ndihmëse në rastet e ftohjes 

si dhe përmirësuese në tretjen e ushqimit, ndërsa frutet përdoren për shtim oreksi dhe 

stamakik. 

Stausi aktual: Bimë e rrezikuar (Kategoria III) 

Vlera ekonomike:  Ka vlera të mëdha ekonomike, pasi nga 10 000 bimë mund të marrim 

10 ton gjethe të thata duke siguruar rreth 300-500 mijë lekë të reja të ardhura
60

. 

 

Lavandula vera (Lavanda)
 61

 

 

Emërtimi popullor: Lavandër 

Përshkrimi botanik: Është një shkurre me lartësi 50-120 cm me gjethe të ngushta dhe 

lule të blerta. Lulëzon në periudhën qershor-korrik. 

Përhapja gjeografike: Bimë e kultivuar fillimisht në Universitetin bujqësor të Tiranës 

dhe pastaj në Elbasan, Dajt, Koplik.  
Toka dhe klima: Lavandula zhvillohet mirë në toka të shkreta gurishtore, të thata e të 

papërshtatshme për kulturat e tjera bujqësore. Megjithëse nuk ka kërkesa ndaj tokës dhe 

plehërimit, në toka të shëndosha ose më përdorimin e plehërave, rendimenti rritet 

ndjeshëm. Përsa i përket klimës, kjo bimë i përshtatet mirë zonave me klimë të ftohtë deri 

1800 m mbi nivelin e detit. 

Pjesët që përdoren: Lulesat e saj të korrura gjatë lulëzimit. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi për ndalimin e hemoragjive, kundër diabetit, 

rehumatizëm, nxitjen e qarkullimit të gjakut në lëkurë, nxit rritjen e flokut, kundra 

zbokthit dhe mjekimin e ekzemës etj. 

Vlera ekonomike: Për 1 ha tokë të mbjellë me lavandë mund të merren 150-200 000 

lekë
62
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Matricaria chamomile (Kamomili)
 63

 

 

Emërtimi popullor: Kamomil, kopër mace, lule shëngjergji, lule qeni, maraqe, lule e 

qenit etj. 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore njëvjecare me lartësi 10-60 cm me kërcell të drejtë 

dhe gjethe pendore ngjyrë të gjelbërt. Lulet i ka të bardha në pjesën anësore dhe të verdha 

në qendër. Lulëzon në periudhën qershor-shtator. 

Përhapja gjeografike: Bimë e florës spontane shqiptare, e zakonshme në zonat e brezit 

subtropikal. Ndeshet në toka të punuara dhe në vende djerrë, nëpër livadhe, buzë 

kanaleve dhe rrugëve. Vitet e fundit ka vazhduar kultivimi i saj në oborret e shtëpisë. 

Toka dhe klima: Kamomili rritet në zona me klimë të ndryshme, nga zonat fushore deri 

në alpe. Tokat tipike për kamomilin janë ato gëlqerore (toka të bardha) me pjellori 

mesatare. Nuk ka kërkesa të veçanta për ujë, pra i reziston thatësirës e për këtë veti 

kultivohet në toka që nuk ujiten. 

Pjesët që përdoren: Lulet dhe gjethet e tij. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi për trajtimin e ulçerave të zorrëve dhe stomakut, në 

sëmundjet e aparatit të frymarrjes etj.   

Vlera ekonomike: Për 1 ha tokë të mbjellur me kamomil mund të merren 4-8 kv lule të 

thata, me një vlerë monetare rreth 200-300 000 lekë
64

. 

 

Malva silvestris (Mëllaga)
 65

 

 

Emërtimi popullor: Mëllagë 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore një ose shumëvjeçare me lartësi 30-40 cm me 

shumë kërcenj dhe gjethe të rrumbullakta, ka lule të mëdha me ngjyrë rozë në 

manushaqe. Lulëzon në periudhën maj-qershor. 

Përhapja gjeografike: Rritet dhe zhvillohet thuajse kudo në vendin tonë, duke filluar nga 

bregdeti deri në 1300 m lartësi mbi nivelin e detit. Takohet me shumicë rrëzë Gramozit, 

në kodrinat dhe pllajat e Delvinës dhe Konispolit, në Vlorë, Berat, Bilisht dhe Peshkopi. 

Më pak takohet në Përmet, Tepelenë, Këlcyrë, Gjirokastër, Elbasan, Peqin, etj. 

Megjithëse rritet kudo në gjendje të lirë. 

Toka dhe klima: Meqenëse është e përhapur kudo, mund të themi se mëllaga nuk ka 

kërkesa të theksuara për tokë. Ajo i përshtatet thuajse të gjitha tokave si atyre të 

papunuara, në gërmadha, në vende të braktisura, nëpër rrugë etj. Mëllaga rritet dhe 

zhvillohet në të gjitha klimat dhe mikroklimat e vendit tonë. 

Pjesët që përdoren: Përdoren lulet dhe gjethet e saj. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi në sëmundjet e traktit tretës, aparatit urinar, kundër 

acarimeve të lëkurës dhe të mukozave etj. 

Vlera ekonomike: Kultivimi i mëllagës ka vlera ekonomike pasi në një ha tokë të 

mbjellur me mëllagë mund të merren 150-200 000 lekë të ardhura
66

. 
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Melissa officinalis (Bari i bletë)
 67

 

 

Emërtimi popullor: Milcë, mickël, pselik, spelinak. 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me lartësi 20-150 cm, ka gjethe në 

formë vezake, formë zemre, me bishta të vegjël. Ka lule të bardha në të verdha. Lulëzon 

verës në muajt qershor-gusht. 

Përhapja gjeografike: Bimë e florës spontane shqiptare e cila gjendet kudo në vende me 

humus nëpër pyjet e dushkut. Në disa vende gjendet dhe si bimë e kultivuar. 

Toka dhe klima: Në gjendje të egër gjendet në toka të pasura, në faqet jugore të ngrohta, 

të rrahura mirë nga dielli. Në zonat e ulta ku ka lagështi dhe mjegull të shpeshtë nuk rritet 

mirë dhe jep prodhim të pakët. Rritet mirë në zona me klimë të mesme, është shumë e 

ndjeshme ndaj ngricave që shoqërohen me ulje të temperaturës dhe që vazhdojnë për një 

kohë të gjatë. Për këtë arsye, në vendet me klimë të ashpër mund të kultivohet si bimë 

njëvjeçare. 

Pjesët që përdoren: Për vlerat që përmban përdoret e gjithë bima sipërfaqësore. 

Përdorimi: Përdoret në parfumeri dhe kozmetike, si dhe në mjekësi  në uljen e presionit 

te ngritur të gjakut, përmirësimin e gjumit, në krizat dhe ngërçet e stomakut, çrregullimet 

psikoneurotike etj. 

Vlera ekonomike: Kultivimi i saj është me shumë rëndësi ekonomike. 

 

Mentha piperita (Mendra e butë ose djegëse)
 68

 

 

Emërtimi popullor: Mendër e butë, najazmë, menexhik, dhjomzë etj. 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me lartësi deri në 60 cm, ka gjethe 

vezake  me ngjyrë të gjelbërt dhe  lule formë kalliri ngjyrë vjollcë të hapur. Lulëzon në 

periudhën korrik-shtator. 

Përhapja gjeografike: Është bimë e kultivuar që në vitin 1957 në Elbasan dhe e përhapur 

në të gjithë Shqipërinë. Shumë rrallë gjendet dhe në gjendje të egër. 

Toka dhe klima: Rritet kudo. Nuk ka kërkesa ndaj tokës, por preferon më shumë tokat e 

lehta aluvionale dhe me ujë dhe nuk rritet në toka të rënda deltinore e që formojnë kore. 

Preferon klimë me lagështi dhe është lloj dritëdashës, si dhe pëlqen zonat e mbrojtura nga 

erërat e ftohta. 

Pjesët që përdoren: Përdoret e gjithë bima. 

Përdorimi: Ajo përdoret në mjekësi për qetësimin e sistemit nervor, largimin e gazeve 

nga zorrët, nxitjen dhe zbrazjen e fshikëzës së tëmthit. Gjithashtu gjen përdorim edhe në 

parfumeri. 

 

Ocimum basilicum  (Borziloku)
 69

 

 

Emërtimi popullor: Borzilok 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore njëvjeçare me lartësi deri në 50 cm, ka gjethe 

vezake ngjyrë të gjelbërt dhe lule të bardha. Lulëzon në periudhën qershor-korrik. 
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Përhapja gjeografike: Është bimë e kultivuar në Shqipëri fillimisht në Elbasan e pastaj 

në Lezhë, Krujë, Tiranë, Durrës, Lushnje, Fier e Vlorë. 

Pjesët që përdoren: E gjithë bima e njomë dhe e sapo korrur. 

Përdorimi: Përdoret për përmirësimin e aktiviteteve të stomakut, pakësimin e gazrave në 

zorrë, shtimin e oreksit, kundër pagjumësise si dhe në industrinë e parfumerisë. 

 

Origanum vulgare (Rigoni i bardhë)
 70

 

 

Emërtimi popullor: Rigon 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me lartësi 30-80 cm, me kërcej të 

drejtë dhe pak të rrënjëzuar. Ka gjethe të përkundrejta me bisht të shkurtër, vezake, të 

veshura me qime bojë hiri. Lulet me bisht të shkurtër dhe të grumbulluara në kallinj të 

stërgjatur në mes të kërcejve. Lulëzon nga fundi i muajit qershor deri nga mesi i gushtit.  

Përhapja gjeografike: Rigoni i bardhë është i zakonshëm e cila rritet në lartësitë deri në 

800-900 m mbi nivelin e detit. Më shumë është i përhapur në zonat jugore të vendit tonë, 

ndërsa në zonat lindore e veriore është më pak i përhapur. Gjendet dendur në kurrizet 

shkëmbore të malësive të Sarandës, në Konispol dhe në Vrinë. Me dendësi më të madhe 

gjendet në zonat malore të Dropullit, Lunxhërisë, Zagorisë, Tepelenës, Vlorës, në faqet 

shkëmbore të Shpiragut e të Tomorit, në Mallakastër, Fier etj.  

Toka dhe klima: Shtrirja gjeografike e rigonit tregon qartë dhe kërkesat e kësaj bime për 

klimën dhe tokën. Si klimë rigoni rritet e zhvillohet në zonat me klimë të ngrohtë, duke 

filluar nga kodrinat bregdetare e deri në lartësitë 800-900 m mbi nivelin e detit. Tokat më 

të preferuara të kësaj bime janë ato ranoro-gëlqerore ose argjilo-ranore-gëlqerore, tokat 

gurore dhe sidomos vendet e thata. Si pjesë të përdorshme e bimës janë gjethet dhe lulet. 

Duke parë kërkesat e tregut të brendshëm e të jashtëm për rigon, kultivimi i saj është me 

leverdi ekonomike mjaft të kënaqshme. 

Pjesët që përdoren: Përdoret e gjithë bima e grumbulluar gjatë lulëzimit. 

Përdorimi: Gjen përdorim në mjekësi kryesisht në dhimbjet e gojës dhe të dhëmbëve, 

gjithashtu përdoret dhe si çaj. 

Stausi aktual: Bimë e rrezikuar (Kategoria III) 

Vlera ekonomike: Nga kultivimi i rigonit mund të merren të ardhura të konsiderueshme, 

pasi në një 1 ha tokë të mbjellë mund të merren rreth 400 000 lekë të ardhura
71

. 

 

Papaver rhoeas (Lulkuqja)
 72

 

 

Emërtimi popullor: Lulëkuqe, perulinkë-lule gruri, bezhurë, koko. 

Përshkrimi botanik: Bimë njëvjeçare me lartësi kërcelli 25-90 cm, me gjethe të vogla 

pendore dhe në krye të kërcellit nxjerr lule të madhe të kuqe. Lulëzon në periudhën prill–

qershor. 

Përhapja gjeografike: Lulëkuqja në vendin tonë takohet me shumicë në rrethet e Korçës, 

Kolonjës, Pogradecit, Fierit, Lushnjës, Elbasanit etj. Ajo është e përhapur dhe rritet e 

zhvillohet thuajse kudo në vendin tonë. 
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Toka dhe klima: Lulëkuqja nuk ka kërkesa të shumta. Ajo rritet në toka të lehta, të rënda 

si dhe në toka argjilore. Për zhvillim të mirë kërkon toka të ngrohta, të ekspozuara nga 

dielli qofshin këto edhe të pjerrëta e të thata. Ajo i përshtatet klimës mesdhetare si dhe 

zonave me klimë mesdhetare malore. 

Pjesët që përdoren: Përdoren petalet e luleve të saj. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi kundër ftohjes, kollit, pagjumësisë dhe për shërimin e 

organeve të frymëmarrjes.  

 

Pistacia lentiscus (Xina)
 73

 

 

Përshkrimi botanik: Shkurre mesdhetare me lartësi 1-8 m, gjethet të gjelbërta të errët, 

me lule të blerta. Lulëzon në periudhën prill-qershor. 

Përhapja gjeografike: Rritet në dunat ranishtore të bregdeteve Adriatik e Jon e deri në 

shkëmbinjtë amnor të natyrave gjeologjike të ndryshme. Është gjendur dhe nëpër luginën 

e lumenjëve Drinos, Dukat, Shushicë, Vjosë, Osum, Devoll, Shkumbin e më gjerë. 

Toka dhe klima: Do klimë të ngrohtë mesdhetare dhe rritet në çfarëdolloj tokash e 

shkëmbinjsh amnorë duke preferuar ato ranore – argjilore. 

Pjesët që përdoren: Shfrytëzohen gjethet, degëzat e njoma dhe frutet e papjekura. 

Përdorimi: Ajo është bimë aromatike dhe përdoret në aromatizimin e sapunëve dhe në 

parfumeri.  

 

Primula veris (Aguliçja)
 74

 

 

Emërtimi popullor: Skorofetë, lulepranvere 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me gjethe vezake ngjyrë të gjelbërt. 

Ka një kërcell të hollë dhe në majën e tij dalin gonxhet të cilat kanë lule të verdha. 

Periudha e saj e lulëzimit është në  pranverë në muajt prill-qershor. 

Përhapja gjeografike: Aguliçja është një bimë e florës spontane shqiptare, e cila rritet në 

kullotat alpine dhe subalpine. Është e përhapur kudo në Shqipëri në këto lartësi. 

Pjesët që përdoren: Përdoren lulet dhe rrënjët e saj. 

Përdorimi: Për vlerat që përmban aguliçja përdoret në mjekësi kundër të ftohurit, 

enfizemës së mushkërive dhe bronkiteve akute dhe kronike, kundër dhimbjes së kokës, 

astmës etj. 

 

Rosa canina (Trëndafil i egër)
 75

 

 

Emërtimi popullor: Trëndafil i egër, kaçë, koça, krocë, kromë, rodhostan i egër, trandafil 

qeni, tharë e kuqe, kaçibardh. 

Përshkrimi botanik: Shkurre shumëvjeçare me lartësi 1-4 m, me gjethe vezake të 

dhëmbëzuara. Ka lule të mëdha ngjyrë rozë në të bardhë dhe fruta ngjyrë portokalli. 

Lulëzon në muajin korrik dhe frutat i pjek në muajin shtator-tetor. 

Përhapja gjeografike: Trëndafili i egër rritet nëpër pyje, livadhe, gjatë luginave të 

lumenjve, anash arave etj. Në vendin tonë është i përhapur që nga vendet e ulta deri në 
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zonat më të larta si në Peshkopi, Tropojë, Theth etj. Me shumicë takohet sidomos në 

rrethin e Korçës (Prespë), Kolonjës, Leskovikut, Çajup, Skrapar, Përmet, Tepelenë, 

Vlorë, Berat, Pukë, Rrëshen etj. 

Toka dhe klima: Trëndafili i egër nuk ka shumë kërkesa lidhur me tokën. Kjo bimë i 

reziston thatësirës dhe të ftohtit, dhe rritet në zonën mesdhetare dhe në atë të ulët e të 

mesme malore. 

Pjesët që përdoren: Fruti i tij. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi si mjet rrudhës kundër heqjes së barkut te fëmijët, kundër 

scorbuti, rritjes së rezistencës së organizmit ndaj sëmundjeve infektive si gripi. 

 

Salvia officinalis (Sherebela)
76

 

 

Emërtimi popullor: Sherebelë, budunicë, delenicë, stërbelë, susbelë, cfagë etj. 

Përshkrimi botanik: Bimë shumëvjeçare në formë shkurre, me lartësi 40-50 cm, shpesh 

edhe 1 m. Ka gjethe vezake deri heshtake, të rrudhosura, me push ngjyrë hiri, me erë të 

këndshme dhe shije të hidhur. Lule të mëdha, blu në vjollcë rrallë të bardha. Lulëzon në 

periudhën prill, maj deri në korrik, ndërsa farat piqen në gusht-shtator. 

Përhapja gjeografike: Është e përhapur kudo nëpër shkëmbinjtë gëlqeror dhe faqet e 

maleve si në Alpe, Korab, Pukë-Mirditë, Leskovik, Sarandë etj. Zë një sipërfaqe prej 500 

km
2
. 

Toka dhe klima: Sherebela është bimë me kërkesa të pakta për tokën. Ajo përshtatet në 

çdo lloj toke, sidomos ato malore, shkëmbore e gurishtore. Më mirë zhvillohet në toka 

gëlqerore, në vende të ngrohta e të mbrojtura nga erërat. Preferon klimën mesdhetare 

kodrinore dhe malore. 

Pjesët që përdoren: Gjethet e njoma dhe të thata. 

Përdorimi: Përdoret në pakësimin e djersitjes, shton qumështin te nënat, kundër heqjes së 

barkut, rregullon dhe lehtëson mestruacionet etj. 

Stausi aktual: Bimë e rrezikuar (Kategoria III) 

Vlera ekonomike: Në vitin e parë të kultivimit të sherebelës mund të merren 16 kv/ha, në 

vitin e dytë 18 kv/ha dhe në vitin e tretë 30 kv/ha.
 77

 

 

Saturea montana (Trumza)
 78

 

  

Emërtimi popullor: Edhe në gjuhën popullore njihet me emrin trumëz ose trumzë.  

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare, me sistem rrënjor të dobët dhe jo të 

futur thellë në tokë, me lartësia 15 – 30 cm. Kërcellin e ka në formë kaçubeje me shumë 

degëzime dhe nga qafa e rrënjës dalin shumë kërcej. Gjethet i ka të vogla në formë 

vezake, me ngjyrë të gjelbër të thellë, ka lule të vogla me ngjyrë të bardhë me nuancë 

trëndafili të çelur, të vendosura në lulesë si vile rrushi. Lulëzon në periudhën maj-korrik. 

Përhapja gjeografike: Trumza në vendin tonë është shumë e përhapur në terrenet e thata, 

gëlqerore, nga bregdeti deri në zonën e ahut. Shtrihet nga Shkodra deri në Konispol, duke 

hyrë në prodhimtari mjaft të mirë. 
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Toka dhe klima: Rritet dhe zhvillohet në vende me lagështi mesatare dhe në toka 

gëlqerore. 

Pjesët që përdoren: E gjithë bima. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi për kurimin e sëmundjeve të lëkurës si dhe si stimulant 

tonik për moshat e avancuara. 

 

Thymus logicaullis (Zhumbrica)
 79

 

 

Emërtimi popullor: Zhumbricë 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me kërcell barishtor me lartësi 15 

cm. Ka gjethe vezake-heshtore. Lulëzon në periudhën maj-tetor. 

Përhapja gjeografike: Është e përhapur kudo në Shqipëri si në Alpe, Mirditë, Pukë, 

vargamlet Korab-Deshat-Jabllanicë, Mokër, Mali i Thatë, Kolonjë etj. 

Pjesët që përdoren: E gjithë bima në lulëzim. 

Përdorimi: Përdoret në farmaceutikë, mjekësi (nxjerrjen e gëlbazës, në përmirësimin e 

tretjes, në rrugët e frymarrjes si kollën e bardhë), si dhe në kozmetikë. 

 

Urtica dioica (Hithra)
 80

 

 

Emërtimi popullor: Hotha, hithi, hithe, hiskëll, hithës, hithra. 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare me lartësi kërcelli 0.5-2 m me gjethe 

të mëdha ngjyrë të gjelbërt dhe kërcell me diameter 4-5 cm. Lulet i ka të vogla të gjelbërt 

në të bardhë të dhëmbëzuara nga jashtë. Lulëzon në periudhën maj-tetor. 

Përhapja gjeografike: E përhapur kudo në toka të pasura me azot. 

Toka dhe klima: Rritet në çfarëdo lloj toke, por preferon tokat e freskëta e të pasura. 

Takohet në zonat me klimë mesdhetare fushore dhe kodrinore. 

Pjesët që përdoren: Përdoren gjethet, rrënjët dhe farat e tij. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi për ndalimin e hemoragjive, kundër diabetit, 

rehumatizëm, nxitjen e qarkullimit të gjakut në lëkurë, nxit rritjen e flokut, kundra 

zbokthit dhe mjekimin e ekzemës etj. 

Vlera ekonomike: Nga 1 ha tokë e mbjellë me hithër mund të merren 150-200 mijë lekë 

të ardhura
81

.  

 

Vaçinium myrtillus (Boronica)
 82

 

 

Emërtimi popullor: Boronicë, qershi toke, qershi e egër, rrush mali. 

Përshkrimi botanik: Bimë gjysëm shkurrore  me degë me lartësi deri në 50 cm, ka gjethe 

me ngjyrë të çelur në formë eliptike, lulet i ka ngjyrë trëndafilore. Fruti ka ngjyrë blu në 

të zezë. Lulëzon në periudhën maj-qershor. 

Përhapja gjeografike: Gjendet kudo në lartësitë mbi 700 m mbi nivelin e detit, në 

lartësitë e pishës e të ahut deri në kullotat alpine. Takohet kryesisht në Tropojë, Pukë, 
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Mirditë, Peshkopi, Kukës (Shishtavec), Martanesh, Jabllanicë, Elbasan (në malet e 

Shpatit dhe Vërcës) dhe Pogradec (malësinë e Mokrës). 

Toka dhe klima: Preferon toka të pasura me humus, të freskëta, ndërsa si klimë preferon 

klimën e ftohtë malore. 

Pjesët që përdoren:  Kokrrat (frutet) e saj. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi për heqjet e barkut, infeksionet e fytit, kundër majasëllit 

si dhe kundër diabetit. 

Vlera ekonomike: Ka vlera të larta ekonomike pasi  nga 1 ha tokë e mbjellë me  boronicë 

mund të merren 300-400 mijë lekë83. 

 

Viola odorata (Manushaqja)
 84

 

 

Emërtimi popullor: Manushaqe, vjollcë. 

Përshkrimi botanik: Bimë barishtore shumëvjeçare, pothuajse pa kërcell, me gjethe në 

formë zemre, dhe lule ngjyrë vjollcë të errët dhe me bisht të gjatë dhe të drejtë. Lulëzon 

në periudhën shkurt-prill. 

Përhapja gjeografike: bimë e zakonshme e florës spontane shqiptare, e përhapur kudo 

nëpër ferra, shkurreta, gardhe etj. 

Toka dhe klima: Ka shumë kërkesa ndaj kushteve klimatike veçanarisht ndaj lagështirës. 

Pjesët që përdoren: Lulet e freskëta, gjethet dhe rrënjët. 

Përdorimi: Përdoret në mjekësi kundër kollës, si ndihmës në nxjerrjen e gëlbazës, në 

kollën e keqe dhe në mahisjen e cipave mukoze. Gjithashtu gjen përdorim edhe në 

parfumeri. 
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Figura 2 – Shpërndarja e BMA-ve kryesore të Shqipërisë 

Punoi: F.Pazari 
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2.5. Bimët mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në gjendje të egër  

Në territorin e Republikës së Shqipërisë bimët mjekësore dhe aromatike gjenden në dy 

forma: bimë mjekësore të cilat ndodhen në gjendje të egër ose spontane (pjesa më e 

madhe e bimëve) dhe bimë mjekësore dhe aromatike të kultivuara.  

Pjesa më e madhe e bimëve mjekësore dhe aromatike (rreth 250 specie) në Shqipëri 

gjendet në gjendje të egër
85

,  të cilat konsiderohen si bimë ―bio‖ të pastra të pandikuara 

nga faktori human. Ato rriten në terrene malore të pastra, ku klima është e shëndetshme 

dhe ndotja industriale është minimale. Kushtet e favorshme klimatike, bëjnë që këto bimë 

të kenë vlera të larta mjekësore dhe teraupike dhe për këtë arsyje janë mjaft të kërkuara 

nga tregu kombëtar dhe ndërkombëtar.  

Ndër bimët të cilat gjenden në gjendje të egër dhe që janë të kërkuara nga tregu mund të 

përmendim: Salvia Officinalis (Sherebela), Laurus nobilis (Dafina), Thymus spp. 

(Timus), Juniperus spp. (Dëllinja), Urtica spp. (Hithra), Hypericum perforatum (Lule 

basani), Viscum album (Veshtulla), Lavandula officinalis (Lavanda), Capsella bursa-

pastoris (Shtrapëri), Malva sylvestris (Mëllaga pyjore), Satureja Montana (Trumza), 

Tussilago farfara (Thundërmushka), Origanum Vulgare (Rigoni), Rosa canina (Trendafili 

i egër), Achillea millefolium (Kamomili), Crataegus monogyna, Trifolium spp., Primula 

veris,  Rubus idaeus etj
86

. 

Tabela 1- Sasia e eksportit të disa BMA-ve (ton) sipas periudhave kohore 
Emri i species Sasia(ton), 

1990 

Sasia (ton), 

2003 

Sasia (ton), 

2008 

Salvia officinalis (Sherebela) 1200 1500 2000-2500 

Laurus nobilis (Dafina) - 330 - 

Thymus spp. (Timus) 106 300 300-350 

Juniperus spp. (Dëllinja) - 300 250-320 

Urtica spp. (Hithra) - 280 - 

Hypericum perforatum (Lule Ballsami) - 140 - 

Viscum album (Veshtulla) - 130 - 

Lavandula officinalis (Lavanda) - 130 100 

Rosmarinus officinalis (Rozmarina) - 130 - 

Capsella bursa-pastoris (Shtrapëri) - 115 - 

Malva sylvestris (Mëllaga pyjore) - 110 - 

Satureja montana (Trumza) - 105 - 

Tussilago farfara (Thundërmushka) - 100 - 

Origanum vulgare (Rigoni) 620 - 500 

Malvus Silvestri (Molla e eger) - 110 600-800 

Burimi:  K.Dano, Z.Dede
87

 si dhe USAID- AAC programm 
88
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2.6. Bimët mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë të kultivuara  

Rritja e kërkesës së tregut për disa lloje të bimëve mjekësore dhe aromatike çoi në rritjen 

e interesit të popullsisë për mbledhjen dhe grumbullimin e tyre. Ky proces pati pasoja 

negative, e cila u shoqërua me pakësimin dhe rrezikimin e zhdukjes së disa lloje speciesh 

të veçanta. Për këtë arsye si dhe për të përballuar kërkesat e tregut, u pa e nevojshme 

kultivimi i disa lloje bimësh mjekësore dhe aromatike të cilat kishin kërkesa të larta në 

treg.  

Para viteve 1990 kulturës së kultivimit të BMA-e iu kushtua rëndësi nga shteti. Për 

plotësimin e nevojave të tregut kultivohej në masë të gjerë rozmarina, timusi, lavanda, 

etj, të cilat pas ndryshimeve politike dhe prishjes së kooperativave bujqësore pushoi së 

kultivuari
89

. Më vonë me rihapjen e tregut të bimëve mjekësore dhe aromatike u rrit 

interesi i tregut të huaj për disa lloje bimësh, të cilat krahas mbledhjes në gjendje të egër 

kanë filluar të kultivohen gjerësisht nga popullsia. Kultivimi i tyre është bërë në toka 

specifike gurishtore, të papërshtatshme për kultura të tjera bujqësore. 

 Ndër bimët të cilat kanë kërkesa më të larta në treg dhe që janë kultivuar më shumë janë: 

Tabela 2 – Bimët mjekësore dhe aromatike e kultivuara në Shqipëri në vitin 2001 sipas 

sipërfaqes 

BMA-të më të rëndësishme të kultivuara 

në Shqipëri 

Llogaritja e sipërfaqeve të kultivuara 

(ha) 

Rosmarinus officinalis (Rozmarina) 600 

Lavandula officinalis (Lavanda) 400 

Thymus vulgaris (Timus) 370 

Coriandrum sativum (Koriandri) 250 

Ocimum basilicum(Borziloku) 150 

Satureja Montana (Trumza) 107 

Burimi: USAID-AAC programm
90

 

 

Bazuar në të dhënat e Insitutit të Kërkimeve Biologjike në vitin 2001 sherebela, trumza 

dhe rigoni i bardhë  janë bimët që zënë sipërfaqen më të madhe të kultivimit në Shqipëri. 

Ato shtrihen pothuajse në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Sipërfaqja e kultivimit të tyre si 

dhe sasia e prodhimit ton/vit paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
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Tabela 3 – Sipërfaqja (ha) dhe potenciali prodhues (ton) i rigonit të bardhë, sherebelës 

dhe trumzës sipas qarqeve të Shqipërisë në vitin 2001
91

 

Nr Emërtimi i qarkut Rigoni i bardhë  

(Origanum vulgare) 

Sherebela  

(Salvia officinalis) 

Trumza  

(Saturea montana) 

Sip. (ha) 

 

Sasia (ton) Sip. (ha) 

 

Sasia 

(ton) 

Sip. (ha) 

 

Sasia 

(ton) 

1. Berat (Berat, Skrapar, 

Kuçovë) 

192 48 1256 522 12 5  

2. Dibër (Dibër, Bulqizë, 

Burrel) 

10 1 1037 54 2113 85 

3. Durrës (Durrës, Krujë) 1807 46 140 21 375 100 

4. Elbasan (Elbasan, 

Librazhd, Gramsh, 

Peqin) 

1708 18 116 43 939 244 

5. Fier (Fier, Mallakstër, 

Lushnjë) 

20769 110 -  -  5690 32 

6. Gjirokastër (Gjirokastër, 

Përmet, Tepelenë) 

17139 485 9232 1774 10 6  

7. Korçë (Korçë, Pogradec, 

Devoll, Kolonjë) 

16 4 260 97 20 5  

8. Kukës (Kukës, Has, 

Tropojë) 

1600 86 783 192 1190 52 

9. Lezhë (Lezhë Kurbin, 

Mirditë) 

20 2 1599 451 3149 327 

10. Tiranë (Tiranë, Kavajë) 92 8 36 3  5823 67 

11. Shkodër (Shkodër, 

M.Madhe, Pukë) 

23 3 5773 1189 627 33 

12. Vlorë (Vlorë, Sarandë, 

Delvinë) 

713 241 6178 1000 3341 386 

 Total 44089  1052  26 377  5  346  23 289  1342  

Burimi: Instituti i Kërkimeve Biologjike, Akademia e Shkencave 
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Figura 3 – Shpërndarja e trumzës së kultivuar sipas sipërfaqes 

Punoi: F.Pazari 

 

 

 

 

 

 

 

Shpërndarja e trumzës (Saturea Montana) sipas sipërfaqes (2001) 
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Figura 4 – Shpërndarja e rigonit të bardhë të kultivuar sipas sipërfaqes 

Punoi: F.Pazari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpërndarja e rigonit të bardhë (Origanum vulgare) sipas sipërfaqes (2001) 
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Figura 5 – Shpërndarja e sherebelës së kultivuar sipas sipërfaqe 

Punoi: F.Pazari 

 
Figura 5– Shpërndarja e sherebelës së kultivuar sipas sipërfaqes 

Punoi: F.Pazari 

 

Kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike është një iniciativë e ndërmarrë 

përgjithësisht nga sektori privat, fondacione të huaja si dhe iniciativa të ndërmarra nga 

fermerët e thjeshtë. Si rezultat përllogaritja e të ardhurave nga kultivimi i tyre është e 

vështirë të bëhet, por ajo që rezulton është se një përqindje e konsiderueshme e fermerëve 

mendojnë të orientohen nga mbedhja e bimëve në gjendje të egër në atë të kultivuar, 

aktivitet më të cilin sigurojnë të ardhurat për familjen e tyre
92

. Përqindja e fermerëve 

kultivues të bimëve mjekësore dhe aromatike mund të rritet më tej nëse do të merren disa 

masa, siç është nënshkrimi i kontratave mes fermerëve dhe tregtarëve për sigurimin e 

tregut të shitjes së tyre, ulja e çmimit të fidanëve të tyre, dhënia e kredive të buta për 

fermerët, etj.   
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Vitet e fundit në Shqipëri janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për kultivimin e BMA-ve 

dhe perspektiva është drejt rritjes së tyre të mëtejshme. Kështu projekte të kultivimit të 

BMA-e, të financuara nga GEF/UNDP dhe GTZ, janë realizuar në disa zona pilot si në 

Koplik të Malësisë së Madhe (sherebela), në fshatrat Llakatund dhe Vranisht të Vlorës
93

 

(të cilat janë mbjellë me sherebelë dhe bimë të tjera të kërkuara nga tregu). Gjithashtu 

tentativa kultivimi janë ndërmarrë dhe nga SNV/ProMali në rrethin e Kukësit, Dibrës, 

Korçës, Gjirokastrës etj
94

. Iniciativa të tjera kultivimi kanë ndërmarrë dhe kompanitë e 

eksportimit të bimëve mjekësore dhe aromatike si Albania Herb, Alb-Ducros, Xherdo, 

Muçaj, Elba-Shehu, Herba-Fructus, si dhe agronomë dhe fermerë të zonave rurale.  

Kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike ka efektet e tij pozitive dhe negative. Ndër 

efektet pozitive rendisim
95

: 

- Sigurimi i një rendimenti të lartë në një sipërfaqeje relativisht të vogël; 

- Sigurimi i një materiali të pastër dhe me përmbajtje më të qëndrueshme lëndësh 

vepruese; 

- Krijimi i mundësive për një planifikim relativisht të saktë të specieve që do të 

kultivohen; 

- Futja në përdorim të atyre lloje tokash të cilat nuk mund të përdoren për kultura të tjera 

bujqësore;  

- Sigurimi i shfrytëzimit të atyre bimëve mjekësore dhe aromatike që nuk mund të 

shfrytëzohen në gjendje të egër; 

- Mbrojtja e bimëve mjekësore dhe aromatike të cilat gjenden në gjendje të egër; 

- Ulja e nivelit të papunësisë, pasi me kultivimin e bimëve nevojitet edhe një fuqi 

punëtore për mbjelljen, kujdesjen dhe mbledhjen e tyre;  

- Rritja e të ardhurave si rezultat i rritjes së prodhimtarisë nga kultivimi i tyre;  

- Etj. 

 

Anët negative të kultivimit të bimëve mjekësore dhe aromatike lidhen me faktin se gjatë 

kultivimit të tyre mund të përdoren substanca kimike, të cilat shoqërohen me humbjen e 

vetive të lëndëve vepruese të këtyre bimëve. Por përgjithësisht gjatë kultivimit të këtyre 

bimëve bëhet shumë kujdes në përdorimin e preparateve kimike, të cilat duhet të 

përdoren në masën e lejuar. 

 

2.7. Vlerat e bimëve mjekësore dhe aromatike  

Bimët mjekësore dhe aromatike për vlerat që përmbajnë kanë gjetur një të vazhdueshëm. 

Vlerat e këtyre bimëve janë të shumta si: vlera mjekësore, farmaceutike dhe kozmetike, 

vlera ekonomike, vlera ekologjike, vlera estetike dhe etike. Ato kanë gjetur përdorim në 
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mjekësi, farmakologji, kozmetikë, industrinë e prodhimit të parfumeve, industrinë 

ushqimore etj.  

2.7.1. Vlerat mjekësore, farmaceutike dhe kozmetike 

Vlerat mjekësore të këtyre lloje bimësh, konsistojnë në përdorimin e tyre për 

parandalimin dhe shërimin e disa lloje sëmundjesh. Ato janë përdorur vazhdimisht si 

barna popullore, për kurimin e një sërë sëmundjesh. Pjesë të veçanta të bimëve, gjethja, 

rrënja, lëvozhga apo lulja, përmbajnë lëndë vepruese kimike të cilat pasi përgatiten 

paraprakisht nga mjekësia popullore, përdoren për kurimin e tyre.  

Lënda vepruese që gjendet në përbërje të bimës është përdorur si lëndë e parë në 

industrinë farmaceutike dhe kozmetike. Pjesa më e madhe e tyre përdoren për prodhimin 

e disa lloje barnash, të cilat pas përpunimit industrial përdoren në formën e 

medikamenteve nga pacientët. Gjithashtu rreth 100 bimë mjekësore dhe aromatike, ku 40 

prej tyre janë më të përdorshmet, shfrytëzohen masivisht në industrinë kozmetike dhe në 

fushën e parfumerisë për prodhimin e parfumeve, si dhe për artikuj të ndryshëm 

kozmetikë si kremra bimor, pudër, pomadë, sapunë, shampo, etj
96

. Këto bimë gjejnë 

përdorim dhe në industrinë ushqimore, ku përdoren si esenca aromatike për prodhimin e 

likereve, limonatave, si erëza në gatime, për prodhimin e pastave cilësore të dhëmbëve 

etj.  

Të gjitha këto përdorime të bimëve mjekësore dhe aromatike bëjnë që t’u kushtohet një 

vëmendje e veçantë, pasi sigurojnë një burim vital të ardhurash për popullsinë rurale, në 

veçanti, dhe ekonominë e vendit në përgjithësi.  

2.7.2. Vlerat ekonomike 

Bimët mjekësore dhe aromatike konsiderohen si një pasuri natyrore me përfitime të larta 

ekonomike. Industria e përpunimit të tyre luan rol të rëndësishëm në të ardhurat e një 

vendi, çka shprehet në eksport-importet e BMA-ve dhe luhatjes të çmimit në tregjet 

kombëtare dhe ndërkombëtare. Shqipëria është një vend, ku BMA-të luajnë një rol të 

rëndësishëm në ekonomi, duke zënë rreth 50% të volumit të eksporteve bujqësore
97

. 

Shqipëria konsiderohet si eksportuesja e dytë më e madhe e BMA-ve në Europën JL, pas 

Bullgarisë
98

.  

Vlerat ekonomike të bimëve mjekësore lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me përfitimet e 

popullsisë që merret me këtë aktivitet. Aktiviteti i mbledhjes dhe kultivimit tyre rrit në 

mënyrë të ndjeshme nivelin e punësimit si dhe të ardhurat. Për shumë banorë të zonave 

rurale, që shtrihen afër rajoneve të pasura me BMA dhe pemë frutore, marrja me këtë 

veprimtari paraqet një burim të ardhurash shtesë të rëndësishme. Për disa familje këto të 

ardhura paraqesin burimin e vetëm të të ardhurave. Përparësi në zhvillimin e këtij 

aktiviteti kanë familjet që kanë numër të madh fëmijësh dhe që gjenden afër qendrave të 

                                                           
96

 Bardhi N.,Bimët mjekësore dhe aromatike (Cikël leksionesh), 2006, fq.18. 
97

 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtes së Konsumatorit, Raportivjetor i eksport-importeve, 2012. 
98

Kathe,A., Honnef,S., Heym,A.,‖Medicinal and Aromatic Plants in Albania, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia and Romania‖, Bonn, Germany 200, fq.65. 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

51 

 

grumbullimit, pasi materialin e mbledhur nuk kanë nevojë që ta thajnë, por e dorëzojnë 

menjëherë në pikën e grumbullimit.  

2.7.3. Vlerat ekologjike dhe estetike të bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë  

Bimët mjekësore dhe aromatike nuk kanë vetëm vlera mjekësore apo ekonomike, por 

luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në ekosistemet për funksionimin e biosferës. Vlerat e 

tyre ekologjike qëndrojnë në ndërvarësinë e llojeve nga njëri-tjetri ku zhdukja e një lloji 

shoqërohet edhe me zhdukjen e një ose disa llojeve të tjera
99

. Në mënyrë direkte apo 

indirekte, ato ndikojnë dhe në stabilizimin e klimës, ajrit, mbrojtjen e tokës nga erozioni 

etj. Gjithashtu bimët mjekësore kanë dhe vlera estetike duke u nisur nga forma, madhësia 

si dhe bukuria e tyre. 

 

Konkluzione  

Bimët mjekësore dhe aromatike përbëjnë një potencial të madh natyror të Shqipërisë. 

Kushtet klimatike dhe tokësore të Shqipërisë mundësojnë rritjen e rreth 310 specieve të 

bimëve mjekësore dhe aromatike, të cilat u përkasin 62 familjeve. Ato gjenden kryesisht 

në gjendje të egër me përmbajtje të lartë të vetive terapeutike dhe aromatike, por një pjesë 

e tyre, si rezultat i kërkesave të larta të tregut janë kultivuar. Ato kanë një 

shumëllojshmëri vlerash si: vlera mjekësore, farmaceutike dhe kozmetike, vlera 

ekonomike si dhe vlera ekologjike dhe estetike. Vlera mjekësore, farmaceutike dhe 

kozmetike shprehen në përdorimin e tyre si nga mjekësia popullore (për kurimin e disa 

lloje sëmundjesh) ashtu dhe përdorimin e tyre në formën e medikamenteve mjekësore apo 

të kremrave kozmetike. Vlerat ekonomike shprehen në rritjen e nivelit të të ardhurave të 

popullsisë, të cilat shpesh janë dhe të ardhurat bazë për disa familje të zonave rurale të 

Shqipërisë. Ndërsa vlerat ekologjike dhe estetike shprehen në ndërvarësinë e llojeve nga 

njëri-tjetri si dhe bukurinë dhe peisazhet e veçanta, që ato formojnë. Ky potencial i 

bimëve mjekësore dhe aromatike duhet shfrytëzuar dhe përdorur në mënyrë të 

qëndrueshme për plotësimin e nevojave aktuale dhe ofrimin e mundësisë së ripërtëritjes 

së tyre në mënyrë natyrale. Rëndësi i duhet kushtuar edhe kultivimit të tyre dhe rritjes së 

numrit të specieve që mund të kultivohen në vendin tonë, gjë që do të ndikojë në rritjen e 

prodhimtarisë dhe logjikisht edhe të të ardhurave dhe mbrojtjen e bimëve spontane nga 

mbishfrytëzimi. 
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KAPITULLI III – VLERËSIMI EKONOMIK I BIMËVE MJEKËSORE DHE 

AROMATIKE TË SHQIPËRISË 
 

Prezantim  

 

Bimët mjekësore dhe aromatike që rriten në Shqipëri janë mjaft të kërkuara në tregun 

vendas dhe atë të huaj dhe tashmë ekziston një bashkëpunim i konsoliduar ndërkombëtar. 

Eksportet kryesore të produkteve bujqësore dominohen nga bimët mjekësore dhe 

aromatike, që rriten në gjendje të egër, duke gjeneruar të ardhura të konsiderueshme në 

ekonominë shqiptare. Për këtë arsye në këtë kapitull është realizuar një analizë e 

hollësishme e vlerësimit ekonomik të BMA-e dhe rëndësinë që ato kanë në ekonominë e 

Shqipërisë.  

Kapitulli është ideuar të trajtojë disa çështje dhe nënçështje, të cilat nxjerrin në pah vlerat 

ekonomike të BMA-e. Në çështjen e parë është dhënë një panoramë e shkurtër e 

historikut të mbledhjes dhe përdorimit të BMA-e në Shqipëri nga fillesat e para deri në 

ditët e sotme. Çështja e dytë e këtij kapitulli trajton tregun e bimëve mjekësore dhe 

aromatike të Shqipërisë, duke dhënë ecurinë e tregut të bimëve mjekësore dhe aromatike 

në Shqipëri dhe luhatjet që ka pësuar gjatë dy periudhave të ndryshme kohore, atë para 

vitit 1990 dhe pas vitit 1990. Nisur nga fakti që produktet e BMA-e kanë dy destinacione 

kryesore atë të tregut të brendshëm dhe atij të huaj, është bërë dhe një analizë e 

destinacioneve kryesore të eksportit dhe importit të BMA-e nga Shqipëria. Në çështjen e 

tretë të kapitullit janë trajtuar vlerat e tregut të BMA-e. Kjo analizë është trajtuar në 

aspektin krahasues dhe analizues të vlerës së tyre nga hallka e parë (mbledhësit e 

thjeshtë) deri tek destinacionet përfundimtare të tregut ndërkombëtar dhe atij vendas. Për 

nxjerrjen në pah të luhatshmërisë së çmimeve është përzgjedhur një grup bimësh dhe 

është bërë testimi i blerjes së tyre që nga fermeri deri në shitjen e tyre në tregun vendas 

dhe atë të huaj. Duke marrë shkak nga luhatshmëria e çmimeve nga njëra hallkë në 

tjetrën, në çështjen e katërt të këtij kapitulli është trajtuar zinxhiri i aktorëve që operojnë 

në mbledhjen, grumbullimin dhe eksportimin e tyre.  Në çështjen e pestë të këtij kapitulli 

është trajtuar roli i bimëve mjekësore dhe aromatike në ekonominë e Shqipërisë. Këtu 

janë analizuar sasia e eksporteve të BMA-e dhe të ardhurat që ka përfituar Shqipëria nga 

viti 2006 e në vijim nga tregtimi i tyre. Kapitulli përmbyllet me perspektivën e sektorit të 

BMA-e në Shqipëri dhe projektet e tanishme dhe të ardhmes  në funksion të zhvillimit të 

mëtejshëm të këtij sektori. 
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3.1 Historiku i mbledhjes dhe përdorimit të bimëve mjekësore dhe aromatike  

 

Bimët mjekësore dhe aromatike janë njohur dhe përdorur që në lashtësi. Ato janë 

përdorur për luftimin e sëmundjeve, për banjo aromatike, për prodhimin e parfumeve, 

likereve etj. Shkrimet e vjetra dëshmojnë për përdorimin e bimëve në mjekësi duke filluar 

që nga babilonasit e lashtë, për të kaluar në Mesopotami, Egjipt, Greqinë e Lashtë, Romë 

etj. Këtu mund të përmendim papiruset e Egjiptit, në të cilat përshkruhen vetitë kuruese 

dhe mënyra e përgatitjes së tyre për shërim. Më vonë në Greqinë e Lashtë, Erofiti, 

nxënësi i babait të mjekësisë, Hipokratit, shkruan: ―Të gjitha bimët, bile edhe ato që i 

shkelim me këmbë dhe i injorojmë, mund të kenë veti të çmueshme shëruse‖
100

. Sipas të 

dhënave rezulton se Lulebasani (Hypericum perforatum) është përdorur nga babilonasit 

për shërimin e plagëve të shkaktuara nga djegia; çaji kinez (Comellia sinenssis) është 

përdorur në Kinë si mjet shërues 3743 vjet para erës sonë; në Indi rreth 3000 vjet me pare 

kanabisi (Canabis sp) është përdorur si ilaç për të qetesuar dhimbjet; në Kretë është 

zbuluar një terrakotë, ku është vizatuar lulekuqja (Papaver rhoeas) rreth l400 vjet para 

erës sonë
101

.  

Në trevat shqiptare bimët mjekësore dhe aromatike kanë qenë të njohura dhe të përdorura 

që në kohët e lashta. Ato përdoreshin nga populli për lehtësimin e dhimbjeve si dhe për 

banja aromatike, kryesisht nga shtresa aristokrate.  Mbreti Gent i përdori këto bimë për 

mjekimin e plagëve, gjë që dëshmohet dhe nga zbulimi i vetive shëruese të sanzës, bimë 

e cila e mori emrin Gentiana Lutea për hir të mbretit Gent. Gjithashtu përdorimi dhe 

tregtimi i lulebasanit (Hypericum) mendohet se është realizuar rreth 600 vjet më parë
102

. 

Dokumenti i parë në të cilën përmenden bimët mjekësore të trevave shqiptare është i 

natyralistit romak Plini i ri, i cili në librin e XII të tij shkruan për lulet shpatore të Ilirisë si 

më të vlerësuarat në Perandorinë Romake, sidomos ato që rriteshin në pyjet dhe brigjet e 

lumenjëve Drin dhe Narota në Alpet Shqiptare
103

. Më vonë në shek.VI të erës sonë mjeku 

i dëgjuar Fillonid Dyharremi, i cili jetonte në Dyrrahun antik, ka studiuar bimët 

mjekësore dhe aromatike duke shkruar rreth 45 vëllime
104

. Me studimin e BMA-e janë 

marrë dhe studjues të tjerë në periudhat e mëvonshme ndër të cilët mund të përmendim 

Starinën, i cili shkruan për rrëshirën e pishave dhe eksportin që bëhej nga Lezha që në 

shek. XVI, Evlia Celebiu (1670-1671), i cili përgjatë udhëtimit në malin e Tomorrit vë në 

dukje pasuritë e mëdha me bimë mjekësore dhe aromatike
105

.  

Në Shqipëri përpjekjet e para për mbledhjen dhe grumbullimin e bimëve mjekësore dhe 

aromatike është bërë nga specialistët në shek.XVIII. Fillimisht mbledhja dhe grumbullimi 

i tyre filloi në Voskopojë, pastaj në shek.XIX në Elbasan, Përmet etj
106

. Në vitet në 

vazhdim vazhdoi mbledhja masive e tyre nga populli, të cilët i përdornin këto bimë për 
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shërimin e disa sëmundjeve. Mbledhja  dhe grumbullimi i këtyre bimëve me qëllim 

eksportin filloi pas çlirimit të Shqipërisë, rreth viteve 1947-1948, ku vetëm një pjesë e 

vogël e tyre përpunohej në vend. Më vonë aty rreth viteve 1956-1958 në disa ndërmarrje 

ushqimore të Shqipërisë, u ngritën reparte të vogla distilimi për të prodhuar vajra esencial 

nga sasia që tepronte si dhe nga mbetjet teknologjike të sherebelës dhe të dëllinjës së 

kuqe dhe të zezë, të cilat pergatiteshin për eksport. Në vitet 1966-1967, në Elbasan u ngrit 

një impiant distilimi modern me teknologji bashkëkohore. Gradualisht ky sektor u 

zmadhua 4-5 herë duke u ngritur dhe reparte të reja dhe në qytete të ndryshme të 

Shqipërisë. Pas viteve 1970-1974, në ndërmarrjet pyjore u instaluan distilatorë të 

importuar nga Kina, me qëllim kryesisht për përpunimin e mbetjeve të drurëve koniferë 

të sharruar  dhe të distilimit të bimësisë nënpyjore. Ky shtim numerik i distilatorëve solli 

rritjen e sasisë së prodhimit për eksport. Duke përjashtuar esencën e sherebelës, të gjitha 

esencat e tjera filluan të prodhohen në Shqipëri që nga viti 1970, pas ngritjes në Elbasan 

të distilerisë së esencave. Nga viti i parë i prodhimit e deri në vitet 1990-1991, esencat që 

prodhoheshin në sasira më të mëdha ishin esencat e sherebelës dhe  e rigonit të bardhë, 

sasitë e të cilave i kalonin disa dhjetra tonelata, ndërsa në sasi shumë më të vogla ishin 

esencat e menteve të egra, trumzës, zhumbricës, kalaminteve, njëmijëfletëshi, borzilokut 

e të tjerë, që të gjitha bimë të cilat i përkasin familjes buzore (Laminaceae)
 107

. 

Në Shqipëri, pas vitit 1992, të gjitha ndërmarrjet industriale ndërprenë veprimtarinë e tyre 

ekonomike dhe si rrjedhojë u ndërpre totalisht prodhimi industrial shtetëror duke ia lënë 

vendin atij privat. Sot në Shqipëri operojnë një sërë kompanish të cilat merren me 

grumbullimin, përpunimin dhe amballazhimin e BMA-e. Këto kompani kanë një 

bashkëpunim me ortakët e tyre të huaj duke luajtur kështu një rol të rëndësishëm në 

eksport.  Ndër kompanitë më kryesore, që zënë dhe peshën më të madhe në eksportimin e 

BMA-e përmendim: EPCA Company, Filipi Company, Elba Shehu, Xherdo, AlbDucros 

etj. 

  

3.2 Tregu i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë  

 

3.2.1 Tregu i bimëve mjekësore dhe aromatike para vitit 1990 

 

Përdorimi lokal i bimëve mjekësore dhe aromatike për qëllime tregtimi ka një historik të 

gjatë në Shqipëri. Deri në vitin 1992 Instituti i Mjekësisë Popullore me qendër në Tiranë 

ka mbikqyrur dhe promovuar përdorimin e bimëve mjekësore dhe aromatike në 

mjekësinë popullore
108

. Gjatë kësaj periudhe aktiviteti i mbledhjes, grumbullimit dhe 

përpunimit të bimëve mjekësore dhe aromatike ka qenë i kontrolluar totalisht nga shteti 

dhe Shqipëria luante një rol të rëndësishëm në tregun ndërkombëtare nëpërmjet eksportit 

të tyre. ―Agroeksport‖ ishte i vetmi distilator që kishte mundësinë që të eksportonte bimë 

të thata jashtë vendit. Destinacionet kryesore në atë kohë ishin vendet e ish-Jugosllavisë 

dhe Italia. 

Deri në vitin 1970 bimët mjekësore dhe aromatike grumbulloheshin nga ndërmarrjet e 

grumbullimit nëpërmjet ish-kooperativave bujqësore apo nga individët. Pas studimit për 
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zhvillimin kompleks të ndërmarrjeve pyjore në vitin 1978, krahas shtimit të prodhimit të 

artikujve tradicionalë (si rrëshira e pishës dhe gjethet e dafinës) u vunë detyra për shtimin 

e prodhimit të bimëve mjekësore e eterovajore, si dhe për prodhimin e esencave nga lloje 

të ndryshme bimësh, kryesisht për eksport. Ndërmarrjet pyjore filluan të grumbullojnë 

këto bimë, për herë të parë më 1967, sasi që erdhën duke u rritur nga viti në vit
109

. 

Gjithashtu iu kushtua interes edhe kultivimit të disa bimëve mjekësore dhe aromatike, siç 

ishte rozmarina, me qëllim rritjen e tregut të tyre në vend dhe për eksport. 

Bazuar në inventarizimin e bimëve mjekësore dhe aromatike të vitit 1988 rezulton se nga 

Shqipëria janë eksportuar rreth 224 540 ton BMA të thatë dhe në formën e esencave, 

duke i siguruar Shqipërisë rreth 70 884 000 USD
110

. Në pasqyrën në vijim jepet 

sipërfaqja, prodhimi dhe të ardhurat sipas organit që u përdorej, ku vihet re që vendin 

kryesor në eksport e kanë zënë grupi i gjetheve dhe i frutave, ngaqë edhe përpunimi i tyre 

ishte një proces më i lehtë dhe arrihej të realizoj nga teknologjia që dispononin në atë 

kohë. 

 

Tabela 4 – Sipërfaqja, prodhimi dhe të ardhurat sipas organeve që përdoren të bimëve 

që eksportoheshin më 1988 

Nr. Emërtimi i organit që 

grumbullohet 

Sip.(ha) Prodhimi i 

përgjithshëm 

(ton) 

Te 

ardhurat 

(000 lekë) 

Të 

ardhurat 

(000 USD) 

1 Grupi i luleve (Flores) 274173 2918 49304 5440 

2 Grupi i gjetheve (Foglia) 449270 136176 326645 38841 

3 Grupi i barërave (Herbe) 360830 6271 43408 3496 

4 Grupi i frutave (Fructus) 161625 6988 64044 12082 

5 Grupi i farërave (Sesen) 6243 200 4554 483 

6 Grupi i lëvoreve (Cortes) 30206 4926 21245 3333 

7 Grupi i rrënjëve 

(Rhizoma) 

130575 3120 27985 2761 

8 Të ndryshme 102474 23441 30303 3661 

9 Grupi i halave 8842 40500 22273 391 

10 Total  224540 589761 70884 

Burimi: Departamenti i Prodhimit Bimor, UBT 
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Grafiku 1 – Të ardhurat nga eksporti i BMA-ve sipas organeve të bimëve (1988) 

 

Burimi: Departamenti i Prodhimit Bimor, UBT 

Punoi: F. Pazari 

 
Gjatë kësaj periudhe mbizotëronin bimët të cilat mblidheshin në gjendje të egër, por 

kërkesat e larta të tregut bënë që të fillonte dhe kultivimi i tyre, kryesisht i atyre bimëve 

që shërbenin dhe për prodhimin e vajrave esencial. Disa nga bimët më të ekportuara në 

atë kohë ishin: gjethja e xinës (Pistacea Lentiscus L.), bafra ose qelbësi (Pistacia 

terebinthus), valanidhi, çermëdelli (Rhus cotinus L), ashja ose përrallë (Ilex aquifolium), 

lëvorja e pishës ose pefkë (Pinus martina), shelgu (Salix alba), rrëshira e pishës (Pinus 

martina), vërri (Alnus glutinosa), shqopa (Erica arborea), zhuga, rozmarina (Rosmarinus 

officinalis), sherebela (Salvia officinalis), trumza (Saturea Montana), boronica (Vacinium 

myrtillus), etj
111

. 

 

Tabela 5 – Sasia e bimëve të eksportuara nga Shqiperia para vitit 1945 
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Burimi: Shema R., Pllumi M., Sherebela e kultivuar, Shkodër 2011, fq.12 
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Sherebela është një ndër bimët, e cila për vetitë e larta që përmban, ka qenë e kërkuar 

vazhdimisht nga tregu i huaj dhe vazhdon të jetë një ndër bimët që eksportohet më 

shumë. Sasia e eksportit të saj ka pësuar luhatje nga njëra periudhë në tjetrën, lidhur me 

ndryshimin e kushteve klimatike si dhe interesi i tregut të huaj për sherebelën shqiptare. 

 

Tabela 6– Sasia e eksportit të sherebelës 1965-2010
112

 

Vitet  1965 1980 1985 1989 2000 2010 

Sasia e grumbulluar 3000 

ton 

2630 ton 2842 

ton 

456 ton 1700 

ton 

2500 

ton 

Burimi: Shema R., Pllumi M., Sherebela e kultivuar, Shkodër 2011 

 

 

Grafiku 2 – Sasia e eksportit të sherebelës nga Shqipëria (1965-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burimi: Shema R., Pllumi M., Sherebela e kultivuar, Shkodër 2011 

Punoi: F.Pazari 

 

Në fund të viteve 1990 vihet re një rënie drastike jo vetëm e eksportit të sherebelës, por e 

të gjitha eskporteve të BMA-e. Kjo lidhet me ndryshimet politike që ndodhën në këtë 

periudhë (kalimi nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut) dhe rimëkëmbja e 

kësaj industrie ka qenë shumë e vështirë gjatë viteve të tranzicionit. Sot sherebela 

shqiptare, për vlerat që ajo përmban, është lideri i tregut europian dhe atij amerikan. 

Rreth 70% e tregut amerikan të sherebelës është sherebelë shqiptare. 

 

3.2.2 Tregu i bimëve mjekësore dhe aromatike pas vitit 1990 

 

Ndryshimet politike që ndodhën në Shqipëri në vitin 1990  u shoqëruan edhe me 

shkatërrimin e ndërmarrjeve të ngritura deri në atë kohë për grumbullimin dhe 

eksportimin e bimëve mjekësore dhe aromatike. Gjatë periudhës 1990-1995, kjo lloj 

industrie pësoi rënie të ndjeshme dhe të ardhurat ishin shumë të pakta. Në vitin 1991 me 

miratimin në parlament të ligjit nr. 7491, datë 29.04.1991 ‖Për strategjinë e privatizimit 

të sektorëve me rëndësi të veçantë‖ u ndërmorën iniciativa dhe risqe nga individë të 
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veçantë për privatizimin dhe ndërtimin e kompanive private me qëllim eksport-importet e 

bimëve mjekësore dhe aromatike. Në këtë mënyrë sistemi i ndërmarrjeve shtetërore të 

mbledhjes, grumbullimit dhe eksportimit të BMA-e në Shqipëri pushoi së ekzistuari dhe 

u zëvendësua nga ndërmarrje të vogla private apo degë të kompanive të huaja që operojnë 

sot në tregun vendas dhe atë të huaj.  

Në fund të viteve 1990 eksporti i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë pësoi një 

rënie drastike nga rreth 30 milion USD/vit para 1990 në 10-12 milion USD në fund të 

viteve 1990
113

. Kjo lidhet me trazirat dhe ndryshimet politike që ndodhën në atë periudhë 

në Europën Lindore dhe Juglindore (shpërbërja e ish Jugosllavisë), ndikimi i të cilave 

ishte i ndjeshëm dhe në Shqipëri. Gjatë këtyre viteve Shqipëria renditej në vendin e dytë 

në Europën Juglindore dhe Lindore, pas Bullgarisë, për eksportin e BMA-e me një vlerë 

rreth 7650 ton/vit, dhe të ardhura rreth 12 milion USD dhe vendin e 16 për importin e 

BMA-ve me rreth 110 ton/vi
114

. 

 

Tabela 7– Eksport-importet e vendeve të Europës Lindore dhe Juglindore gjatë viteve 

1990
115

 
 

Vendet e eksportit 
Sasia  

 (ton) 

Vlera 

(USD) 
Vendet e importit 

Sasia 

(ton) 

Vlera 

(USD) 

Bullgari 10050 14508000 Rusi 3340 4866500 

Shqipëri 7650 12006500 Sllovaki 3160 1633500 

Poloni 6330 14140000 Poloni 2090 5187500 

Turqi 3970 8801500 Çeki 1530 5098000 

Hungari 3890 6009500 Greqi 1410 1816000 

Çeki 2760 2322000 Hungari 1200 2838000 

Jugosllavi 1670 1819000 Slloveni 1000 2439000 

Kroaci 1260 36505000 Kroaci 490 1314000 

Rumani 1080 1873000 Turqi 350 644500 

Greqi 930 1935500 Jugosllavi 270 536500 

Maqedoni 660 1113000 Bullgari 260 548500 

Sllovaki 520 1240000 Maqedoni 200 259000 
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Slloveni 380 1542500 Bjellorusi 190 958500 

Rusi 310 842500 Lituani 150 485000 

Bjellorusi 270 1307500 Bosnje-Hecegovinë 113 607500 

Bosnje-

Hercegovinë 
150 313000 Shqipëri 110 51500 

Moldavi 130 231000 Letoni             49 186000 

Lituani 23 142500 Rumani             45 187000 

Letoni 18 65000 Estoni             17 1055000 

Estoni 7 82500 Moldavi             14 82000 

Burimi: UNCTAD COMTRADE database, United Nations Statistics Division, New York. 

Gjatë viteve 1995-2000 tregu i BMA-e të Shqipërisë filloi ta rimarrë veten. Eksportet e 

bimëve mjekësore dhe aromatike u rritën me rreth 12%, nga 7860 ton në vitin 1995 në 

9010 ton në vitin 1999, ndërsa në vitin 2000 eksporti i BMA-ve pësoi një rënie, ku u 

eksportuan rreth 7520 ton bimë të thata
116

. Gjatë këtyre viteve (1996-1998) Shqipëria u 

bë prodhuesi kryesor në botë (sidomos për tregun amerikan) për furnizimin me çmime të 

ulta të lulebasamit (Hypericum perforatum).  

Rëndësia e sektorit të bimëve mjekësore dhe aromatike erdhi në rritje pas vitit 2000. 

Krahas kompanive të themeluara në vitin 1992 për grumbullimin, përpunimin dhe 

eskportimin e BMA-e, u themeluan dhe kompani të tjera me destinacion kryesor 

eksportin duke shtuar dhe konkurencën e këtij sektori në Shqipëri. Eksportet dhe importet 

e bimëve mjekësore dhe aromatike gjatë kësaj periudhe kanë pësuar luhatje, të cilat 

lidhen me faktorë natyror, ekonomik dhe politik.  

Tabela 8 – Sasia (ton) e eksportit të bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë 

(1990-2012) 

Viti 1995 1999 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sasia 

(ton) 

7860 9010 7520 8040 8493 9041 6007 7173 8780 9776 

%   14.63% 16.53% 6.9% 5.6% 6.45% 33.6% 19.4% 22.4% 11.3% 

Burimi: Raportet vjetore të eksport-importeve (MBUMK) 
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Grafiku 3 – Të ardhurat (000 lekë) nga eksporti i BMA-ve (1990-2012) 
 

Burimi: Raportet vjetore të eksport-importeve (MBUMK) 

Punoi: F. Pazari. 
 

Rënia e menjëhershme e sasisë së eksportit të bimëve mjekësore dhe aromatike në vitit 

2009 lidhet me krizën financiare që u prekën vendet kryesore të importit të tyre. Por 

tendeca është drejt përmirësimit dhe rritjes së vlerës së eksportit të BMA-e nga Shqipëria 

drejt vendeve të tjera të Europës dhe SHBA-së. 

Destinacionet  kryesore të tregut të bimëve mjekësore dhe aromatike janë tregu europian 

dhe amerikan. Sasia më e madhe e bimëve mjekësore dhe aromatike eksportohet në 

vendet e Europës si në: Gjermani, Turqi, Itali, Austri, Francë, Greqi, Maqedoni, Kroacia, 

Poloni, Zvicër, etj. Edhe SHBA-ja zë një vend të rëndësishëm në importin e bimëve 

mjekësore dhe aromatike me origjinë shqiptare. Në vijim jepen disa të dhëna mbi sasinë e 

eksportit të BMA-e drejt shteteve kryesore të Europës dhe SHBA-së. 

Tabela 9– Sasia e eksportit të BMA-ve drejt shteteve kryesore (ton) 

Shtetet 2007 2008 2009 2010 2011 

Gjermani 3749  3144    16.2% 2219   29.4% 2760  24.3% 3995   44.7% 

SHBA 959  1281    33.5% 725   43.4% 639  11.8% 690   7.9% 

Turqi 812  1166    43.5% 670   42.5% - - 820 - 

Itali 622  507   18.4% 531    4.7% - - 270 - 

Maqedoni 391  441   12.7% 417    5.4% 453   8.6% 861   87.9% 

Çeki 118  195   65.2% 206    5.6% 274   33% - - 

Francë 437  - - 242 - 274  13.2% 308   12.4% 

Kroaci 122 171    40.1% 121   29.2% - - - - 
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Poloni 153 329   115% 101  69.3% - - - - 

Zvicër 107 - - 41 - -  - - 

Austri - - - 28 - -  57 - 

Greqi 82 178   117% 60  66.2% -  -  

Spanjë  172 -  -  -  -  

Burimi: Raportet vjetore te eksport-importeve (MBUMK) 

 

Eksportet drejt BE-së  

Tregu europian luan një rol të rëndësishëm në eksportet shqiptare. Vendet kryesore me të 

cilat realizohen eksportet e BMA-e janë: Gjermania, Franca, Italia, Greqia, Turqia, Çekia, 

Spanja, Austria, Polonia, etj. Gjermania është lideri i importeve të BMA-e shqiptare, e 

cila pasohet nga Franca dhe Italia, të cilat janë pak a shumë në të njëtjat shifra. Shumë 

kompani shqiptare të çertifikuara për eksportin e BMA-e kanë nënshkruar kontrata 

afatgjata me kompani gjermane apo turke, me qëllim marrjen e prodhimeve shqiptare me 

çmime të arsyeshme dhe realizimin e përpunimit të mëtejshëm të tyre nga kompanitë e 

huaja. 

Grafiku 4 – Përqindja e eksporteve të BMA-ve nga Shqipëria drejt tregut të  

BE-së
117
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Burimi: USAID, The medicinal and aromatic palnts value chain in Albania, June 2009 

Punoi: F.Pazari 
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Figura 6 – Destinacionet kryesore të eksportit të BMA-ve drejt vendeve europiane 

Punoi: F.Pazari 

 

Eksportet drejt SHBA-së
118

  

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një ndër tregjet kryesore për importin e BMA-e të 

Shqipërisë. Interesi i tregut amerikan është i orientuar drejt sherebelës shqiptare (rreth 

90% e sherebelës shqiptare eksportohet drejt SHBA-së).  Eksportet drejt SHBA-së kanë 

pësuar luhatje nga njëra periudhë në tjetrën. Pas vitit 1990 u vu re një rënie drastike e 

sasisë dhe vëllimit të eksportit të bimëve mjekësore dhe aromatike nga Shqipëria drejt 

SHBA-së dhe filluan të rriten drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera të BE-së. Nga viti 

2000 deri në vitin 2005 eksportet drejt SHBA-ve pësuan rritje, ndërsa në vitin 2006-2007 

sërish vihet re rënie e eksportit të bimëve mjekësore shqiptare drejt tregut amerikan. Në 

këtë periudhë tregu amerikan u furnizua me sherebelë nga Turqia dhe Gjermania.  
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Grafiku 5 – Sasia e eksportit të BMA-ve drejt tregut amerikan (ton/vit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Burimi: Raportet vjetore të eksport-importeve (2002-2011), MBUMK 

Punoi: F.Pazari 

Faktorët e rënies së eksportit drejt SHBA-së në këto vite lidhen me mungesën e 

teknologjisë së pastrimit dhe sterilizimit të sherebelës (përpunimi fillestar i saj) në 

Shqipëri, gjë të cilën e siguronte nga vendet ndërmjetëse si Turqia, Gjermania apo vende 

të tjera europiane. Pas kalimit të procesit të sterilizimit dhe paketimit sherebela me 

origjinë shqiptare rieksportohej për në tregun amerikan. Nga viti 2008 e në vazhdim 

eksporti i sherebelës drejt tregut amerikan është rritur sërish dhe Shqipëria vazhdon të 

jetë lider i furnizimit të tregut amerikan me sherebelë (50-65% të totalit të importeve të 

sherebelës
119

), e cila pasohet nga Turqia dhe Italia. 

Sipas statistikave zyrtare rezulton se ka një korelacion negativ midis eksporteve të BMA-

e shqiptare mes tregut amerikan dhe atij të BE-së. Kur eksportet rriten drejt SHBA, ato 

bien në tregun e BE dhe anasjelltas, kur ato rriten në BE bien në tregun amerikan.  

Grafiku 6– Sasia e eksportit të BMA-ve drejt SHBA-së (ton/vit) 

 

 

 

  

 

 

 

Burimi: Raportet vjetore të eksport-importeve (2002-2011), MBUMK  

Punoi: F.Pazari 
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Siç vihet re dhe nga grafiku i mësipërm rezulton se në periudhën 2007-2008 eksportet 

janë rritur drejt SHBA dhe kanë pësuar rënie drejt BE, ndërsa nga vitit 2009-2010 

eksportet janë rritur drejt BE dhe janë ulur drejt SHBA-së. Nga viti 2010 e në vijim vihet 

re një rritje e ekporteve si drejt tregut amerikan, ashtu edhe drejt atij europian. 

Interesi i tregut amerikan është i fokusuar më shumë në importimin e sherebelës 

shqiptare, për shkak të vlerave të larta biologjike dhe përmbajtjes së esencave për 

prodhimin e vajit esencial që ajo përmban. Sipas analizës së luhatjeve të çmimit të 

sherebelës nga viti në vit, vihet re se çmimi i sherebelës në tregun amerikan ka qenë 

vazhdimisht në rritje. Rritja e çmimit të sherebelës shqiptare ka qenë më e ulët, në 

krahasim me vendet e tjera të rajonit, por ka qenë më e qëndrueshme sesa konkurentët e 

tjerë ndërkombëtar. Një rritje e menjëhershme e çmimit të sherebelës në vitin 2004 (me 

rreth 25%) ndodhi për shkak të dy faktorëve: mungesës së konkurentëve mbi eksportin e 

sherebelës si dhe zhvlerësimit të dollarit ndaj monedhave të tjera. Në vitet në vijim 

çmimet mbetën sërish të larta dhe u rrit dhe më tej në rastin e Shqipërisë. Rritje të 

ngjashme si në vitin 2004 ndodhën sërish në vitet 2008-2009, ku në vitin 2009 çmimi i 

sherebelës u rrit me rreth 50% nga ai i vitit 2007
120

. Kjo ndodhi për shkak të rënies së 

sasisë së sherebelës në rang botëror, ku Shqipëria luajti rolin e një ―lideri‖ në tregun 

botëror të sherebelës me rezervat që ajo dispononte. Për të ruajtur një rrjedhje të 

qëndrueshme të eksportit të sherebelës drejt tregut amerikan, duke qenë lider i tij, 

operatorët shqiptar ndoqën politikën e mbajtjes së çmimeve stabël dhe jo shumë të larta 

duke konkurruar në këtë mënyrë tregun turk dhe atë gjerman. Çmimet e eksportit të 

sherebelës nga Turqia janë nga 20-70% më të larta sesa ato shqiptare
121

.  

Çmimet e ulta të eksportit të sherebelës shqiptare si dhe të bimëve të tjera që eksportohen 

nga Shqipëria, lidhen me praktikat e gabuara të vjeljes, tharjes, grumbullimit si dhe 

mungesës së bioçertifikimit të produkteve shqiptare. Këto bëjnë që të ulet siguria në 

tregun ndërkombëtar mbi pastërtinë dhe standartet e produkteve të bimëve mjekësore dhe 

aromatike shqiptare. Nëse qeveria do të investojë në ngritjen e nivelit të teknologjisë, 

kontrollin e vazhdueshëm gjatë vjeljes së BMA-ve, si dhe përpunimin e thelluar të tyre në 

vend dhe realizimin e bioçertifikimit të produkteve shqiptare me markën ―Made in 

Albania‖ do të ndikojë edhe në rritjen e standarteve të tregtisë ndërkombëtare si dhe 

rritjes së të ardhurave, që Shqipëria siguron nga bimët mjekësore dhe aromatike. Krahas 

sherebelës bimë të tjera që eksportohen drejt tregut amerikan janë edhe rigoni, trumza, 

kopra si dhe vajra esenciale. 

Importet e BMA-ve në Shqipëri 

Ndonëse Shqipëria është një ndër eksportuesit kryesor në Europë, ajo dhe importon bimë 

mjekësore dhe aromatike. Importimi i këtyre bimëve vjen në formën përfundimtare të 

përpunimit të tyre dhe përdoret për kurimin e sëmundejve të ndryshme, në industrinë 

ushqimore etj. Disa nga bimët mjekësore dhe aromatike që importon Shqipëria janë 

                                                           
120

 USAID-Albania Agriculture Competitiveness (AAC) programm: The medicinal and aromatic plants 

value chain in Albania, Tiranë, 2009,fq.46 
121

 USAID-Albania Agriculture Competitiveness (AAC) programm: The medicinal and aromatic plants 

value chain in Albania, Tiranë, 2009,fq.47 
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xhenxhëfilli, kanella, kamomili, boronica, etj. Në tabelën në vijim paraqitet sasia e 

importuar e BMA-ve nga vendet e tjera nga periudha 2007 e në vijim. 

Tabela 10– Sasia e importit të BMA-ve nga Shqipëria (ton) 

 
Burimi: Raportet vjetore të eksport-importeve (Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit) 

 

 

Grafik 7– Sasia e importit të BMA-ve nga Shqipëria (ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Burimi: Raportet vjetore të eksport-importeve, MBUMK 

Punoi: F.Pazari 

 

Siç vihet re dhe nga grafiku i mësipërm rezulton se importi i BMA-e nga Shqipëria ka 

qenë i vogël në krahasim me eksportin e tyre. Nga viti 1990 deri në vitin 2007 vihet re 

një rritje e importeve shqiptare, duke pësuar sërish ulje nga viti 2007 deri në vitin 2009. 

Ne vitet 2009-2011 importet shqiptare kanë pësuar rritje, duke kulmuar në vitin 2011. 

Aktualisht importet e BMA-e kanë një trend drejt uljes së tyre, gjw që lidhet dhe me 

investimet nw teknologji bashkëhore për përpunimin e tyre ne vend. 

Viti Sasia e importuar (ton) % 

1990 110  

2007 763  

2008 403  47.1 % 

2009 361 10.4 % 

2010 784  117.1 % 

2011 1680 114.2 % 

2012 798 52.5 % 

 

-47.1% 

-10.4% 

+117.1% 

+114.2% 
-52.5% 
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3.3 Vlerat e tregut të bimëve mjekësore dhe aromatike 

Vlerat e tregut të bimëve mjekësore dhe aromatike ndryshojnë nga viti në vit. Në 

periudha të caktuara vihet re një indeks i rritjes së çmimeve të BMA-e dhe në raste të 

tjera ulje të tyre. Kjo ndodh për shkak të ndryshimeve të politikave të jashtme, sasisë së 

eksporteve si dhe sasisë së përgjithshme të prodhimit botëror të një bime në një vit të 

caktuar. Këtu mund të përmendim rritjen e çmimit të sherebelës në vitin 2008, pasi 

prodhimi i sherebelës në nivel botëror ishte i ulët dhe në këtë rast Shqipëria përfitoi me 

rritjen e çmimit të saj.  

Tabela 11 – Çmimet e shitjes së disa MBA-ve nga fermeri (2008-2013) 

Bima Emri 

latinisht 

2008 2009 2010 2013 

Lekë

/kg 

USD/kg Lekë/kg USD/kg Lekë/kg USD/kg Lekë/k

g 

USD/

kg 

Sherebelë Salvia 

Officinalis 

120-

130 

1.3-1.5 170-

190 

2 140-

180 

1.6-2 150-

200 

1.4-

1.9 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

41.6-

46.1% 

  

 17.6-

5.2% 

  

 7.1-

11.1% 

 

Trumëz Satureja 

Montana 

120 1.3 80 0.9 80-90 0.9 90-100 1 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

  33.3% 

  

 12.5% 

  

12.5-

11.1% 

 

Shtog Sambucus 

Nigra 

600 6.5 500 5.4 450-

500 

4.7-

5.26 

400-

450 

3.8-

4.3 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

16.6% 

  

 10% 

  

11.1-

10% 

 

Cian Centaurea 

Cyanus 

650-

700 

7-7.6 700 7.7 400-

500 

4.2-5.2 350-

400 

3.4-

3.9 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

 7.6-% 

  

 42.8-

28.5% 

  

12.5-

20% 

 

Rigon Origonum 

Vulgare 

250 2.7 180 1.9 200 2.1 200-

250 

1.95-

2.4 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

28% 

  

11.1% 

  

25% 

 

Dëllenjë e 

Zezë 

Juniperus 

Communis 

100 1.08 110 1.2 120 1.3 150 1.45 
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Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

10% 

  

9% 

  

25% 

 

Zhumbricë Thymus 

serpyllus 

120 1.3 110 1.2 110 1.15 100 0.9 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

8.3% 

 0%   

 9% 

 

Lavandër Lavandula 140-

150 

1.5-1.6 130 1.4 200-

250 

2.1-2.6 300-

400 

2.9-

3.8 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

 7.1-

13.3% 

  

 53.8-

92.3% 

  

50-

60% 

 

Rozmarinë Rosmarinu

s officinalis 

80 0.8 85 0.9 90 1 90-100 0.9-1 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

   5.8% 

  

5.8% 

  

11.1% 

 

Manaferrë Rubus 

fruticosus 

70 0.7 40 0.4 40 0.4 40 0.38 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

42.8% 

 0%  0%  

Hithër Urtica 

Dioica 

120 1.3 140 1.5 120 1.3 100 1 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

16.6% 

  

14.2% 

  

16.6% 

 

Aguliçe Primula 

Veris 

650-

700 

7-7.6 700-

750 

7.6-8.2 700-

750 

7.3-7.9 750-

800 

7.2-

7.7 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

7.6-

7.1% 

 0%   

7.1-

6.6% 

 

Sanza Gentiana 

Lutea 

800 8.7 850-

900 

9.3-9.8 900-

950 

9.5-10 900-

1000 

8.7-

9.7 

Rritja ose 

rënia e 

çmimit në 

% 

  

  6.2-

12.5% 

  

 5.8-

5.5% 

  

5.2% 

 

Burimi – USAID, AAC Program (2008-2009) dhe çmime të testuara në treg (2010-2013) 
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Në grafikun e mëposhtëm tregohet trendi i luhatjeve të çmimeve në vitet 2008-2013. Siç 

vihet re dhe nga statistikat, në vitin 2009 çmimi i sherebelës ka pësuar rritje të 

menjëhershme në krahasim me atë të vitit 2008. Kjo lidhet me rënien e prodhimit të 

sherebelës në rang botëror (për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike gjatë kohës 

së vjeljes së tyre), ndërsa Shqipëria përfitoi në këtë rast nga stoqet e sherebelës së 

grumbulluar nga viti paraardhës duke rritur dhe çmimin e menjëhershëm të saj. Ndërsa 

shtogu dhe lule ciani kanë pësuar rënie të ndjeshme nga viti 2008 e në vazhdim. 

 

Grafiku 8 - Trendi i çmimeve të disa BMA-ve të blera nga fermeri apo kultivuesi 

Burimi – USAID,The medicinal and aromatic palnts value chain in Albania, June 2009 dhe 

çmime të testuara në treg (2010-2013) 

Punopi: F. Pazari 
 

Nga analiza e testimeve të çmimeve nga viti në vit vihet re luhatshëmira e ngritjes dhe 

rënies së çmimeve të disa bimëve siç janë: 

- Çmimi i sherebelës rritet në masën 41-46% në vitin 2009, në krahasim me vitin 2008. 

Në vitin 2010 kemi një rënie të çmimit të  saj me rreth 17%, ndërsa aktualisht çmimi i 

saj është rritur në krahasim me vitin 2010 në masën 6-10%; 

- Çmimi i trumzës ka një rënie drastike në masën 33% në vitin 2009 në krahasim me 

një vit më parë, ndërsa në vitet në vijim ai ka ardhur në rritje në masën 11% nga viti 

në vit; 

- Çmimi i rigonit është ulur në masën 28% në vitin 2009, dhe ka ardhur në rritje me 

11% në 2010 dhe 25% në vitin 2013; 

- Ciani është ndër ndër bimët, çmimi i së cilës ka një trend uljeje të ndjeshme, sidomos 

në vitin 2010 në masën 28-42% dhe vazhdon të ulet sërish në vitin 2013 në masën 12-

20%; 

- Çmimi i lavandës, pas uljes që pësoi në vitin 2009, ka ardhur drejt rritjes në vitet në 

vazhdim me 50-60% në vitin 2013; 

Bazuar në trendin e ecurisë së çmimeve të këtyre grup-bimësh rezulton se disa nga bimët, 

çmimi i të cilave ka ardhur në rritje nga viti në vit, dhe që janë më me interes për tu 
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grumbulluar dhe shitur janë sherebela, trumza, rigoni, dëllinja e zezë, lavanda, rozmarina, 

aguliçja dhe sanza. Ndërsa bazuar në vlerën e çmimit të shitjes së tyre, bimët me çmim 

më të lartë janë: shtogu, rigoni, ciani, aguliçja, sanza, etj. Duke qenë se disa nga këto 

bimë janë të mbishfrytëzuara, rekomandohet kultivimi i tyre, me qëllim mbrojtjen e 

habitateve në gjendje natyrale si dhe shtimi i prodhimtarisë dhe i të ardhurave që 

sigurohen nga këto bimë. 

Vlerat e çmimeve të bimëve mjekësore dhe aromatike ndryshojnë edhe në varësi të 

destinacionit të tregut të tyre (për tregun e brendshëm dhe atë të huaj) ashtu dhe të 

produkteve që dalin në treg (çajra mjekësore, erëza dhe aromatizues në kuzhinë apo vajra 

esencial). Shumica e këtyre produkteve që gjenden në tregun vendas janë prodhime 

shqiptare, por ka dhe prodhime të cilat vijnë nga importi. Prodhimet vendas janë të 

paketuar në qese plastike me peshë nga 20-230 gr, ku përshkruhen shkurtimisht dhe vetitë 

e tyre kururese. Për analizimin e vlerave të tregut të brendshëm të bimëve mjekësore dhe 

aromatike janë përzgjedhur disa nga bimët kryesore që gjenden në tregun vendas, janë 

realizur anketime me kompanitë të cilat operojnë në tregun vendas si dhe është bërë 

testimi i çmimeve të këtyre bimëve në treg (nëpër supermarkete, farmaci, etj).  

Nga anketimet dhe intervistimet e realizuar me fermerët, grumbulluesit rajonal si edhe 

përfaqësues të kompanive të mëdha, rezulton se çmimet kanë ndryshime të ndjeshme nga 

mbledhja e tyre nga fermerët deri tek eksporti i tyre. Në tabelën në vijim jepen çmimet 

përkatëse për një grup-bimësh të përzgjedhura: 

Tabela 12 – Ndryshimi i çmimeve të shitjes së BMA-ve nga fermeri, tek kompanitë dhe 

në tregun vendas dhe atë të huaj (2013) 

Emri i 

bimës  

Fermeri
122

 Grumbulluesi 

rajonal  

Grumbulluesit e 

mëdhenj 

(kompanitë)
123

  

Tregu 

vendas
124

  

Tregu i 

jashtëm
125

 

Lekë/kg USD/kg Lekë/kg USD/kg Lekë/kg USD/kg Lekë/kg USD/kg 

Trumëz  70 0.7 70 0.7 90-100 0.9-1 150-160 1.4-1.9 

Sherebelë 150 1.16 150 1.16 200 1.4-1.9 350-400 2.7-3.5 

Shtog 400 3.8 400 3.8 450 4.3 600-650 5.5-7 

Cian 300-350 2.9-3.3 300-350 2.9-3.3 350-400 3.3-3.8 600 7 

Rigon 150 1.4 150 1.4 150-200 1.4-1.9 270-300 3.5 

Dafinë 120-140 1.2-1.35 120-140 1.2-1.35 140-170 1.3-1.6 300 2 

Dëllenjë e 

zezë 

80-90 0.8-0.9 80-90 0.8-0.9 120-150 1.2-1.4 300 2.5 

                                                           
122

 Anketime te realizuara në terren, 2013 
123

 Intervistë me përfaqësues të Flaerti Company dhe ATC 
124

 Intervistë me përfaqësues të kompanisë ―Merja Bioprodukte‖ 
125

 Intervistë me përfaqësues të Flaerti Company dhe ATC 
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Zhumbricë 70 0.7 70 0.7 100 0.97 200-250 1.9-2.4 

Lavandë 250-300 2.4-3.3 250-300 2.4-3.3 300-400 3.3-3.8 600-700 6-7 

Rozmarinë 70 0.7 70 0.7 90-100 0.8-0.97 150-220 1.9-2.2 

Manaferrë  50 0.48 50 0.48 60 0.58 100-120 0.7-0.8 

Hithër 70 0.7 70 0.7 100 0.97 150-200 1.8-2 

Aguliçe 700 6.8 700 6.8 750-800 7.2-7.7 1000-

1200 

13-14 

Sanëz 800 7.7 800 7.7 900-1000 8.7-9.9 1200-

1300 

12-13 

Salep 2000 19.4 2000 19.4 2200-

2500 

21-24 3500-

4000 

- 

Mollë e 

egër 

80-90 0.77-

0.87 

80-90 0.77-

0.87 

100-110 1 150 1.6-1.8 

Kamomil 200 1.9 200 1.9 350-400 3.4-3.8 700-750 6.5-7 

Shpatore 200 1.9 200 1.9 350-600 3.4-5.8 800 7-8 

Çaj mali 600-650 5.8-6.3 600-650 5.8-6.3 700-800 6.7-7.7 1200 11-12 

Balsam 80 0.77 80 0.77 100-110 1 400 1.5-1.8 

Murriz 150 1.45 150 1.45 200 1.9 400 1.8 

Burimi – Intervista me fermerët, kompanite dhe çmimet e testuara në treg 

 

Tabela 13 – Ndryshimi i çmimeve të shitjes së BMA-ve në % nga fermeri tek kompania, 

nga kompania në tregun vendas dhe nga kompani në tregun e huaj (2013) 

Emri i 

bimës  

Fermeri Grumbulluesi 

(kompania) 

(Rritja në % 

nga blerja nga 

fermeri) 

Tregu vendas Eksport 

Rritja në % 

nga blerja 

në kompani 

Rritja në 

% nga 

blerja 

direkt tek 

fermerët 

Rritja në % 

nga blerja 

në kompani 

Rritja në 

% nga 

blerja 

direkt tek 

fermerët 

Trumëz   28.5-42.8% 60-66% 114-128% 66-100% 114-

185% 

Sherebelë  33% 75-100% 133-166% 40-80% 86-140% 

Shtog  12% 33-44% 50-62% 33-55% 50-75% 

Cian  14-16% 50-71% 71-100% 75-100% 100-

133% 

Rigon  33% 50-80% 80-100% 75-133% 133% 
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Dafinë  16-21% 76-110% 114-150% 47-78% 78-108% 

Dëllenjë e 

zezë 

 50% 100-150% 233-275% 66-108% 177-

212% 

Zhumbricë  42% 100-150% 185-257% 100-150% 185-

257% 

Lavandë  20-33% 75-100% 133-140% 87-100% 116-

140% 

Rozmarinë  28-42% 66-120% 114-214% 122-150% 185-

257% 

Manaferrë   20% 66-100% 100-140% 16-41% 40-70% 

Hithër  42% 50-100% 114-185% 80-103% 157-

228% 

Aguliçe  7-14% 33-75% 42-71% 86-100% 100-

114% 

Sanëz  12-25% 30-33% 50-62% 60-66% 87-100% 

Salep  10-25% 59-60% 75-100% -  

Mollë e 

egër 

 22-25% 36-50% 66-87% 60-63% 100% 

Kamomil  75-100% 87-100% 250-275% 100-122% 250-

275% 

Shpatore  75% 128% 300% 85-128% 275-

300% 

Çaj mali  16-23% 50-71% 84-100% 71% 100% 

Balsam  25-37% 300% 400% 50-81% 87% 

Murriz  33% 100% 166% 0% 33% 

Burimi – Intervista me fermerët, kompanitë dhe çmimet e testuara në treg 

 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

72 

 

Grafiku 9 -  Ndryshimi i çmimit ( %) të BMA-e nga fermeri deri në eksportin e tyre 
(2013) 

Burimi – Intervista me fermerët, kompanitë dhe çmimet e testuara në treg 

Punoi: F. Pazari 

 

Në bazë të të dhënave të testuara në treg rezulton se çmimet e BMA-e kanë një rritje të 

ndjeshme, ku variojnë 50-150% nga çmimet që blihen nga fermerët. Disa bimë si trumza, 

shtogu, ciani, rigoni, rozmarina, aguliçja dhe molla e egër, kanë një rritje graduale nga 

çmimet që blihen nga fermerët te kompania dhe destinacionet e tyre për tregun vendas 

dhe atë të huaj. Bimë të tjera si sherebela, dafina, dëllenja e zezë, manaferra, balsami dhe 

murrizi kanë diferencime midis tregut vendas dhe atij të huaj, në drejtim të rritjes së 

çmimit të tyre në tregut vendas. Ndërsa zhumbrica, lavanda, hithra, shpatorja dhe çaji i 

malit kanë pothuajse të njëjtin ritëm rritjeje ndaj tregut vendas dhe atij të huaj. 

Diferencimet e këtyre çmimeve ndikohen nga një sërë faktorësh. Për tu përmendur është 

prodhimtaria e tyre në vit (ku në rastet e kushteve të favorshme klimatike dhe 

prodhimtarisë relativisht të mirë edhe të vendeve të tjera të rajonit, çmimet kanë tendencë 

rënieje ndaj tregut të huaj, ndërsa çmimet e tregut vendas vazhdojnë të mbeten në të 

njëjta ritme rritjeje). Nëse marrim për të analizuar rastin e çmimit të sherebelës në vitin 

2013, përqindja e rritjes së çmimit në tregun e huaj ka pësuar rënie në krahasim me 

tregun vendas. Kjo lidhet me ofertën që bëjnë vendet e tjera Europiane, sidomos ato të 

rajonit, në rritjen e prodhimtarisë së sherebelës, ndërsa në tregun vendas ajo vazhdon të 

mbetet e lartë.  

Nëse do të analizojmë ndryshimin e rritjes së çmimit (në përqindje) të bimëve që 

tregtohen në tregun vendas nga blerja direkt nga fermerët dhe nga pikat e mëdha të 

grumbullimit (kompanitë) rezulton se çmimet kanë një rritje të konsiderueshme midis 

tyre. Nëse marrim për të analizuar përqindjen e rritjes së çmimit të sherbelës rezulton se 

çmimi i sherebelës që tregtohet në tregun vendas rritet me rreth 100% në krahasim me 

çmimin e blerjes nga pika e grumbullimit (kompania) dhe rreth 160% në krahasim me 
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çmimin që e shet fermeri. Kjo tregon të ardhurat që përfitojnë kompanitë që merren me 

grumbullimin dhe përpunimin e sherebelës me synim shitjen e saj në tregun vendas apo 

atë të huaj, dhe çmimin shumë simbolik me te cilin ato e blejnë nga fermerët.   

Grafiku 10 - Ndryshimi i çmimit të shitjes së BMA-e në tregun vendas krahasuar me 

çmimet e blera direkt nga fermeri me atë të kompanisë prodhuese 

Burimi – Intervista me fermerët, kompanitë dhe çmimet e testuara në treg 

Punoi:F.Pazari 

 

E njëjta situatë paraqitet dhe në rastet e rritjes së çmimeve të bimëve me destinacion 

tregun e huaj, me përjashtim të disa bimëve të cilat nuk janë shumë të kërkuara nga tregu 

ndërkombëtar dhe si rezultat edhe çmimi i tyre nuk është shumë i lartë. 

3.3.1 Analiza e çmimeve të disa produkteve në tregun vendas 

 

Në tregun vendas produktet e BMA-e i gjejmë të kombinuara në çajra mjekësore, erëza 

kuzhine dhe vajra esencial. Në tabelat e mëposhtme paraqiten disa nga produktet e 

paketuara në treg në qese plastike apo paktetime kartoni me sasi 50-250 gr dhe çmimet 

përkatëse të tyre, si dhe erëzat e kuzhinës dhe ato të vajrave esencial. 

 

Tabela 14 – Çmimet e paketimeve të disa kombinimeve të BMA-ve në tregun vendas 

nga kompania ATC
126

 

Emri i produktit Sasia e 

paketimit 

Çmim i shitur në 

farmaci  (lekë) 

Aromatiko-mjekësori 100 gr. 180 lekë 

Multi-vitaminozi 100 gr. 180 lekë 

Dietik 100% bimor 100 gr. 180 lekë 

Laksativi bimor 100 gr. 180 lekë 

Çaji tensioni 100 gr. 180 lekë 

                                                           
126

 Testime të çmimeve në farmaci 
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Anti-diabetik 100 gr. 180 lekë 

Çaji për veshkat 100 gr. 180 lekë 

Qetësues menopause 100 gr. 180 lekë 

Anti-atritiku 100 gr. 180 lekë 

Çaji për kolit 100 gr. 180 lekë 

Ekspektoranti 100 gr. 180 lekë 

Çaji i mëlçisë 100 gr. 180 lekë 

Anti-azmatiku 100 gr. 180 lekë 

Çaji për tëmthin 100 gr. 180 lekë 

Çaji i majasëllit 100 gr. 180 lekë 

Çaji për prostatën 100 gr. 180 lekë 

Kamomili  100 gr. 180 lekë 

Trëndafil i egër 100 gr. 180 lekë 

Çaji mali 40 gr. 180 lekë 

Lule bliri 70 gr. 180 lekë 

Pelini 100 gr. 180 lekë 

Rigoni i kuq 70 gr. 180 lekë 

Qetësues për stomakun 100 gr. 180 lekë 

Anti stresi bimor 100 gr. 180 lekë 

Çaji i bajameve 100 gr. 180 lekë 

Anti kolesterol 100 gr. 180 lekë 

Afrodiziak 100 gr. 180 lekë 

Hipnotik 100 gr. 180 lekë 

Anti-duhan 100 gr. 180 lekë 

Anti-celulit 100 gr. 180 lekë 

Galaktagog 100 gr. 180 lekë 

Anti-variçe 100 gr. 180 lekë 

Anti-grip 100 gr. 180 lekë 

Sedative 100 gr. 180 lekë 

Gjethe sene 65 gr. 180 lekë 

Fletë mente 75 gr. 180 lekë 

Boronicë 90 gr. 320 lekë 

Fier guri 90 gr. 180 lekë 

Burimi: Testime të çmimeve në farmaci 
 

Nga statistika e mësipërme rezulton se çmimi i shitjes së BMA-e në tregun vendas ka një 

luhatje të ndjeshme në krahasim me çmimin me të cilin e blen kompania nga fermerët 

apo grumbulluesit rajonal. Për evidentimin e këtij përfitimi do të analizojmë çmimet e 

disa bimëve në gjendje të thatë të testuara nëpër farmaci dhe supermarkata. 

 

Testimet e çmimit të kamomilit 

 

Testimi i çmimit  nëpër farmaci 

Një kg kamomil blihet nga fermeri me vlerë 350-400 lekë/kg ose 3.4-3.8 USD/kg
127

. Pas 

përpunimit, ambalazhimit dhe etiketimit të tij ai shitet në tregun vendas. Kamomili  

                                                           
127

 Çmime të testuara nga kompanitë e grumbullimit të BMA-e 
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gjendet i paketuar në qese plastike me masë 100 gr. me një çmim 180 lekë ose 1.7 USD, 

ku sipas një përllogaritjeje të thjeshtë rezulton se 1 kg kamomil shitet në tregun vendas 

me një vlerë prej 1800 lekësh ose 17.3 USD
128

. Nëse do të zbrisnim çmimin e blerjes 

(400 lekë/kg ose 3.8 USD/kg) rezulton se fitimi që vjen nga një kg kamomil është rreth 

1400 lekë (1800 lekë/kg – 400 lekë/kg =1400 lekë/kg) ose 13.5 USD (17.3 USD/kg – 3.8 

USD/kg = 13.5 USD/kg), vlerë e cila është në favor të kompanisë përpunuese. 

 

Testimi i çmimit nëpër markata  

Nëpër tregjet e fruta-perimeve të qytetit të Tiranës fermerë të cilët e grumbullojnë vetë 

kamomilin e shesin në pako 70-100 gr. me një çmim 60-85 lekë ose 0.6-0.8 USD
129

, ku 1 

kg kamomil i bie të shitet me rreth 850 lekë ose 8.2 USD. Nëse do të krahasonim çmimin 

e shitjes në farmaci me atë që shitet në markatë do të vëmë re se në farmaci 1 kg kamomil 

shitet 950 lekë (9.1 USD) më shumë (1800-850= 950 lekë) ose rreth 64% më shtrenjtë 

sesa në markata. 

 

Testimet e çmimit të sherebelës 

 

Testimi i çmimit nëpër farmaci 

Sherebela blihet nga kompania me 200 lekë/kg ose 1.9 USD 
130

. Në farmaci (prodhim 

vendas) ajo gjendet e paketuar në masën 30 gr. me një çmim prej 100 lekësh ose 0.96 

USD
131

. Mbi bazën e këtyre të dhënave rezulton se 1 kg sherebelë shitet në tregun vendas 

me vlerë 3300 lekë (31.7 USD). Kësaj vlerë nëse do ti zbresim çmimin e blerjes prej rreth 

200 lekësh/kg (3300-200=3100 lekë/kg) rezulton se nga 1 kg sherebelë përfitohet një 

vlerë prej 3100 lekësh ose 29.8 USD.  

 

Testimi i çmimit nëpër markata 

Ndërsa nëpër tregjet e fruta-perimeve të Tiranës sherebela është e paketuar në qese 50-

100 gr. dhe shitet 100-200 lekë 0.96-1.92 USD
132

, që i bie që 1 kg sherebelë të kushtojë 

2000 lekë (19.2 USD). Diferenca midis çmimit të shitjes së sherebelës nëpër farmaci dhe 

në supermarkata rezulton të jetë rreth 1100 lekë (10.57 USD) në favor kjo të kompanive 

të paketimit të sherebelës që furnizojnë farmacitë. Sipas statistikave rezulton se në 

farmaci sherebela shitet 35% më shtrenjtë sesa nëpër markata. 

 

Testimet e çmimit të çajit të malit 
 

Testimi i çmimit nëpër farmaci 

Çaji i malit blihet nga kompania me një vlerë prej rreth 800 lekë/kg (7.69 USD)
133

. Nëpër 

farmaci ajo gjendet e paketuar në sasi prej 40 gr. me vlerë 180 lekë (1.73 USD). 1 kg çaj 

mali rezulton të shitet me nje çmim prej 4500 lekësh (43.2 USD). Nëse kësaj shume do ti 

                                                           
128

 Çmime të testuara në tregun vendas (farmaci) 
129

 Çmime të testuara në supermarkatat e Tiranës 
130

 Çmime të testuara nga kompanitë e grumbullimit të BMA-e 
131

 Çmime të testuara në tregun vendas (farmaci) 
132

 Çmime të testuara në supermarkatat e Tiranës 
133

 Çmime të testuara nga kompanitë e grumbullimit të BMA-e 
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heqim çmimin e blerjes (4500-800=3700 lekë) rezulton se në një kg çaj mali përfitohen 

rreth 3700 lekë (35.57 USD).  

 

Testimi i çmimit nëpër markata 

Nëpër markatat e Tiranës 1 qese çaj mali me sasi 50 gr. shitet me çmimin 60 lekë (0.57 

USD)
134

, dhe nga kjo rezulton se 1 kg çaj mali kushton 1200 lekë (11.53 USD). 

Diferencat midis çmimit të të njëjtit produkt (çaji mali) nëpër vende të ndryshme ka një 

diferencë me një vlerë rreth 2500 lekë (24 USD). 

 

Diferencat e larta të çmimeve për produktet e thata të BMA-ve nga farmacitë nëpër 

supermakata justifikohen me faktin e përpunimit të produkteve të realizuara nga 

kompanitë që operojnë në tregun vendas  (siç është kompania ATC) dhe përgatitjen e disa 

lloje çajrash për kurimin e sëmundjeve të ndryshme. Vetë produktet e kompanisë ATC që 

dalin në tregun e brendshëm kanë çmime të ndryshme në varësi të destinacionit 

përfundimtar të shitjes së tyre. 

 

3.3.2 Analiza e çmimeve dhe eksporteve të BMA-e nga Shqipëria 

 

Bimët mjekësore dhe aromatike që eksportohen jashtë vendit janë në sasi shumë herë më 

të mëdha në krahasim me prodhimin vendas. Kjo lidhet me kërkesat e larta që ka tregu i 

huaj si dhe mungesën e teknologjive të avancuara për përpunimin e tyre në vend. 

Shumica e kompanive që operojnë në tregun shqiptar janë të fokusuara vetëm në 

eksportin e tyre.  

Sasia e eksporteve shqiptare ka ndryshuar nga viti në vit, ashtu si dhe çmimi i shitjes së 

tyre për kg ka pësuar luhatje. Në tabelën në vijim jepen të dhënat mbi të ardhurat që 

Shqipëria ka përfituar nga eksporti i bimëve mjekësore dhe aromatike në tregun e huaj. 

 

 

Tabela 15 – Të ardhurat e siguruara nga eksporti i BMA-e (2006-2012) 

Viti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Të ardhurat 

(000 lekë) 

1581037 1764769 2057089 1507335 1847272 2268149 2639074 

Të ardhurat 

(000 USD) 

15202 16969 19780 14494 17762 21809 25381 

Burimi: Raportet vjetore të eksport-importeve, MBUMK 
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 Çmime të testuara në supermarkatat e Tiranës 
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Grafiku 11 -  Ecuria e të ardhurave të siguruara nga eksporti i BMA-e (2006-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Raportet vjetore të eksport-importeve (2006-2012), MBUMK . 

Punoi: F.Pazari 
Siç vihet re dhe nga grafiku dhe statistikat e eksport-importeve kombëtare rezulton se pas 

vitit 2005 Shqipëria ka siguruar mbi 1.5 miliard lekë të ardhura nga tregtia e jashtme e 

BMA-e. 

Për analizimin e çmimeve dhe sasive të BMA-e që eskportohen jashtë vendit është 

përzgjedhur i njëjti grup-bimësh që analizuam dhe më lart. Nga të dhënat e tabelës së 

mëposhtme del në pah rritja e çmimeve nga fermeri në lidhje me çmimin e eksportit të 

bimëve, prodhimi ton/vit për secilën nga bimët e mëposhtme si dhe të ardhurat në milion 

USD. 

 

Tabela 16 – Luhatshmëria e çmimeve nga blerja tek fermerët dhe eksporti i tyre dhe 

sasia e prodhimit të tyre (2013) 
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4 Cian 2.9-3.3 7      112.1 - 141.3% 50 0.145-

0.165 

0.35 

5 Rigon 1.4 3.5      150% 150 0.21 0.525 

6 Dafinë 1.2-

1.35 

2      48.1 - 66.6% 20 0.024-

0.027 

0.04 

7 Dëllenjë e 

zezë 

0.8-0.9 2.5       177.7 -   212.5% 250 0.2-

0.225 

0.625 

8 Zhumbricë 0.7 1.9-2.4       171.4 - 242.8% 30 0.021 0.057-0.072 

9 Lavandë 2.4-3.3 6-7      112.1 - 150% 25 0.06-

0.0825 

0.15-0.175 

10 Rozmarinë 0.7 1.9-2.2      171.4 – 214.2% 40 0.028 0.076-0.088 

11 Manaferrë  0.48 0.7-0.8      45.8 – 66.6% 400 0.192 0.28-0.32 

12 Hithër 0.7 1.8-2      157.1 – 185.7% 100 0.07 0.18-0.2 

13 Aguliçe 6.8 13-14      91.1 – 105.8% 20 0.016 0.26-0.28 

14 Mollë e 

egër 

0.77-

0.87 

1.6-1.8      106.8 - 107.7% 700 0.539-

0.609 

1.12-1.26 

15 Kamomil 1.9 6.5-7      242.1 – 268.4% 10 0.019 0.065-0.07 

16 Çaj mali 5.8-6.3 11-12      89.6 – 90.4% 30 0.174-

0.189 

0.33-0.36 

17 Balsam 0.77 1.5-1.8      94.8 – 133.7% 100 0.077 0.15-0.18 

18 Murriz 1.45 1.8      24.1% 200 0.29 0.36 

 Total     6155 7.326-

7.47  

13.583-

16.707  

Burimi – Kompania “Flaerti”, Durrës, 2013 
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Grafiku 12 – Luhatshmëria e çmimeve nga blerja tek fermerët dhe eskporti i tyre 

(2013) 

Burimi – Kompania “Flaerti”, Durrës, 2013 

Punoi: F.Pazari 

Diferenca e çmimeve nga fermeri deri tek eksporti i këtyre bimëve pëson një rritje nga 24 

- 268%.  Në bazën e këtyre statistikave rezulton se në vitin 2013 vetëm nga këto 18 bimë 

Shqipëria ka eksportuar jashtë vendit rreth 6155 ton,  me një vlerë totale  që luhatet nga 

13.583 deri në 16.707 milion USD ose 1.41-1.74 miliard lekë. Ndërsa të ardhurat që kanë 

siguruar fermerët nga shitja e këtyre bimëve luhaten nga 7.326 deri në 7.47 milion USD 

ose 0.76- 0.77miliard lekë. Nga krahasimi i këtyre dy shifrave rezulton se të ardhurat që 

vijnë nga eksporti i BMA-ve janë rreth 85.4-123.6 % më të larta sesa të ardhurat që 

sigurojnë fermerët.  

Eksportet e bimëve mjekësore dhe aromatike me tregun e jashtëm realizohen dhe 

nëpërmjet produkteve të prodhuara në vend nga BMA-e, siç është vaji esencial. Eksportet 

e realizuara me tregun europian të vajrave esenciale vijojnë si më poshtë: 
Tabela 17 – Eksporti i vajit esencial nga Shqipëria drejt BE-së (2000-2009)

135
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlera 

(ooo 

USD) 

729.9 962 1014 874 780 527 708 781 596 128 

Sasia 

(ton) 

30.3 26 23.5 22 21.5 8.3 14.7 12.4 16.2 2 

Cmimi 

USD/kg 

24.1 37 43.2 39.7 36.3 63.5 48.2 63 35.5 64 

           
Burimi: USAID-AAC programm: The medicinal and aromatic plants value chain in Albania, 

Tiranë, 2009. 
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 USAID-Albania Agriculture Competitiveness (AAC) programm: The medicinal and aromatic plants 

value chain in Albania, Tiranë, 2009, fq.50 
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Grafiku 13 – Ecuria e të ardhurave, sasisë dhe luhatjes së çmimit nga eksporti i 

vajrave esencial (2000-2009) 

 

Burimi: USAID-AAC programm: The medicinal and aromatic plants value chain in  

Albania, Tiranë, 2009 

                                                         Punoi: F.Pazari 

 

Bazuar në statistikat e mësipërme rezulton se sasia e eksportit të vajrave esencial nga viti 

2000-2005 ka pësuar rënie, ndërsa nga vitit 2006-2008 sasia e eksportit të tyre është rritur 

duke pësuar sërish ulje të menjëhershme në vitin 2009. Luhatshmëria e sasisë së eksportit 

të vajrave esencial lidhet dhe me nivelin e ulët teknologjik që ka Shqipëria për prodhimin 

e tyre. Gjatë kësaj periudhe çmimi i shitjes së vajit esencial ka pasur luhatje relativisht më 

të vogla, e cila është ndikuar nga vlera e tregut ndërkombëtar. Luhatshmëria e të 

ardhurave të përfituara nga eksporti i këtyre vajrave është pasojë e luhatshmërisë së 

sasisë së eksportuar si dhe çmimeve të shitjes së tyre.  

 

Krahas bimëve të cilat eksportohen në formë të tharë, përpunimi i bimëve mjekësore dhe 

prodhimi i vajrave esencial të bimëve të tilla si rigoni, sherebela, trumza, timusi, lavanda, 

dëllinja, etj, janë me përfitime të mëdha për ekonominë shqiptare. Por kjo sasi në 

Shqipëri vazhdon të mbetet në hapa të vegjël, pasi dhe teknologjia e përpunimit dhe 

prodhimit të vajrave esencialë nuk disponohet nga të gjitha kompanitë. Në këtë fushë 

operojnë kompania Xherdo, Filipi, Alb-Ducros, Relika shpk, Orlando shpk, etj. Sot 

Shqipëria prodhon afërsisht 35-40 ton vajra esenciale. 
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3.4 Zinxhiri i mbledhjes dhe eksportimit të BMA-e në Shqipëri 

 

Aktiviteti i mbledhjes, grumbullimit dhe tregtimit të bimëve mjekësore dhe aromatike të 

Shqipërisë realizohet nga një sërë aktorësh, të cilët janë të ndarë në tre nivele: 

 

Mbledhësit e thjeshtë (korrësit) dhe prodhuesit e BMA-e të kultivuara (fermerët e 

thjeshtë). Këto janë banorë të cilët jetojnë në zonat rurale dhe merren me mbledhjen e 

bimëve mjekësore dhe aromatike që gjenden në gjendje të egër apo dhe mund ti 

kultivojnë në parcelat e tyre. Pas këtij procesi ato bëjnë tharjen e bimëve dhe i shesin 

tek tregtarët e vegjël rajonal. 

 

Grumbulluesit individual dhe ato rajonal (tregëtarët e vegjël). Grumbulluesit 

individual janë persona të së njëjtës zonë dhe shërbejnë si ndërmjetësues dhe 

informues të çmimeve midis fermerëve dhe pikave më të mëdha të grumbullimit. 

Ndërsa grumbulluesit rajonal janë të vendosura nëpër rrethe, ku bëjnë grumbullimin e 

BMA-e direkt nga fermerët apo grumbulluesit individual. Ato i grumbullojnë  bimët 

në depot e tyre, ku merren me procesin e tharjes dhe seleksionimit të tyre duke ua 

shitur kompanive të mëdha për përpunim të mëtejshëm. Në Shqipëri pothuajse çdo 

rreth ka pikën e tij të grumbullimit të BMA-e. 

 

Përpunuesit dhe eksportuesit e mëdhenj të BMA-e përfaqësohen nga kompanitë e 

mëdha të grumbullimit dhe përpunimit të BMA-e me destinacion kryesor eksportin e 

tyre, por dhe tregun vendas. 

Kompanitë përpunuese të bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë grupohen në 

kompani të mëdha dhe kompani të vogla. Kompanitë e mëdha pas përpunimit të BMA-e 

kanë destinacion kryesor eksportin e tyre, ndërsa kompanitë e vogla përgjithësisht kanë 

destinacion kryesor tregun vendas, por një pjesë e tyre operojnë dhe me tregun e huaj, por 

në sasi më të vogël prodhimi. 

Disa nga kompanitë e mëdha, të cilat janë të licensuara dhe operojnë me tregun e huaj 

janë: Albanian Herbs, Filipi Company, Xherdo, Mucaj, Relika, Elba-Shehu, Herba-

Fruktus, Alb Ducros, Flaerti Company etj. 
 

Filipi Company është krijuar në vitin 1991 dhe është e lokalizuar  në zonën 

industriale të rrethit Kurbin, në qytetin e Lacit, rreth 40 km larg Tiranës, ndërsa zyrat 

qëndrore të saj gjenden në Tiranë. Ajo është e specializuar në grumbullimin, 

përpunimin dhe eksportimin e bimëve mjekësore dhe aromatike. Ajo eksporton rreth 

1000-1500 ton bimë në vit, ku vendin kryesor e zënë sherebela, trumza, timusi, 

dëllinja, lavanda, etj. Kjo kompani është lideri i eksportit të sherebelës me SHBA, ku 

realizon rreth 65% te eksporteve, ndërsa rreth 35% të eksporteve i realizon me vendet 

e BE. Zona kryesore e grumbullimit të lëndës së parë është kryesisht  zona veriore e 

Shqipërisë, megjithatë shtrihet thuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë, me rreth 

760 grumbullues, me një kapacitet prodhues që arrin deri në 250 ton/muaj lëndë e 

parë. Kompania Filipi ka dhe një bashkëpunim shumë të mirë me kompanitë e huaja 
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duke u shndërruar kështu në një ndër eksportuesit kryesorë  të Shqipërisë të BMA-

ve
136

.  

 

Xherdo Company është krijuar në vitin 1991 dhe është e vendosur në Maminas, 

Durrës. Ajo është kompania kryesore shqiptare e specializuar në prodhimin e vajit 

esencial dhe një ndër 10 kompanitë kryesore të eksportit të BMA-ve. Ajo përpunon 

rreth 3000 ton bimë në vit, 50% e të cilave i përdor për prodhimin e vajrave esencial 

dhe 50% të tjera për eksportin e bimëve në gjendje të tharë. Vendin kryesor në 

prodhim e zënë sherebela, rigoni, dafina, boronica, trumza, dëllinja e zezë, dëllinja e 

kuqe, trëndafili i egër, bari i bletës, rozmarina, etj. Nëpërmjet vetëfinancimit kjo 

kompani ka kultivuar rreth 5 ha me sherebelë, trumzë dhe rigon. Vitet e fundit ajo ka 

investuar rreth 2 milion USD në rikonstruktimin e saj si dhe futjen e teknologjisë 

moderne dhe bashkëkohore për prodhimin e vajrave esenciale dhe përpunimin e 

bimëve të thata. Në fabrikë janë të punësuar 40 punëtorë me kohë të plotë dhe 1000 të 

tjerë sezonalë. Ajo operon vetëm në tregun e huaj si SHBA, Spanjë, Austri, Francë, 

Belgjikë, etj
137

.   

 

 

 

 

 

Figura 7 – Zinxhiri i tregtimit të BMA-ve në Shqipëri 

Punoi: F.Pazari 
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 Kompania ―Filipi (www.filipicompany.com) 
137

 Intervistë me përfaqësues të kompanisë Xherdo 

http://www.filipicompany.com/
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Albanian Herbs është një sipërmarrje e përbashkët midis kompanisë turke Kutas dhe 

z.Kujtim Zere në Shqipëri. Eksportet kryesore të saj realizohen me Turqinë, të cilat 

pas një përpunimi nga kompania Kutas rieksportohen drejt SHBA-së (rasti i 

sherebelës). Eksportet e saj janë të lidhura edhe me shtete të tjera të Europës si 

Gjermania, Spanja, Franca, Maqedonia, SHBA-ja, etj. Bimët kryesore të cilat 

eksportohen nga kjo kompani janë sherebela, rigoni, trumza, etj. Ajo eksporton 

mesatarisht rreth 700 ton bimë mjekësore në vit. Kjo kompani ka ndërmarrë edhe 

iniciativa të kultivimit të disa bimëve në Shqipëri. 

 

Elba Shehu është një firmë që ka objekt të veprimtarisë eksport – importin e bimëve 

mjekësore, aromatike dhe eterovajore. Qendra e saj është vendosur në qytetin e 

Elbasanit, por ka një shpërndarje të furnitorëve të saj në të gjithë Shqipërinë. Ajo 

merret me grumbullimin e bimëve mjekësore të cilat kalojnë në disa faza siç janë 

peshimi, sistemimi, shoshitja, pastrimi, copëtimi, harmonizimi, standartizimi, presimi, 

ambalazhimi dhe marketimi. Produktet e kësaj veprimtarie janë lëndë e parë për 

industrinë farmaceutike, kimike dhe ushqimore.  Krahas tregut të brendshëm 

kompania Elba Shehu ka një marrëdhënie të mirë dhe me kompanitë e huaja me të 

cilat bashkëpunon. Kapaciteti i eksportit të kësaj shoqërie varion mesatarisht 70-80 

ton në muaj. Përveç grumbullimit, shoqëria Elba Shehu bën dhe kultivimin e disa 

llojeve të bimëve mjekësore duke pasur rezultate të mira, çka bën të fitojë eksperiencë 

në këtë fushë e të konkurojë me çmimin në treg. Sipërfaqja që ajo kultivon me bimë 

mjekësore në qytetin e Cërrikut arrin në 27 ha
138

. 

 

AlbDucros – merret me përpunimin e bimëve mjekësore dhe aromatike të cilat 

eksportohen në tregun e jashtëm. Ajo është e specializuar në përpunimin dhe 

eksportin e bimëve mjekësore. Albducros është përzgjedhur si një ndër kompanitë më 

të mira në Shqipëri, për natyrën e biznesit ekonomik dhe social që përfaqëson. Kjo 

kompani tregton mesatarisht 2066 ton bimë të thara si dhe vaj esecial drejt tregut të 

jashtëm. Produktet kryesore me të cilat përfaqësohet në treg janë sherebela, molla e 

egër, rigoni, trumza, etj. Depoja e grumbullit të saj ndodhet në Durrës, zyrat qëndrore 

në Tiranë dhe ka degë të saj në Koplik, Shkodër, Laç, Berat, Skrapar, Tepelenë, 

Vlorë, Pogradec, Korçë dhe Ersekë
139

.  

 

Herba-Fructus – është themeluar në vitin 1992 me qendër në Elbasan. Eksportet e saj 

kanë ardhur gjithmonë në rritje duke e vendosur ndër 10 kompanitë kryesore të 

eksportit të BMA-ve nga Shqipëria. Produktet kryesore të saj janë molla e egër, 

boronica, rigoni, dëllinja, timusi, lavanda etj. Ajo eksporton rreth 2500 ton bimë në 

vit dhe ka lidhur kontrata me disa kompani gjermane, me të cilat realizon dhe 

eksportet më të mëdha. Kjo kompani ka një staf të kualifikuar dhe rreth 240 

punëtorë
140

. 

 

Mucaj – është ndërtuar në vitin 1991 në Bajzë të Malësisë së Madhe. Ajo është e 

fokusuar në grumbullimin, përpunimin dhe eksportimin e bimëve mjekësore dhe 
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Kompania ―Elba Shehu‖ (www.elbashehucompany.com)     
139

 Kompania ―AlbDucros‖ (www.albducros.com) 
140

 Kompania ―Herba Fruta‖ (www.herbafruta.com) 

http://www.elbashehucompany.com/
http://www.albducros.com/
http://www.herbafruta.com/
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aromatike. Kompania ka investuar në përmirësimin e teknologjisë së përpunimit të 

BMA-ve. Ajo disponon një fuqi punëtore prej rreth 200 punëtorë dhe eksporton një 

sasi rreth 1300 ton BMA në vit. Kjo kompani ka stimuluar dhe kultivimin e lavandës 

dhe timusit në Malësinë e Madhe. Gjithashtu eksporton rreth 1000 ton sherebelë në 

vit drejt vendeve të BE dhe SHBA-së. Sherebela është kryesisht prodhim i Malësisë 

së Madhe si dhe e vendeve të tjera në veri të Shqipërisë. Kjo kompani punon me 

kontrata afatgjata me tregun europian dhe atë amerikan
141

. 

 

Albania Tranding Company (ATC) sh.a -  ndodhet në qytetin e Durrësit. Ajo është një 

kompani shqiptaro-italiane me sipërmarrje të përbashkët, e cila është themeluar në 

vitin 1992. Ajo është e specializuar në mbledhjen, përzgjedhjen, pastrimin, 

përpunimin dhe import-eksportin e bimëve aromatike-mjekësore, erëzave dhe 

derivateve të tyre.  ATC që nga viti 1992 deri në ditët e sotme grumbullon, përpunon 

dhe ambalazhon mbi 50 lloje të bimëve mjekësore dhe aromatike. Ajo është e 

specializuar veçanërisht për pastrimin dhe përpunimin e sherebelës, dëllinjës së zezë, 

rozmarinës, dafinës, rigonit, trumzës, etj. Ajo përpunon mbi 500 ton BMA në një vit 

dhe operon në tregun e huaj dhe atë vendas. Në tregun vendas ajo prezantohet me një 

sërë produktesh bio të cilat klasifikohen në tre kategori: çajra mjekësore (për kurimin 

e kollës dhe bronkitit, për lehtësimin e dhimjes së stomakut etj); çajra lehtësues për 

moshën e tretë (për dhimbjet e veshkave, antidiabetik, për  uljen e presionit të gjakut 

etj); çajra aromatiko-mjekësor (çajra natyrale për familjen, multivitamikë, etj). 

Produktet e saj janë të paketuara në qese plastike dhe gjenden pothuajse në të gjitha 

supermarketet dhe farmacitë
142

.   

 

TEALB - është një ndër kompanitë kryesore e cila operon përgjithësisht në tregun 

vendas. Ajo është lider në vend për shitjen e çajrave të paketuara në tregun e 

brendshëm. Kompania ka një linjë të paketimit kinez dhe lëndën e parë e siguron nga 

bimë të mbledhura kryesisht në pjesën jugore dhe juglindore të Shqipërisë 

(Gjirokastër, Korçë, Përmet, Tepelenë, etj). Çajrat bimor janë të paketuara nëpër qese 

dhe transportohen nëpër supermarket. Kërkesat kryesore të tregut të brendshëm vijnë 

për rigon, çaj mali dhe rozmarinë, të cilat kërkohen për konsum familjar dhe për 

biznese, nga fabrikat e përpunimit të mishit etj. 

 

Merja bioprodukte - me pronar z.Ylli Merja, i cili është specialist i mjekësisë 

tradicionale me qendër në Tiranë. Ai operon përgjithësisht në tregun vendas, por dhe 

atë të huaj me bimë që rriten në gjendje të egër (prodhime bio). Bimët i siguron nga e 

gjithë Shqipëria, por veçanërisht nga jugu i Shqipërisë. Ai paketon një sërë bimësh 

mjekësore dhe aromatike si sherebelë, boronicë, rigon, trumzë, salep, kamomil, etj. 

Prodhimet e tij në treg janë në formën e çajrave mjekësore si dhe përpunime të 

erëzave për përdorim në kuzhinë. Produktet e tij gjenden të shpërndara kudo në pikat 

e supermarketeve, tregjeve si dhe në pikët e tij të grumbullimit dhe tregtimit në 

qytetin e Tiranës
143

. 
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 Kompania ―Mucaj Herbs‖ (www.mucajherbs.com) 
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 Albania Trading Company (www.albaniatrading.com) 
143

 Intervistë me z.Ylli Merja (grumbullues dhe tregtues i BMA në gjendje të egër) 

http://www.mucajherbs.com/
http://www.albaniatrading.com/
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Llakamani sh.p.k - është një kompani e re e cila ka hyrë dhe operon në tregun e 

brendshëm. Ajo është e vendosur në Pogradec dhe aktualisht  është specializuar 

vetëm në paketimin dhe shitjen e salepit, të cilën e shpërndan në supermarket 

(Euromax dhe Big Market). 

Kompani të tjera të cilat merren me grumbullimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore 

dhe aromatike në Shqipëri janë: Orlando shpk (e vendosur në zonën industriale në 

Shkodër, e cila është e specializuar në grumbullimin dhe prodhimin e vajit esencial të 

sherebelës dhe lavandës); Galen shpk (e vendosur në Shkodër dhe e specializuar në 

grumbullimin, përpunimin paraprak dhe shitjen e tyre në kompanitë e mëdha të tregut 

vendas); Zagora shpk (Koplik, Shkodër); Erba shpk (Grizhë, Malësi e Madhe); Gjonaj 

shpk (Kushë, Hot, Malësi e Madhe); Gurra shpk (Tepelenë); Tomathea sh.p.k (me objekt 

grumbullimin dhe shitjen e kërpurdhave dhe bimëve medicinale); Albamer (grumbullimi, 

përpunimi i bimëve mjekësore dhe aromatike); Shuteriqi (merret me prodhimin e barnave 

mjekësore); Atalanta (merret me grumbullimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore dhe 

aromatike, ndodhet në komunën Rrashbull, Durrës); Perluk (merret me grumbullimin e 

bimëve mjekësore dhe aromatike); Çela (merret me përpunimin dhe eksportimin e 

bimëve); Çupi (merret me grumbullimin e bimëve); Albapine  ndodhet në Durrës dhe 

merret me grumbullimin dhe përpunimin e boçeve të pishës); Alboem (merret me 

grumbullimin, përpunimin dhe eksportin e bimëve mjekësore). 
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Figura 8 – Harta e shpërndarjes së kompanive dhe qendrave të grumbullimit, 

përpunimit dhe eksportimit të BMA-ve në Shqipëri 

Punoi: F.Pazari 
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3.5 Roli i bimëve mjekësore dhe aromatike  në ekonominë e zonave rurale 

 

Grumbullimi, përpunimi dhe eksportimi i bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri 

është një burim i rëndësishëm të ardhurash për vendin tonë, ku rreth 50% e të ardhurave 

nga ekportet bujqësore të Shqipërisë sigurohen nga eksporti i BMA-e
144

. Për këtë arsye 

kësaj industrie po i kushtohet gjithmonë e më shumë vëmendje në përmirësimin dhe 

ngritjen e kapaciteteve të saj përpunuese si nga bizneset vendase ashtu dhe nga qeveria 

nëpërmjet dhënies së subvencioneve fermerëve dhe bizneseve përkatëse. 

 

Tabela 18 – Përqindja e të ardhurave të eksporteve bujqësore nga BMA (2006-2012)  

Viti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

%  33% 34% 67% 57% 57% 55% 54% 

Burimi: Instituti i Statistikave, Raport Vjetor (2006-2012) 

 

Grafiku 14 – Përqindja e të ardhurave të eksporteve bujqësore nga BMA (2006-2012) 

 

Burimi: Instituti i Statistikave, Raport Vjetor (2006-2012) 

Punoi: F.Pazari 
 

Burimi i të ardhurave që sigurohen nga kjo industri klasifikohen në tre grupe: 

Të ardhura që i vijnë Shqipërisë nga eksporti i tyre. Kjo shifër ka pësuar luhatje nga 

një vit në tjetrin, në varësi të kërkesave të tregut ndërkombëtar. Në grafikun e 

mëposhtëm tregohet ecuria e të ardhurave që vijnë nga eksporti i BMA-ve për 

periudhën 2006-2012. Siç vihet re nga statistikat e mëposhtme në vitin 2009 është 

shënuar rënie e të ardhurave nga ky sektor, e cila lidhet me krizën ekonomike 

botërore (rënie e kërkesave të tregut të huaj) si dhe rritja e % së largimit të popullsisë 

nga zonat e thella malore. Nga viti 2010 e në vijim të ardhurat nga eksportet e BMA-

ve janë në rritje, e cila lidhet me rritjen e interesit të tregut të huaj, përmirësimin e 
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 Instituti i Statistikave, Raportet vjetore (2006-2012), Tiranë. 
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teknologjisë së përpunimit të tyre si dhe mbështetjen e dhënë nga kompanitë dhe 

qeveria për kultivimin e disa lloje bimësh në Shqipëri. 

Tabela 19 – Të ardhurat (000 lekë) që sigurohen nga eksporti i BMA-ve (2006-2012) 

Viti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Të 

ardhurat 

(000 lekë) 

1581037 1764769 2057089 1507335 1847272 2268149 2639074 

Burimi: Instituti i Statistikave, Raport Vjetor (2006-2012) 

 

Grafiku 15 – Ecuria e të ardhurave që sigurohen nga eksporti i BMA-ve  

(2006-2012) 

Burimi: Instituti i Statistikave, Raport Vjetor (2006-2012) 

Punoi: F.Pazari 

 

Të ardhura që sigurohen nga punësimi i popullsisë nëpër kompanitë e mëdha të 

grumbullimit, përpunimit dhe eksportimit të BMA-e. Nga anketimet e realizuara me 

disa prej kompanive të grumbullimit dhe përpunimit të bimëve mjekësore ka rezultuar 

se të punësuarit në kompanitë e tyre variojnë nga 50-200 punonjës, gjë që varet nga 

periudhat kohore vjetore si dhe nga madhësia e kompanisë dhe proceset përpunuese e 

teknologjike që ajo ofron, p.sh në kompaninë Xherdo janë të punësuar 10-50 punonjës 

(inxhinier, ekonomistë, specialistë, punëtorë të thjeshtë, etj). Kompanina Mucaj shpk 

ka 200 punonjës, kompania Alb-Fructus ka 240 punonjës, etj. Kjo tregon se 

mundësitë e punësimit që ofrohen nga kjo lloj industrie janë të rëndësishme në uljen e 

nivelit të papunësisë dhe duhet të shihen me prioritet. 

 

Të ardhurat që u vijnë banorëve të zonave rurale që merrem me mbledhjen e bimëve 

mjekësore dhe aromatike. Mbledhja e bimëve mjekësore dhe aromatike është një nga 

aktivitetet e rëndësishme që shërben si burim kryesor të ardhurash në familjet e 

zonave rurale të vendit tonë dhe pse është një punë sezonale. Sot në Shqipëri rreth 75 

000 deri 100 000 banorë të zonave rurale (sidomos në zonat e thella rurale) janë të 

përfshirë në aktivitetin e mbledhjes së bimëve mjekësore dhe aromatike. Duke qenë 
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se familjet e zonave rurale në Shqipëri përbëhen mesatarisht nga 4.8 anëtar, ku të 

paktën një prej tyre është i përfshirë në vjeljen e BMA-e, rezulton se 15-20% e këtyre 

familjeve një pjesë të të ardhurave të tyre i sigurojnë nga mbledhja e BMA-e
145

. Në 

zonat rurale të Shqipërisë së Veriut rreth 17% e të ardhurave të familjes sigurohen 

nga mbledhja e BMA-e. Vetëm në Malësinë e Madhe, ku rreth 80% e familjeve janë 

përfshirë në aktivitetin e mbledhjes dhe kultivimit të BMA-e, ato sigurojnë rreth 60% 

e të ardhurave vjetore të familjes
146

. 

Bimët mjekësore dhe aromatike ofrojnë një mundësi të mirë të punësimit sezonal të 

femrave, grupmoshës së tretë të popullsisë si dhe fëmijëve. Përqindjen më të madhe të 

mbledhësve të bimëve mjekësore dhe aromatike e përbëjnë gratë në masën 50%, pastaj 

vijnë fëmijët në masën 30% dhe vetëm 20% prej tyre janë meshkuj. Përqindja më e ulët e 

meshkujve lidhet me faktin se ato janë të punësuar në sektorë të tjerë të ekonomisë, të 

cilët sigurojnë të ardhurat bazë të familjes. Përjashtim këtu bën ajo pjesë e meshkujve të 

cilët rezultojnë të papunë dhe aktivitetin e mbledhjes së BMA-e e shikojnë si mundësinë 

e vetme për sigurimin e të ardhurave të familjes. 

 

3.6 Problemet e sektorit të bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri 

 

Ndonëse industrisë së bimëve mjekësore dhe aromatike po i kushtohet gjithmonë e më 

shumë rëndësi, sërish problematikat e saj janë të pranishme. Problematikat e BMA-e 

takohen në aspektin mjedisor dhe gjenetik të BMA-e, aspektin teknik dhe teknologjik, 

aspektin social dhe apektin institucional. 

 

Në aspektin mjedisor problematika e sektorit të BMA-e lidhet me shfaqen e erozionit 

masiv (Lurë, Dibër), Pukë, Vau i Dejës, Koman, Çermenikë, Poliçan, Berat, Pogradec, 

Sarandë, Kukës, etj), i cili është shkaktuar në masë nga shpyllëzimet dhe hapja e tokave 

të reja. Gjithashtu një numër i madh i bimëve është shfrytëzuar pa kriter (salepi, sanza, 

xhirokulli, mylqinja, etj) duke çuar në shfaqjen e erozionit gjenetik të bimëve, ku shumë 

bimë janë drejt zhdukjes. Në këtë pikë masat që duhet të merren lidhen me ndalimin e 

mbledhjes së disa bimëve që rrezikojnë të zhduken, si dhe me rritjen e mundësisë së 

kultivimit të tyre. Kjo do të çonte dhe në rritjen e mundësisë së punësimit të popullsisë së 

zonave rurale si dhe vënien nën shfrytëzim të tokave të lëna djerrë, duke penguar dhe 

erozionin e tyre. 

 

Aspekti teknik dhe teknologjik është një tjetër problematikë që del në pah në sektorin e 

bimëve mjekësore dhe aromatike. Niveli i përpunimit të bimëve mjekësore dhe aromatike 

në vend lë shumë për të dëshiruar. Rritja e këtij kapaciteti dhe pajisja e kompanive me 

teknologji bashkohore do të çonte në rritjen e çmimit të eksportit të bimëve mjekësore 

dhe aromatike drejt tregut të huaj dhe uljen e nivelit të importeve të tyre nga tregu i huaj. 

Tregu i huaj është i interesuar që të blejë bimë mjekësore dhe aromatike të papërpunuara 

nga Shqipëria, të cilat i siguron me një çmim shumë të ulët. Pas përpunimit të bimëve në 
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vendin e tyre ato i shesin BMA-e me një çmim të shumëfishuar duke sjellë përfitime të 

mëdha ekonomike si dhe duke mbajtur fuqinë e tyre punëtore aktive. Nëse do marrim 

rastin e sherebelës shqiptare, 1 kg sherebelë blihet tek fermeri nga tregu i huaj me një 

çmim 1.5-2 USD, pas përpunimit të thelluar të saj dhe prodhimit të vajit esencial prej saj, 

shitet nëpër farmaci me vlerë 91 USD
147

. Nëse ne do arrinim që të përpunonim këto bimë 

dhe do i nxirrnim produktet e tyre në formën përfundimtare, të ardhurat që do të 

përfitonte vendi ynë do të ishin të shumëfishuara krahasuar me ato që përfitohen sot, si 

dhe numri i të punësuarve do të ishte më i lartë. 

 

Në aspektin social problemi kryesor lidhet me tendencën e largimit të popullsisë nga 

zonat rurale dhe ato malore (të Kukësit, Dibrës, Tropojës, Gjirokastrës, Skraparit, Beratit, 

Ersekës, etj), ku potenciali i BMA-e është shumë i lartë, drejt qendrave urbane. Kjo 

ndikon dhe në uljen e fuqisë punëtore për mbledhjen e BMA-e. Gjithashtu një tjetër 

problem lidhet dhe me largësinë e pikave të grumbullimi të BMA-e, çka bën që popullsia 

të jetë indiferente ndaj mbledhjes së tyre. 

 

Në aspektin institucional problematikat e sektorit të bimëve mjekësore dhe aromatike 

lidhen me bashkëpunimin midis qeverisë dhe përfaqësuesve të industrisë së përpunimit të 

bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri. Informaliteti si dhe mungesa e 

standartizimit të çmimeve të shitjes së BMA-e nga institucionet përgjegjëse mbetet një 

problem mjaft serioz për BMA-të e Shqipërisë. Hartimi dhe zbatimi i legjislacionit për 

mbrojtjen e BMA-e, e drejta e autofaturave si dhe e drejta e kthimit të 6% të TVSH-së 

për kompanitë që bashkëpunojnë me fermerët, mundësia e bioçertifikimit të produkteve 

shqiptare në tregun e huaj, ngritja e një laboratori të kontrollit të cilësisë si dhe 

monitorimi i vazhdueshëm i cilësisë së prodhimit të produkteve të BMA-ve në Shqipëri, 

janë disa nga detyrat dhe sfidat kryesore të qeverisë për zhvillimin dhe konkurimin e 

kësaj industrie në tregun ndërkombëtar. Bioçertifikimi është një ndër problemet kryesore 

me të cilat po përballet industria e bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri. Nisur 

nga fakti që Shqipëria ka produkte të pastra bio ajo mund të jetë një ndër liderët në 

fushën e tregtimit të produkteve bio të bimëve mjekësore dhe aromatike në botë me 

etiketimin ―Made in Albania‖. Çertifikimi i këtyre produkteve do të sillte më shumë 

përfitime ekonomike për Shqipërinë si dhe do të ishte rruga më e mirë për të eleminuar 

ndërmjetësit e huaj ( turq dhe gjermanë) të cilët përfitojnë nga blerja e bimëve në gjendje 

bio në Shqipëri.  

 

3.7 Perspektiva e zhvillimit të industrisë së BMA-e në Shqipëri 

 

Industria e bimëve mjekësore dhe aromatike shikohet me një perspektivë afatgjatë dhe 

mjaft fitimprurëse për Shqipërinë. Nisur nga fakti që Shqipëria ka një potencial mjaft të 

madh të bimëve mjekësore dhe aromatike, të cilat gjendjen në gjendje të egër, si dhe 

rëndësisë që i është kushtuar vitet e fundit kultivimit të tyre, paraqet një perspektivë për 

një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë të kësaj industrie. Gjithashtu nga statistikat e 

eksporteve shqiptare del në pah pesha e madhe që zënë bimët mjekësore dhe aromatike 

në eksportet e produkteve bujqësore, duke i siguruar Shqipërisë të ardhura të 
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konsiderueshme. Shqipëria ka një potencial të mjaftueshëm për të konkuruar në tregun 

europian dhe atë amerikan si në sasi ashtu dhe në cilësitë biologjike që BMA-të 

përmbajnë. Nëse për ndonjë industri tjetër është e nevojshme importimi i lëndës së parë, 

në rastin e industrisë së BMA-e lënda e parë prodhohet në vend dhe me cilësi të lartë.  

 

Perspektiva e zhvillimit afatgjatë të kësaj industrie vihet re dhe nga angazhimi dhe 

bashkëpunimi midis organeve qeveritare (hartimi i legjislacionit dhe dhënia e 

subvencioneve për zhvillimin e kësaj industrie); kompanive të përpunimit dhe eksportimit 

të BMA-ve (rritja e nivelit teknologjik të industrive të tyre dhe shtimi i vazhdueshëm i 

sasisë së përpunimit të tyre në vend); bashkëpunimit me donatorët dhe partnerët 

ndërkombëtar (si USAID, SNV/ProMali, GTZ, etj); bashkëpunimi me institucione 

kërkimore dhe shkencore si Universiteti Bujqësor i Tiranës; krijimi i Shoqatës Shqiptare 

e Eksportuesve, Përpunuesve dhe Kultivuesve të Bimëve Medicinale (MPECPA), etj. I 

gjithë ky angazhim dhe bashkëpunimin midis qeverisë, bizneseve, donatorëve të huaj si 

dhe universiteteve tregon mbi rëndësinë dhe mundësinë e zhvillimit të mëtejshëm të kësaj 

industrie në Shqipëri. 

 

 

Konkluzione 
Mbledhja e bimëve mjekësore dhe aromatike për qëllime përfitimi ka një historik të gjatë 

dhe të vazhdueshëm në Shqipëri. Në periudhën 1945-1990 të ardhurat e siguruara nga ky 

sektor ishin shumë më të larta në krahasim me eksportet që u realizuan pas vitit 1990. 

Faktori kryesor i rënies së eksporteve ishte ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri, e cila 

u shoqërua me prishjen e marrëdhënieve tregtare me vendet e ish-Bashkimit Sovjetik dhe 

vështirësinë e integrimit të Shqipërisë në tregun europian dhe amerikan. Kjo 

problematikë e shoqëroi Shqipërinë përreth një dekadë (deri në fund të viteve 1990).  

 

Nga studimi i tregut të brendshëm dhe atij të huaj vihet re që të ardhurat që siguron 

Shqipëria nga ky sektor janë të konsiderueshme dhe ndikojnë ndjeshëm në ekonominë 

bujqësore të Shqipërisë. Vlerat e luhatjes së çmimeve nga blerja tek fermeri dhe deri në 

destinacionin përfundimtar të tregut, bëjnë që të vihet re një rritje drastike e çmimeve, në 

favor të kompanive dhe të vendeve importuese nga Shqipëria. Luhatja e çmimit të një 

bime nga fermeri deri tek konsumatori pëson një rritje 24-268%. Kjo ndodh për faktin se 

tregu i huaj është i interesuar që ti blejë këto bimë në gjendje të papërpunuar në Shqipëri 

(duke i marrë ato me një çmim të ulët) dhe ti përpunojnë në vendet e tjera. Nëse në 

Shqipëri do të investohej në përmirësimin e teknologjisë si dhe do të realizohej 

bioçertifikimi i tyre, të ardhurat e Shqipërisë nga ky aktivitet do të shumëfishoheshin dhe 

do të ndikonte në mënyrë direkte dhe në rritjen e të punësuarve në vend. Përfitimi do të 

ndihej dhe tek fermerët që merren me aktivitetin e mbledhjes së tyre, pasi do të rritej dhe 

çmimi i shitjes së bimëve. Sot problemi kryesor lidhur me sektorin e bimëve mjekësore 

dhe aromatike mbetet bioçertifikimi dhe përmirësimi i teknologjisë përpunuese në vend. 

Nëse këto problematika do të përmirësohen, mund të themi që sektori i bimëve mjekësore 

dhe aromatike të Shqipërisë do shndërrohet në një burim kryesor të ardhurash në vend 

dhe do të ketë një zhvillim afatgjatë dhe të qëndrueshëm. 
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KAPITULLI  IV-  ROLI I BIMËVE MJEKËSORE DHE AROMATIKE NË 

ZHVILLIMIN E EKONOMISË RURALE (Zona pilot rrethi Dibër dhe Malësi e 

Madhe) 

 

Prezantim 

Bimët mjekësore dhe aromatike janë një burim i rëndësishëm për gjenerimin e të 

ardhurave për popullsinë që jetojnë në zonat rurale. Për analizimin e të ardhurave që 

përfitohen nga aktiviteti i BMA-e në zonat rurale të Shqipërisë janë përzgjedhur për 

analizë dy zona pilot: rrethi i Dibrës dhe Malësia e Madhe. Arsyeja e përgjedhjes së 

këtyre dy zonave lidhet me potencialin e madh të BMA-e që ato disponojnë në gjendje të 

egër (rasti i rrethit Dibër) si dhe rritja e interesit të popullsisë në kultivimin e tyre (rasti i 

rrethit të Malësisë së Madhe). 

 

Në këtë kapitull është trajtuar roli i BMA-e në zhvillimin e ekonomisë rurale të rrethit 

Dibër dhe të rrethit Malësi e Madhe. Në rastin e analizës së rrethit Dibër janë trajtuar disa 

nënçështje si: potenciali natyror i rrethit Dibër, zhvillimi i sektorëve të ekonomisë, 

potenciali i BMA-e, roli që ato kanë në gjenerimin e të ardhurave të popullsisë rurale si 

dhe mundësitë e kultivimit të tyre. Për analizimin e rolit të BMA-e në ekonominë rurale 

është bërë dhe analiza e anketimeve të realizuara me banorët e disa komunave të rrethit 

Dibër. Gjithashtu në përmbyllje të kësaj çështjeje është bërë dhe analiza e mundësisë së 

kultivimit të sherebelës në komunën e Maqellarës nëpërmjet studimit të kushteve 

natyrore si dhe duke analizuar informacionet nëpërmjet përdorimit të teknologjisë GIS. 

Në rastin e Malësisë së Madhe janë analizuar potenciali natyror i saj, zhvillimi ekonomik 

i zonës si dhe roli i BMA-e në ekonominë e popullsisë rurale. Vend të rëndësishëm në 

analizën e Malësisë së Madhe zë analiza e përfitimeve ekonomike që vijnë nga kultivimi i 

sherebelës dhe bimëve të tjera mjekësore dhe aromatike të Malësisë së Madhe.  

 

 

4.1. BMA-të dhe roli i tyre në zhvillimin e ekonomisë rurale të rrethit Dibër 

4.1.1. Potenciali natyror i rrethit Dibër 

Rrethi i Dibrës shtrihet në pjesën verilindore të Republikës së Shqipërisë. Në veri 

kufizohet me rrethin e Kukësit, në veriperëndim me rrethin e Mirditës, në perëndim me 

rrethin e Matit, në pjesën jugperëndimore dhe jugore me rrethin e Bulqizës dhe në pjesën 

lindore me Republikën e Maqedonisë. Ndarja administrative e rrethit të Dibrës përbëhet 

nga 1 bashki, 14 komuna dhe 141 fshatra, me një popullsi rreth 93 287 banorë nga të cilat 

78 000 banorë i përkasin zonave rurale
148

.  

Pozita gjeogafike në të cilat ndodhet rrethi i Dibrës ofron kushte të përshtatshme fiziko-

gjeografike, të cilat ofrojnë mundësi të mëdha shfrytëzimi. Ndërtimi gjeologjik, në të 

cilin bën pjesë, është mjaft i ndërlikuar. Ai përfaqësohet nga  molasat e plio-kuaternarit. 

Të pranishme janë dhe formacionet gëlqerore dhe magmatike, ku këta të fundit janë të 

pasur me lëndë minerale si bakër, mermer, argjil, etj. Relievi është i larmishëm dhe 

                                                           
148

 Instituti i Statistikave, Census 2011. 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

93 

 

përfaqësohet nga kurrize malore, pllaja, gropa, fusha karstike si dhe malësi e lugina. 

Lartësitë variojnë nga 380 m (lugina e Drinit të Zi) deri në 2751 m (Korabi) dhe 

mbizotëruese janë lartësitë 700-900 m mbi nivelin e detit
149

. Format e relievit kanë 

ndikuar në zhvillimet social-ekonomike të zonës, si në vendosjen e vendbanimeve larg 

njëri-tjetrit ashtu dhe në zhvillimin e një ekonomie të mbyllur, të orientuar në zhvillimin 

e bujqësisë dhe në veçanti të blegtorisë. 

Rrethi i Dibrës bën pjesë në zonën klimatike mesdhetare paramalore dhe malore, me 

ndikim kontinenetal në pjesën lindore të tij. Pozita gjeografike (vendodhja në pjesën 

verilindore të Republikës së Shqipërisë, ku është i pranishëm ndikimi i klimës 

kontinentale që vjen nga brendësia e kontinentit), larmia e formave të relievit, burimet e 

pasura hidrike si dhe biodiversiteti i pasur, luajnë rolin kryesor në formimin e klimës dhe 

mikroklimave të rrethit Dibër. Klima karakterizohet nga dimër i ashpër me reshje të 

shumta bore dhe temperatura të ulta. Temperaturat e janarit  variojnë nga 0 deri në -7-8 

°C, ndërsa ato të korrikut variojnë nga 20-35°C. Temperatura mesatare është 23.5°C. 

Sasia e reshjeve mesatare është rreth 1324 mm në vit, ku të pranishme janë edhe reshjet e 

shumta të borës gjatë stinës së dimrit
150

. 

Tabela 20 – Temperatura mesatare vjetore e stacionit të Peshkopisë 

Burimi: Stacioni metereologjik Peshkopi, 2010 

 

Tabela 21 – Sasia mesatare vjetore e reshjeve e stacionit të Peshkopisë 

Muaji I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mes 

Stac. 

Peshkopi 

240 201 178 176 132 92 60 91 150 212 287 286 2105 

Burimi: Stacioni metereologjik Peshkopi, 2010 

Reshjet e borës janë një fenomen i zakonshëm në rrethin e Dibrës. Ato fillojnë nga muaji 

nëntor dhe zgjasin deri nga fundi i muajit mars. Trashësia e borës varion nga 20-100 cm 

në lartësitë e mëdha. Mbizotërojnë era e veriut dhe e verilindjes me shpejtësi nga 15 

m/sek deri në 30 m/sek. Ato kanë karakter luginor malor dhe ndërfuten nëpërmjet luginës 

së lumit të Murrës dhe luginave të masivit pyjor të Pratit e Mbasdejës. Hidrografia e 

rrethit të Dibrës është mjaft e pasur dhe përfaqësohet nga lumi i Drinit të Zi dhe degët e 

tij (Malla, Seta, Murra, Veleshica, etj) si dhe nga liqenet e shumta akullnajore (liqenet e 

Lurës, liqenet e Balgjajt, etj). 
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 Akademia e Shkencave, Gjeografia Fizike e Shqipërisë. Volumi I, II, Tiranë 1990 
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 Stacioni meterologjik, Peshkopi 

Muaji I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mes 

Stac.  

Peshkopi 

0.0 1.4 4 8.5 13.5 17.4 19.8 20 16.2 11.4 6.5 2 10.1 
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Kontrastet e theksuara hipsometrike kanë mundësuar dhe një shumëllojshmëri të brezave 

dhe nënbrezave tokësor, të cilat janë të pasura me humus. Kështu në rrethin e Dibrës janë 

të pranishme tokat e kafenjta (20% e territorit), të cilat shtrihen në lartësitë 600-1000 m; 

tokat e murrme pyjore (40% të territorit), të cilat shtrihen në lartësitë 1000-1200 m të 

cilat janë vënë pak nën kulturë dhe tashmë janë të braktisura; tokat livadhore-malore 

(40% të territorit), shtrihen në lartësitë mbi 1700 m dhe janë të pasura me humus.  

Nisur nga larmia e formave të relievit si dhe kushtet klimatiko-tokësore, rrethi i Dibrës 

karakterizohet nga  një biodiversitet mjaft i pasur. Bota bimore përfaqësohet nga disa kate 

bimore si kati i shkurreve mesdhetare, kati i dushkut, kati i pishës dhe ahut si dhe kati i 

kullotave alpine. Pyjet zënë një sipërfaqe të konsiderueshme rreth 34 193 ha, nga të cilat 

24 300 ha janë nën prodhim dhe 12 899 ha janë kullota dhe livadhe
151

.  Në kuadër të 

biodiversitetet të rrethit Dibër, bimët mjekësore dhe aromatike kanë një potencial të 

konsiderueshëm.  

4.1.2. Sektorët e ekonomisë së rrethit Dibër 

Aktivitetet kryesore ekonomike të rrethit Dibrër janë bujqësia, industria, shërbimet dhe 

biznesi. Rreth 85 % e popullsisë së rrethit Dibër merren me mbjelljen e kulturave 

bujqësore, rritjen e bagëtisë si dhe mbledhjen e produkteve të dyta pyjore (bimë 

mjekësore dhe aromatike dhe frutat e pyllit)
 152

. Si tre nëndegë bazë të bujqësisë, ato janë 

përcaktuese në rritjen sociale dhe ekonomike të banorëve të zonave rurale. Burimi 

kryesor i të ardhurave të popullsisë që merret me bujqësi vjen nga mbjellja e kulturave 

bujqësore (40%), mbarështrimi i blegtorisë (35%), mbledhja e bimëve mjekësore dhe 

aromatike (20%) si dhe pemëtari (5%)
153

. Nisur nga fakti që banorët i kanë të gjitha 

mundësitë për këto aktivitete (tokën, traditën, numër të mjaftueshëm krerësh, dëshirën për 

tu marrë me bujqësi si edhe krahun e lirë të punës), ky sektor do të vazhdojë të ketë 

prioritet në jetën e banorëve të zonave rurale. Zhvillimi i mëtejshëm i sektorit të bujqësisë 

duhet të nxitet nga politika aftagjata si dhe subvencioneve, investimeve publike, 

lehtësimit të nxitjes së njohurive, praktikave si dhe thithjes së  të ardhurave nga 

emigracioni e donatorët e huaj.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151

 Zhvillimi rajonal i qarkut Dibër, Këshilli i qarkut Dibër, 2011 
152

 Po aty 
153

 Po aty 
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Grafiku 16 – Sektorët e punësimit në rrethin Dibër 
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Bujqesi Industri Sherbime Arsim Biznes

Burimi: Zhvillimi rajonal i qarkut Dibër, 2011 

Punoi: F.Pazari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturat kryesore të cilat mbillen në rrethin e Dibrës janë: drithërat, foragjerët, patatja, 

fasulet,  perimet etj. Gjithashtu rol mjaft të rëndësishëm luajnë dhe drufrutorët dhe 

prodhimet blegtorale. Në kuadër të të ardhurave ekonomike të banorëve të zonave rurale 

të rrethit Dibër, prodhimet e BMA-e, luajnë një rol të rëndësishëm në plotësimin e të 

ardhurave shtesë. Për disa familje, të ardhurat e siguruara nga ky aktivitet, janë të ardhura 

bazë për familjen e tyre.   

Grafiku 17 – Burimi i të ardhurave të banorëve të rrethit Dibër 
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Burimi: Drejtoria e Bujqësisë dhe Statistikave, Dibër, 2012 

Punoi: F. Pazari 
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4.1.3. Potenciali i bimëve mjekësore dhe aromatike të rrethit Dibër 

Veçoritë klimatiko-tokësore të rrethit Dibër kanë kushtëzuar një biodiversitet shumë të 

lartë ku bimët mjekësore dhe aromatike zënë një peshë të rëndësishme në florën spontane 

të rrethit Dibër
154

.  

Në këtë zonë gjenden mbi 100 bimë me vlera mjekësore dhe aromatike, të cilat u 

përkasin rreth 30 familjeve. Ndër bimët mjekësore dhe aromatike që rriten në gjendje të 

egër (spontane) në rrethin e Dibrës janë: Gentiana lutea (sanza), Orchis maria (salepi), 

Arctostaphylos uva-ursi (rrush ariu), Vaçinium myrtillus (boronica) Betula pendula 

(mështekna), Prunus spinosa (kulumbria), Tussilago farfara (thundërmushka), Crataegus 

oxycantha (murrizi), Matriacaria chamomilla (kamomili), Rosa canina (trëndafili i egër, 

kaca), Urtica dioica (hithra), Saturea montana (trumza), Taraxacum officinalis 

(qumështore), 

Sambucus nigra 

(shtogu), Malva 

silvestris (mëllagë), 

Trifolium pratense 

(tërfili i kuq), Primula 

veris (aguliçja),  Salvia 

officinalis (sherebela), 

Helichrysum arenarium 

(lule aku), Colchicum 

automnale (zambakore), 

Bellis perennis 

(luleshqerra), Capsella 

bursa pastoris (qesja e 

bariut), Aremisia 

obsinthium (pelini), 

Malus silvetris (molla e 

egër), Ononis spinosa 

(gjuhënuse), Juniperus 

communis (dëllinja e 

zezë), Tilia cordata 

(bliri), Tanacetum vulgare (krizantema ose pelini i verdhë),  Petasites officinalis (llapoi), 

Hypericum perforatum (balsami), Teucrium Chamaedrus (bar gjarpëri ose arrësi), 

Galegae officinalis (qerbashi), Rubus fruticosus L. (manaferra), Thymus serpyllus L. 

(zhumbrica), Sorbus aucuparia (vodhe), Salix Alba L. (shelgore), Salvia sclarea 

(shëngjini), Viola adorata (manushaqja), Viscum Album L. (dishëll, vjeshtulla), Rubus 

Ideaus L. (mjedra), (Rubinia Pseudoacacia (akacia), Equisetum arvense L. (bishtkali), 

Arcitium Lappa L. (rrodhja e madhe), Melissa officinalis L. (bari i bletës), Iris germanica 

                                                           
154 Ibraliu A., Gjoni Z., Plaku F., Mullaj A., Study of Medicinal and Aromatic Plants in Dibra Region, 

Albania, International Conference: New Trends in Biological and Ecological Research, Book of Abstracts, 

Slovak Republic, 2012. 

Grafiku 18 – Bimët me rastisje më të madhe në rrethin 

Dibër 
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Burimi: Drejtoria e Bujqësisë dhe Statistikave, Dibër, 2012 

Punoi: F. Pazari 
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L. (shpatore), Cicharium intybus L. (çikorja), Colchicum automnale L. (xhirokulli), 

Centaurea cijanus L. (ciani), Papaver rhoeas (lulëkuqja) etj
155

.  

Disa nga BMA-të e rrethit Dibër që rriten në gjendje të egër janë: bar pezmi (82% të 

pikave të grumbullimit të BMA-e), trëndafili i egër (në 77% të pikave të grumbullimit të 

BMA-e), shtogu (në 76% të pikave të grumbullimit të BMA-e), hithra (në 73% të pikave 

të grumbullimit të BMA-e),  thundërmushka (në 72% të pikave të grumbullimit të BMA-

e), dëllinja e zezë (në 66% të pikave të grumbullimit të BMA-e), murrizi (në 62% të 

pikave të grumbullimit të BMA-e), lule balsami (në 62% të pikave të grumbullimit të 

BMA-e), trëndafili i livadheve (në 61% të pikave të grumbullimit të BMA-e) dhe dëllinja 

e kuqe (në 59% të pikave të grumbullimit të BMA-e)
 156

. 

Rreth 98% e këtyre bimëve mjekësore dhe aromatike gjenden në gjendje natyrale (të 

egër) dhe vetëm 2% kanë nisur të kultivohen vitet e fundit
157

. Shumica e këtyre bimëve 

rriten në lartësitë 1000-1700 deri në 2000 m mbi nivelin e detit, gjë që ndikon dhe në 

vetitë e tyre vepruese.  

4.1.4. Roli i BMA-e në zhvillimin ekonomik të rrethit Dibër 

Për vlerat e larta mjekësore, ekonomike dhe ekologjike që përmbajnë bimët mjekësore 

dhe aromatike, kanë gjetur një përdorim të vazhdueshëm në rrethin e Dibrës, me një 

traditë prej disa dekadash. Para viteve 1990, ashtu si në gjithë territorin e Shqipërisë, dhe 

në rrethin e Dibrës grumbullimi dhe përpunimi i bimëve mjekësore dhe aromatike ishte i 

vogël. Në këtë periudhë ekzistonin vetëm disa distileri shtetërore të përpunimit të thjeshtë 

të bimëve mjekësore
158

. Pas vitit 1990 (për shkak të ndryshimeve politike) pati një rënie 

të kërkesave të tregut, të cilat erdhën në rritje vetëm pas vitit 2000. Sot rrethi i Dibrës 

ofron një potencial grumbullimi prej rreth 2000 ton bimë mjekësore dhe aromatike në vit 

(rreth 25% e të gjithë potencialit të Shqipërisë), të cilat grumbullohen nga popullsia që 

banon në zonat rurale
159

. 

Bimët kryesore mjekësore dhe aromatike që rriten në gjendje të egër në rrethin e Dibrës 

kanë pësuar një rënie të sasisë nga viti në vit. Për të analizuar këtë janë marrë në analizë 

një grup bimësh në dy dekada të ndryshme (prodhimi në vitin 2000 dhe në vitin 2013). 

Në vitin 2000 rrethi i Dibrës kishte një potencial grumbullimi prej rreth 538 ton/vit, nga 

të cilat 272.5 ton/vit grumbulloheshin në qendrat e grumbullimit të rrethit Dibër
160

. 

Ndërsa në vitin 2013 vihet re një rënie e sasisë së prodhimit të tyre me 426 ton/vit, nga të 

cilat 277 ton grumbullohen në vit
161

. 

                                                           
155

 Gjoni Z., Vjelja dhe grumbullimi i BMA të Dibrës, Tiranë, 2008, fq.18-111 
156

 Pikat e grumbullimit lokal të BMA-e, Dibër 2011. 
157

 Intervistë me përfaqësues të SNV/ProMali, Tiranë, 2012. 
158

 U.Asllani, Esencat e bimëve aromatike dhe mjekësore të trevave shqiptare, Tiranë, 2002. 
159

 Pazari F., Dollma M., The role of medicinal and aromatic plants in the sustainable development of the 

communes of Maqellara, Sllova and Fushë – Çidhën, pg.49 
160

 Intervistë me përfaqësues të,SNV, Dibër. 
161

 Intervistë me z. Zyber Gjoni (UAMD, Filiali Peshkopi) dhe z.Dali Horeshka, Qendra e grumbullimit të 

BMA-ve, Dibër, 2013. 
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Rënia e sasisë së grumbullimit të BMA-e në gjendje të egër është pasqyruar dhe në rënien 

e të ardhurave që i vijnë popullsisë së zonave rurale nga ky aktivitet. Kjo rënie lidhet me 

disa faktorë siç janë: rrallimi i specieve si rrjedhojë e mbishfrytëzimit dhe praktikave të 

Grafiku 19- Raporti midis potencialit të grumbullimit dhe 

sasisë aktuale së grumbullimit të BMA-e në Dibër 

Burimi: SNV, Dibër, 2000 dhe Z. Gjoni, 2013 

Punoi: F. Pazari 

Grafiku 20 – Krahasimi i të ardhurave nga BMA për dy 

periudha të ndryshme kohore (2000 dhe 2013) 

Burimi: SNV, Dibër, 2000 dhe Z. Gjoni, 2013 

Punoi: F. Pazari 
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gabuara të vjeljes, largimi i popullsisë dhe mbizotërimi i moshës së tretë, vështirësitë e 

mbledhjes së tyre, çmimet e ulta të shitjes, largësia me pikën e grumbullimit në qytetin e 

Peshkopisë, etj. 

Tabela 22 – Potenciali i BMA-ve të rrethit Dibër dhe përfitimet ekonomike prej tyre (2001) 
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1  Salvia 

officinalis 

Sherebela  68 34 150 5.1  

2  Juniperus 

communis 

Dëllinja e 

zezë  

120 73 60-80 4.3-5.8  

3  Juniperus 

oxydenus 

Dëllinja e 

kuqe  

68 52 40 2  

4  Rosa canina Trëndafili i 

egër  

40 13 150-200 1.9-2.6  

5  Sambucus nigra Shtogu  37 18 450-600 8.1-10.8  

6  Primula veris Agulicja  12 4.5 70 0.3   

7  Taraxacum 

officinale 

Qumështore  10 6 70 0.4  

8  Equisetum 

arvense 

Bishtkali  4.8 1.7 80 0.13 

9  Achillea 

millefolium 

Njëmijëfletë

shi  

11 4.8 300 1.4  

10  Rubus idaeus Mjedra  40 20 50 1  

11  Urtica dioica Hithra  12 5.4 40 0.2 

12  Hypericum 

perforatum 

Balsami  20 11 500 5.5  

13  Vaçinium 

myrtillus 

Qershigla  3 1.2 40 0.04  

14  Tusillago 

farfalla 

Thundërmus

hka  

12 3.4 120 0.4  

15  Saturjea 

montana 

Trumza  6 4.5 700 3.1  

16  Papaver rhoeas Lulëkuqja  1.8 0.6 150 0.09  

17  Fragaria vesca Luleshtrydh

ja  

20 10 1200 12  

18  Melilotus Jonxha e 2 0.4 70 0.28  
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Burimi:Zyrat e  SNV-së, Dibër 2000 

 

Tabela 23 – Të dhëna mbi potencialin e BMA-e të rrethit Dibër dhe përfitimet 

ekonomike prej tyre (2013)  

officinalis egër  

19  Betulla 

verucosa 

Mështekna  5 2 400-500 0.8-1 

20  Gentiana lutea Sanza 5 2.4 1800 4.3  

21  Orchis morio Salepi  4 1.5 1000 1.5 

22  Colchicum 

autumnale 

Xhirokulli  0.5 0.2 120 0.024  

23  Robina 

pseudaca 

Akacia  4 2.4 70 0.1  

24  Thymus 

serpyllus 

Zhmbrica  12 6.4 40 0.25  

25  M. longifolia Menta  8 2 70 0.14  

 TOTAL  526  280   55.454  
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1  Salvia 

officinalis 

Sherebela  50 50   7.7  8.7  

E kultivuar 40 40 150 170 6  6.8  

E egër 10 10 170 190 1.7  1.9  

2  Juniperus 

communis 

Dëllinja e 

zezë  

20 10 100 130 1  1.3  

3  Juniperus 

oxydenus 

Dëllinja e 

kuqe  

20 15 30 50 0.45   0.75  

4  Rosa canina Trëndafili i 

egër  

30 6 100 120 0.6  0.72  

5  Sambucus 

nigra 

Shtogu  8 4.5   1.77  2.1  

Kokërr  3 1.5 180 200 0.27  0.3  

Lule  5 3 500 600 1.5  1.8  
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6  Primula 

veris 

Agulicja  7 4   2.8  3.2  

Lule  2 2 900 1000 1.8  2  

Rrënjë  5 2 500 600 1  1.2  

7  Taraxacum 

officinale 

Qumështore  15 10 100 130 1  1.3  

8  Equisetum 

arvense 

Bishtkali  7 4 50 70 0.2  0.28  

9  Achillea 

millefolium 

Njëmijëfletës

hi  

5 2 100 110 0.2  0.22  

10  Rubus 

idaeus 

Mjedra  10 6 80 100 0.48  0.6  

11  Urtica 

dioica 

Hithra  5 2 80 100 0.16  0.2  

12  Hypericum 

perforatum 

Balsami  10 2 50 70 1  1.4  

13  Vaçinium 

myrtillus 

Qershigla  61 35   4.95  5.65  

Kokërr  1 0.5 1500 1700 0.75  0.85  

Gjethe  60 30 140 160 4.2  4.8  

14  Tusillago 

farfalla 

Thundër-

mushka  

10 - - - - - 

15  Saturjea 

montana 

Trumza  3 1.2 70 90 0.084  0.11  

16  Papaver 

rhoeas 

Lulëkuqja  20 0.3 60 80 0.018  0.024  

17  Fragaria 

vesca 

Luleshtrydhe - - - - - - 

18  Melilotus 

officinalis 

Jonxha e egër  - - - - - - 

19  Betulla 

verucosa 

Mështekna  - - - - - - 

20  Gentiana 

lutea 

Sanza - - - - - - 

21  Orchis 

morio 

Salepi  - - - - - - 

22  Colchicum 

autumnale 

Xhirokulli  - - - - - - 

23  Robina 

pseudaca 

Akacia  10 1 100 110 0.1  0.11 

24  Thymus 

serpyllus 

Zhumbrica  5 - - - - - 

25  M. Menta  5 1 40 60 0.04  0.06  
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Burimi: Qendra e grumbullimit të BMA-ve, Dibër 

Siç vihet re dhe nga të dhënat e mësipërme në krahasim me vitin 2000 ka një mungesë të 

grumbullimit të disa bimëve si: sanza, salepi, xhirokulli, zhumbrica, luleshtrydhja, 

thundërmushka, etj. Kjo lidhet me rrallimin e burimit natyror të tyre (si sanza dhe salepi, 

te cilat kanë statusin e bimëve në rrezik zhdukje) si dhe rënia e interesit ekonomik për 

shkak të çmimeve të ulta të tyre (si rasti i mështeknës, zhumbricës, thundërmushkës, etj). 

Të ardhurat që sigurojnë banorët e zonave rurale të rrethit Dibër nga grumbullimi i këtyre 

grup-bimësh janë rreth 35.072 

milion lekë të reja/vit, një e 

ardhur e konsiderueshme për 

banorët e kësaj zonë
162

. Ndërsa 

qendra që merret me 

grumbullimin e BMA-e në vitin 

2013 ka siguruar rreth 41.964 

milion lekë të reja, rreth 20% 

më shumë sesa të ardhurat që u 

vijnë fermerëve që merren me 

mbledhjen e tyre
163

. Këto shifra 

tregojnë se bimët mjekësore 

dhe aromatike të rrethit Dibër 

janë një burim i 

konsiderueshëm të ardhurash 

për popullsinë e zonave rurale 

të rrethit Dibër dhe që u duhet 

kushtuar  vëmendje si nga 

popullsia lokale ashtu dhe nga 

qeverisja vendore e zonës.  

Nisur nga të ardhurat që sigurohen nga aktiviteti i mbledhjes së BMA-e si edhe niveli i 

lartë i papunësisë, një numër i konsiderueshëm i familjeve të rrethit Dibër janë përfshirë 

në aktivitetin e mbledhjes së tyre. Në komunat Melan dhe Kala e Dodës mbi 50% e 

familjeve janë të angazhuara në aktivitetin e mbledhjes së bimëve mjekësore dhe 
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 Intervistë me z. Zyber Gjoni (UAMD, Filiali Peshkopi) dhe z.Dali Horeshka, Qendra e grumbullimit të 

BMA-ve, Dibër, 2013 
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 Intervistë me z. Zyber Gjoni (UAMD, Filiali Peshkopi) dhe z.Dali Horeshka, Qendra e grumbullimit të 

BMA-ve, Dibër, 2013 

longifolia 

26 Malus 

silvestri 

Mollë e egër 3 2 100 120 0.2  0.24  

27 Crataegus 

oxycantha 

Murrizi 2 1 500 600 0.5  0.6  

28 Arctostaphy

los uva-ursi 

Rrush ariu 120 120 100 120 12  14.4  

TOTAL  426 ton 277 

ton 

  35.072  41.964  

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë dhe Statistikave, Dibër, 
2012 

Punoi: F. Pazari 
 

Grafiku 21 – Përqindja e familjeve që përfshihen 

në aktivitetin e BMA-e sipas komunave 
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Burimi: Anketime të realizuara në terren, qershor 2012 

Punoi: F. Pazari 

Grafiku 22 – Struktura gjinore e të anketuarve 

 

aromatike, gjë që lidhet dhe me mundësitë më të kufizuara të sektorëve të tjerë të 

ekonomisë. Ndërsa përqindjen më të ulët e ka komuna e Maqellarës, e cili i siguron të 

ardhurat nga sektorë të tjerë të ekonomisë (bujqësi, tregti etj). 

4.1.5. Analiza e anketimeve të realizuara me banorët e zonave rurale të rrethit Dibër 

Për evidentimin e rolit që luajnë bimët mjekësore dhe aromatike në zhvillimin e 

ekonomisë rurale të rrethit Dibër janë realizuar 150 anketime në komunat Maqellarë, 

Sllovë dhe Arras. Anketimet janë 

realizuar me banorë të cilët 

merren me aktivitetin e 

mbledhjes së bimëve mjekësore 

dhe aromatike në gjendje të egër 

si dhe me fermerë, që kanë 

ndërmarrë nisma të kultivimit të 

disa bimëve. Pyetjet që 

përmbante pyetësori janë të 

fokusuara në evidentimin e 

aspektit socio-ekonomik të 

popullsisë, rolin e bimëve 

mjekësore dhe aromatike në 

rritjen e të ardhurave të tyre si 

dhe perspektiva e këtij sektori të 

ekonomisë në të ardhmen. 

Në anketime janë përfshirë 

banorë të moshave nga 16-60 

vjeç. Shumica e të anketuarve 

(rreth 45%) i përkasin moshës 

51-60 vjeç, e cila është dhe 

grupmosha më e përfshirë në 

mbledhjen e BMA-ve e ndjekur 

nga ajo 41-50 vjeç.  

Rreth 70% e të anketuarve i 

përkasin gjinisë femërore dhe 

vetëm 30% janë meshkuj. Kjo 

lidhet me nivelin më të lartë të 

papunësisë së femrave, të cilat 

vetëpunësohen në aktivitetin e 

mbledhjes së BMA-e. 

Ato janë kryesisht familje me 

më shumë se 5 anëtarë dhe me 

të ardhura të pakta ekonomike. 

Përgjithësisht rreth 3 anëtarë të familjeve janë të angazhuar në këtë lloj aktiviteti. Ato 

pohojnë që gjatë periudhave ku shënohet dhe kulmi i sezonit të mbledhjes së BMA-e 

angazhohen dhe më shumë anëtarë, në varësi të prodhimtarisë së bimëve. Burimi kryesor 

Grafiku 23 – Familjet sipas numrit të anëtarëve 

 

Burimi: Anketime të realizuara në terren, qershor 2012 

Punoi: F. Pazari 
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i të ardhurave të tyre janë bujqësia dhe blegtoria (75% të të ardhurave), ndërsa nga bimët 

mjekësore dhe aromatike sigurojnë rreth 20% të të ardhurave, ndërsa 5% i sigurojnë nga 

pemtaria. 

Pothuajse të gjithë personat e 

anketuar kanë deklaruar që mbledhin 

bimë në gjendje të egër, ku vendin 

kryesor e zënë sherebela, trumza, 

rigoni, trendafili i egër, boronica, etj. 

Të anketuarit deklarojnë se ato 

sigurojnë mesatarisht rreth 50 000 

lekë të reja të ardhura nga ky 

aktivitet (por kjo mbetet në kuadrin 

e një shifre relative, pasi shumica 

prej tyre hezitonin në deklarimin e të 

ardhurave nga ky lloj aktiviteti). E 

rëndësishme është se rreth 6 % e 

popullsisë së anketuar, të ardhurat 

bazë të jetesës i sigurojnë nga ky lloj 

aktiviteti. Ndërsa pjesa tjetër e e të anketuarave i konsiderojnë si të ardhura dytësore dhe 

plotësuese.  Ndërsa pyetjes mbi respektimin e kalendarit të vjeljes së BMA-e rreth 60% e 

të anketuarëve kanë deklaruar se e repektojnë plotësisht, 30% pjesërisht dhe 10% e tyre 

kanë refuzuar të përgjigjen. Ndërsa mbi informimin e teknikave të vjeljeve, pjesa më e 

madhe e të anketuarëve kanë deklaruar se janë pjesërisht të informuar
164

. 

Pengesat kryesore me të cilat ato hasen më shpesh janë: çmimet e ulta, largësia nga 

qendra e grumbullimit, mungesa e ambienteve të përpunimit, mbledhja pa kriter 

(mbishfrytëzimi i tyre) si dhe mungesa e kontrollit shtetëror. Interesante është përqindja e 

madhe e përgjigjes se aktivitetin e mbledhjes së BMA-e në gjendje të egër ata nuk e 

shohin në terma afatgjatë, gjë të cilën ato e lidhin me mosrespektimin e kritereve të 

vjeljes dhe mbishfrytëzimin pa kriter të tyre. Te anketuarit shprehen se në të ardhmen 

mund t’i kushtojnë rëndësi kultivimit të tyre, nëse tregu do të jetë i siguruar. 

4.1.6. Kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike në rrethin Dibër 

Kërkesat e larta të tregut për bimë mjekësore dhe aromatike kanë çuar në 

mbishfrytëzimin dhe dëmtimin e disa lloje bimësh të cilat po shkojnë drejt zhdukjes së 

tyre siç janë sanza, salepi, sherebela, dëllinja e zezë, aguliçja, rigoni, tërfili i kuq, ciani, 

molla e egër, etj
165

. Vitet e fundit janë ndërmarrë disa projekte për kultivimin e BMA-ve, 

e cila është një praktikë në hapat e saj të parë. Këto projekte janë financuar nga GTZ 

(komuna Sllovë, sherebela dhe sanza), SNV/ProMali, si dhe iniciativa nga vetë fermerët e 

zonave rurale
166

.  
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165
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 SNV, Dibër, 2013 

Burimi: Anketime të realizuara në terren, qershor 2012 
Punoi: F. Pazari 

 

Grafiku 24– Klasifikimi i të ardhurave nga 

mbledhja e BMA-ve 
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Aktualisht në rrethin e Dibrës janë kultivuar 28.5 ha tokë më bimë mjekësore dhe 

aromatike, ku sipërfaqja më e madhe është e mbjellë më sherebelë
167

. Gjithashtu  interes 

ka pasur dhe në kultivimin e bimëve të tjera si aguliçe, qumështore, shtog, tërfil i kuq, 

shpatore, etj. 

Tabela 24 – Sipërfaqja e mbjellë me BMA në rrethin Dibër sipas komunave (2013)  

Komuna  Sipërfaqja e mbjellë sipas specieve në ha 

Sherebelë  Bar 

blete 

Qumështore  Shtog Tërfili 

i kuq 

Aguliçe Shpatore Total 

Çidhën 3.2    1   4.2 

Reç 1.4       1.4 

Tomin 0.45   0.1    0.55 

Kastriot 2.4 0.1   5  0.05 7.55 

Melan  0.2    5   5.2 

Sllovë  0.4     0.3  0.7 

Maqellarë  1.6    5   6.6 

Muhurr 0.7    1   1.7 

Selishtë  0.2       0.2 

Peshkopi 0.1       0.1 

Luzni 0.2  0.1     0.3 

Total 10.85 0.1 0.1 0.1 17 0.3 0.05 28.5 

Burimi: Z. Gjoni, D. Horeshka, Qendra e grumbullimit të BMA-ve Dibër 
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 SNV, Dibër, 2013 

Burimi: Z. Gjoni, D. Horeshka, Qendra e grumbullimit të BMA-ve Dibër
 
 

Punoi: F. Pazari 

Grafiku 25 – Sipërfaqja e mbjellë me BMA sipas komunave 
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Figura 9 – Harta e shpërndarjes së BMA-ve të kultivuara në rrethin e Dibrës sipas 

sipërfaqes dhe specieve 

Punoi: F. Pazari 
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Tabela 25– Të ardhurat që sigurohen nga kultivimi i BMA-e në rrethin Dibër (2013) 

 Sherebelë  Bar 

blete 

Qumështore  Shtog Tërfili 

i kuq 

Aguliçe Shpatore Total 

Sipërfaqja 

e mbjellë 

(ha) 

10.85 0.1 0.1 0.1 17 0.3 0.05 28.5 

Rendimenti 

kv/ha 

40 30 30 20 30 6 300 456 

Prodhimi i 

mundshëm 

(kv) 

434 3 3 2 510 1.8 15 968.8 

Çmimi i 

shitjes 

(lekë/kg) 

150 100 100 180 

(kokërr) 

/500(lul

e) 

80 900 

(lule) / 

500 

(rrënjë) 

500  

Të 

ardhurat 

(000 lekë) 

6510 30 30 36/100 4080 162/90 750 11598 

Burimi: Z. Gjoni, D. Horeshka, Qendra e grumbullimit të BMA-ve Dibër  

Bazuar në të dhënat e mësipërme rezulton që aktualisht (2013) fermerët e rrethit të Dibrës 

që kultivojnë këto bimë sigurojnë 11.598 milion lekë. Kjo shifër është inkurajuese dhe 

mjaft frytdhënëse për fermerët e këtyre komunave. Për këtë arsye, si dhe për ruajtjen e 

potencialit të BMA-e që rriten në gjendje të egër është planifikuar që në një periudhë 20 

vjeçare sipërfaqja e tokave të mbjella me BMA do të rritet. Kjo do të reflektohet dhe në 

shtimin e të ardhurave të këtyre banorëve të zonave rurale të rrethit Dibër. 

Tabela 26– Sipërfaqja e planifikuar për tu mbjellë me BMA sipas komunave gjatë 15-

20 viteve të ardhshme  

Komuna  Sipërfaqja që mund të kultivohet me BMA sipas specieve (ha)
168
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Maqellarë  10 2 2  30  1

0 

10 1 5 5 5 5 1 1 2 89 

Melan 10 2 2 5 20 5 5 3 1 1 2 2 2 1 1 2 64 

Tomin 10 2 2 2 30  1 10 1 3 5 5 5 2 1 2 90 
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0 

Kastriot  10 2 2 2 30  1

0 

10 1 3 5 5 5 1 1 2 89 

Çidhën  5 2 2  10  5 5 1 1 2 2 2  1 2 40 

Sllovë 3 1 2 2 3 5 2 2       1  21 

Kala e 

Dodës 

3  2 2 2 3 2 2      1 1  18 

Luzni  3 1 2  5  3 2  1 1 1 1 1 1 1 23 

Selishtë 30 1 2 1

0 

  2 2  2    2   53 

Muhurr 5 2 2 3 2  5 2  3 2 2 2 1 1 1 17 

Arras  80 1 2  6  3 2   1 1 1 1 1 1 97 

Zall 

Dardhë 

20  2  3  1 2  1 1 1 1 1 1  34 

Zall Reç 40  2  3  1 2  1 1 1 1 1 1 1 55 

Lurë 0   5          2   7 

Peshkopi 2    3  1          6 

Total 231 16 26 3

1 

150 1

3 

4

7 

54 5 2

1 

25 2

5 

2

5 

1

5 

12 14 71

0 

Burimi: Z. Gjoni, D. Horeshka, Qendra e grumbullimit të BMA-ve Dibër  
 

Siç vihet re nga statistikat e mësipërme për 15-20 vitet e ardhshme në rrethin e Dibrës do 

ti kushtohet rëndësi kultivimit të BMA-ve. Sipërfaqja e mbjellë me BMA nga 28.5 ha që 

është aktualisht pritet të shkoj në rreth 710 ha. Kjo do të thotë që do të rriten sasia e 

prodhimit të BMA-ve si dhe do të shtohet numri i të punësuarve që do të angazhohen në 

mbjelljen dhe vjeljen e BMA-ve duke gjeneruar të ardhura ekonomike për familjet e tyre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burimi: Z. Gjoni, D. Horeshka, Qendra e grumbullimit të BMA-ve Dibër 

, 2014 

Punoi: F. Pazari 

Grafiku 26 – Krahasimi midis sasisë aktuale të sipërfaqes së 

mbjellë me BMA dhe asaj në perspektivë  
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Figura 10 – Harta e shpërndarjes së BMA-ve potenciale për tu kultivuara në rrethin e 

Dibrës sipas sipërfaqes dhe specieve 

Punoi: F. Pazari 
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Kultivimi i BMA-e ka disa avantazhe që janë ruajtja e bimëve në gjendje të egër, ruajtja e 

ekuilibrit biologjik të bimëve, punësimin e fuqisë punëtore, rritjen e të ardhurave, etj.   

Për arritjen e rezultateve të larta në kultivim duhet punuar në disa drejtime si: njohja me 

teknikat e kultivimit, vjeljes dhe grumbullimit të bimëve mjekësore dhe aromatike; 

përmirësimi i teknologjisë së kultivimit;  monitorimi i vazhdueshëm i teknikave të 

kultivimit për përshtatjen e bimëve me kushtet tokësore dhe klimatike; nxitja e prodhimit 

bio të tyre; mbrojtja e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit; ndërgjegjësimi i fermerëve 

mbi leverdinë ekonomike të kultivimit të bimëve; nxitja e kërkimit shkencor për rritjen e 

cilësisë dhe efikasitetit të prodhimit të produkteve të BMA-e etj. 

 

4.1.7. Mundësitë e kultivimit të sherebelës në komunën Maqellarë 

Sherebela shqiptare është një ndër bimët më të kërkuara nga tregu ndërkombëtar. Për këtë 

arsye krahas grumbullimit në gjendje të egër ka filluar të kultivohet edhe në parcela nga 

fermerët. Në Shqipëri dallohet Malësia e Madhe për kultivimin masiv të sherebelës, por 

perspektivë kultivimi ka edhe në rrethe të tjera të Shqipërisë. Rrethi i Dibrës është një 

ndër rrethet e para, që ka filluar të aplikojë kultivimin e sherebelës. Komuna e Maqellarës 

është një ndër komunat e rrethit Dibër, e cila i ka kushtuar rëndësi kultivimit të saj dhe 

aktualisht ka një sipërfaqe prej 1.6 ha të mbjellë dhe që planifikohet që në 15-20 vitet e 

ardhshme të arrijë deri në 10 ha
169

.  

Për kultivimin e saj kërkohen disa kushte specifike klimatike dhe tokësore mbi bazën e të 

cilave përcaktohet dhe areali potencial për kultivimin e saj. Në analizën e mëposhtme 

përshkruhen kushtet klimatike dhe tokësore që kërkon sherebela për kultivimin e saj dhe 

mundësitë që ofron komuna e Maqellarës për kultivim. Në analizë janë përfshirë  

elementët klimatik të komunës së Maqellarës si temperaturat maksimale dhe minimale, 

reshjet, ngricat, lagështira, llojet e tokave, formacionet gjeologjike, etj. Mbi bazën e 

këtyre elementëve është krijuar dhe harta e arealeve potenciale për kultivimin e saj. 

 

Kushtet klimatike-tokësore që kërkon sherebela për rritjen e saj 

 

Sherbela është një bimë tipike mesdhetare termofile dhe eliofile (temperaturë dhe dritë 

dashëse), përballon klimën kryesisht kontinentale me luhatje të mëdha të temperaturave, 

përballon temperaturën e ulët të dimrit dhe lagështirën minimale të ajrit dhe eviton tokat 

që mbulohen për një kohë të gjatë nga retë. Sherebela vegjeton normalisht deri në 700 m 

mbi nivelin e detit, por arrin të rritet deri në 900 m mbi nivelin e detit. Ajo mund të 

adaptohet edhe në toka të tjera nëse toka është e mire drenazhuar dhe me ph mbi 6. Ajo 

është specie e ndjeshme nga të ftohtit (T < - 10 °C) dhe toleron pak periudhën me 

lagështirë së tejzgjatur. Periudhat e thata të tejzgjatura (maj–shtator) të shoqëruara me 

temperatura të larta bëhen vdekjeprurës për 10-20 % të bimëve. Edhe pse sherebela është 

rezistente ndaj thatësirës, prania e ujit e rrit prodhimin dhe në ambiente të karakterizuar 

nga thatësira verore, lejon një vjelje të dytë vjeshtore. Sipas të dhënave të kohës, janë të 

përshtatshme 5-9 ndërhyrje ujore me një volum prej 300 m
3
/ ha secila. Gjithësesi, ajo 
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është më e përshtatur me thatësirën se sa me lagështirën e tepërt e për kohë të gjatë si të 

tokës ashtu dhe të ajrit gjë e cila bëhet vdekjeprurëse për të
170

.  

 

Kushtet klimatiko-tokësore të komunës Maqellarë 

 

Komuna e Maqellarës ka një reliev kodrinoro-malor, ku lartësia mesatare varion 500-600 

m mbi nivelin e detit. Ndërtimi gjeologjik i saj përfaqësohet kryesisht nga formacionet 

terrigjene dhe gëlqerore. Klima është e karakterit mesdhetar paramalore dhe malore, ku 

temperatura mesatare vjetore është rreth 11.3°C. Në dimër temperatura mesatare është 

3.1°C, në pranverë 10.4°C, në verë 20.9°C dhe në vjeshtë 13.9°C
171

. Në dimër 

temperatura mesatare është 3.1°C, në pranverë 10.4°C, në verë 20.9°C dhe në vjeshtë 

13.9°C. Reshjet e shiut variojnë nga 240-260 mm në vjeshtë dhe 982 mm në dimër
172

. 

Gjatë periudhës së dimrit janë të pranishme dhe reshjet e borës, të cilat zgjasin 

mesatarisht 27 ditë dhe arrijnë trashësinë 30-205 cm. Ngricat janë të pranishme rreth 10 

ditë në vit, ndërsa thatësira zgjat deri në 60 ditë në vit
173

. Përsa i përket tokave janë të 

pranishme tokat livadhore malore, livadhore të murrme pyjore, të murrme pyjore, të 

kafenjta livadhore, livadhore të kafenjta dhe livadhore aluvionale
174

.  Karakteristikat e 

këtyre tipe tokash jepen në tabelën e mëposhtme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170

 Shema R., Pllumi M., Sherebela e kultivuar, Shkodër, 2011, fq. 10-11 
171

 Stacioni metereologjik i Maqellarës 
172

 Stacioni metereologjik i Maqellarës 
173

 Stacioni metereologjik i Maqellarës 
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 F.Gjoka, Harta pedologjike e rrethit Dibër, Universiteti Bujqësor i Tiranës 
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Tabela 27 – Karakteristikat e tipeve dhe nëntipeve të tokave të komunës Maqellarë
175
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- Përmbajnë 25% 

lëndë organike. 

-  

- Formaohen në 

kushte 

klimatike me 

reshje të 

shumta 900-

2000 mm dhe 

temperature të 

ulta. 

-  

- Kanë periudhë 

të shkurtër 

vegjetative. 

-  

- Formohen mbi 

formacione 

sedimentare 

por dhe 

gëlqerore dhe 

ranore të 

çimentuara. 

-  

- Teksturë të 

mesme dhe të 

rëndë. 

-  

- Reaksion acid 

- Strukturë 

granulore 

kokrrizore. 

-  

- pH 4-5.5. 

- Toka të thella 

- Toka të pasura 

me humus 

- Strukturë 

kokrrizore 

- pH 4-4.7 

- Të pasura me 

azot 

- Formohen në 

lartësitë 1000-

1600 m mbi 

nivelin e detit. 

-  

- Formaohen në 

kushte 

klimatike me 

reshje 1000 

mm dhe 

temperature 9-

13°C. 

-  

- Formohen në 

formacione 

sedimentare, 

por dhe 

gëlqeror masiv, 

ranor dhe 

ultrabazik. 

-  

- Kanë 

përmbajtje të 

lartë argjili. 

-  

- Humus 8-14% 

- Strukturë 

kokrrizore e 

qëndrueshme. 

-  

- pH acid deri në 

neutral. 

- Formohen në 

lartësitë 200-

1200 m mbi 

nivelin e detit. 

-  

- Formaohen në 

kushte klimatike 

me reshje 1000-

1600 mm dhe 

temperature 14-

17°C. 

-  

- Kanë pH neutral 

dhe lehtësisht 

bazik. 

-  

- Formohen në 

formacione 

shkëmbore 

sedimentare por 

dhe magmatike 

dhe metamorfik. 

-  

- Struktura është 

nga kokrrizore në 

plisore. 

 

- Toka të thella 

- Nivel i ulët u 

humusit dhe 

azotit, por nivel 

i lartë fosfori. 

-  

- Reaksion 

neutral në 

lehtësisht 

bazik, i cili 

favorizon 

lëvizjen e 

fosforit. 

-  

- Toka të 

përshkrueshme 

pasi kanë 

përmbajtje të 

gurëve. 

-  

- pH 6.8-7 

-  

- Përmbajtje 

azoti 0.1-0.2%. 

-  

- Përmbajtje 

fosfori 2-4 

mg/100 gr. 

-  

- Përmbajtje 

kaliumi 16-

34mg/100 g. 

- Thellësia 

varion nga 

30-40 cm. 

-  

- Teksturë 

argjilore. 

-  

- Toka të 

lagura gjatë 

dimrit. 

-  

- Kanë cilësi 

fizike të 

dobta. 

-  

- Përshkruesh

mëri e ulët 

- pH 7-8. 

 

Shtrirjen më të madhe e kanë tokat e kafenjta livadhore dhe ato livadhore të kafenjta. Ato 

janë toka të thella, me horizont humusor të trashë, të përshkueshme, të ajrosura, të pasura 

me humus, azot, potas dhe të mesme me fosfor. Kanë strukturë granulore-kokrrizore të 
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 Gjoka F., Brahushi F., Tokat (natyra, cilësitë, shpërndarja dhe përdorimet e tyre), Tiranë 2007, fq.148-
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qëndrueshme ndaj shpëlarjes nga uji. Janë përgjithësisht me aciditet të dobët dhe në disa 

raste edhe neutrale.  

Nisur nga kushtet klimatiko-tokësore që kërkon kultivimi i sherebelës si dhe kushtet që 

ofron komuna e Maqellarës, rezulton se kultivimi i saj mund të realizohet në disa areale 

të komunës Maqellarë ku kushtet janë optimale. 

 
Tabela 28 – Kushtet klimatiko-tokësore të komunës Maqellarë në funksion të kultivimit të 

sherebelës 

 

Bazuar në këto të dhëna si dhe në aplikimin e teknologjisë GIS që mundëson  

superpozimin (mbivendosjen) e shtresave gjeologjike, llojeve të tokave si dhe zonalitetit 

klimatik që ka komuna e Maqellarës është përpiluar harta e arealit potencial për 

Kushtet klimatike te 

rritjes së sherebelës 

Kushtet klimatike te 

komunes së Maqellarës 

Kushtet tokësore të 

rritjes së sherebelës 

Kushtet tokësore 

të komunës 

Maqellarë 

 Temperatura 

  

-  për mbjelljen 8 ºC 

-  

-  për mbirjen 12 ºC 

-  

-  për rritjen 24>30 ºC 

-  

-  minimale 10 ºC 

-  

- maksimale 32 ºC 

 

 

 Lagështira  

 mesatarisht e lartë 

 Temperatura 

  

- Mesatare vjetore 

11.3°C 

-  

- Dimër 3.1°C 

-  

-  Pranverë 10.4°C 

-  

- Verë 20.9°C 

-  

- Vjeshtë 13.9°C 

-  

- Minimale 1.2°C 

(dhjetor, janar) 

-  

- Maksimale 22.3°C 

(korrik-gusht) 

 

 Reshjet  

  

 240-982 mm reshje/vit 

  

  

 Ngrica 10 ditë/vit 

 

- Thellësia e nevojshme 

~ 0.5 

-  

- Drenazhim i i mire 

-  

- Struktura e tokës e 

ekuilibruar lymore (6) 

(skeletike, gurishte, 

tokë e lehtë e ajrosur 

mire) 

-  

- pH 6.5 – 8.5 (duhen 

evituar tokat acide e të 

rënda) 

-  

- Gëlqere aktive <10% 

-  

- Kripëzimi jo e kripur: 

<2mS/cm 

-  

- Lënda organike e 

pasur 

-  

- Fosfori i pasur 

-  

- Potasi i dobët 

-  

- Pozicioni i tokës - e 

rrahur nga dielli dhe e 

mbrojtur nga era. 

- Toka të thella 

- Të pasura me 

humus 

- Të 

përshkrueshme 

(gurishtore) 

- Të ajrosura 

- pH 6.8-7 

- Të pasura me 

fosfor, potas dhe 

azot 
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kultivimin e sherebelës. Mbi bazën e kësaj analize rezulton se komuna e Maqellarës ka 

kushte të favorshme për kultivimin e sherebelës, pasi karakteristikat fizike që përmbajnë 

llojet e tokave, si dhe kushtet klimatike janë të përshtatshme për kultivimin e saj. Areali 

më i madh i shtrirjes gjendet në fshatrat Dovolan, Grazhdan, Pesjak, Fushë e Vogël, 

Maqellarë, Çerenem, Bllatë, Gradec, etj. Këto fshatra shtrihen në lartësitë 500-900 m mbi 

nivelin e detit. 

Figura 11 – Areali potencial për kultivimin e sherebelës në komunën Maqellarë 

Punoi: F. Pazari 

 

 

 

Legjendë

"/ Qender komune

!. Qender fshati
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4.1.8. Perspektiva e zhvillimit të ekonomisë rurale të rrethit Dibër  

Në strategjinë e zhvillimit të ekonomisë rurale të rrethit Dibër, krahas kulturave 

bujqësore dhe rritjes së bagëtisë i duhet dhënë prioritet mbledhjes dhe grumbullimit të 

bimëve mjekësore dhe aromatike. Ato kanë një potencial të rëndësishëm pasi ndikojnë në 

mënyrë direkte në gjenerimin e të ardhurave të popullsisë rurale dhe uljen e nivelit të 

varfërisë. Problematika e industrisë së BMA-e në rrethin e Dibrës lidhet me disa faktorë 

si: pakësimi gjithnjë e më tepër i disa specieve me rëndësi ekonomike si sanza (1800 

lekë/kg) dhe salepi  (1000 lekë/kg); mosrespektimi i kalendarit të vjeljes; mosrespektimi i 

kritereve të tharjes së tyre; mbledhja pa kriter; çmimet e ulta të shitjes tek grumbulluesit; 

largësia nga qendra e grumbullimit; mungesa e ambienteve të përpunimit; mungesa e 

kontrollit shtetëror mbi vjeljen dhe tharjen e tyre; mungesa e bashkëpunimit me fermerët 

e tjerë, mungesa e informacionit për mbledhjen dhe përpunimin e tyre, etj
176

. Fermerët e 

rrethit të Dibrës si dhe Drejtoria e Bujqësisë së rrethit Dibër e shikojnë me mjaft interes 

investimin në fushën e kultivimit të bimëve mjekësore dhe aromatike. Ato planifikojnë që 

në të ardhmen të shtojnë masivisht sipërfaqen e kultivimit të BMA-e duke përfshirë një 

sërë speciesh bimore të kërkuara nga tregu. Për realizimin e këtij projekti është i 

nevojshëm studimi i kushteve klimatike dhe tokësore që kërkon rritja e secilës specie si 

dhe përcaktimi i arealeve më të favorshme për kultivimin e tyre. 
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 Intervistë me z. Zyber Gjoni (UAMD, Filiali Peshkopi) dhe z.Dali Horeshka, Qendra e grumbullimit të 

BMA-ve, Dibër, 2013 
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4.2. Roli i BMA-ve në zhvillimin e ekonomisë rurale të rrethit Malësi e Madhe 

 

4.2.1. Potenciali natyror dhe human i rrethit të Malësisë së Madhe  

 

Malësia e Madhe shtrihet në zonën veriperëndimore të Republikës së Shqipërisë. Në veri 

dhe perëndim kufizohet me Malin e Zi, ndërsa në pjesën lindore dhe jugore me rrethin e 

Shkodrës. Ajo ka një sipërfaqe prej rreth 555 km
2
. Rrethi i Malësisë së Madhe përbëhet 

nga pesë komuna (Gruemirë, Kelmend, Shkrel, Qendër, Kastrat) dhe një bashki (Koplik) 

me një popullsi prej 54497 banorësh, që i përkasin 13611 familjeve
177

. Shumica e 

popullsisë jeton në emigracion, ndërsa pjesa tjetër është e përqëndruar kryesisht në zonat 

fushore. 

 

Kushtet natyrore të Malësisë së Madhe janë përcaktuese dhe për zhvillimin e saj 

ekonomik. Ndërtimi gjeologjik, ku mbizotërojnë shkëmbinjtë gëlqeror, si dhe kushtet 

klimatike me reshje të pakta gjatë stinës së verës janë përcaktues të një peizazhi të thatë 

dhe të zhveshur. Klima është relativisht e butë me verë të nxehtë dhe të thatë dhe dimër të 

butë e me reshje. Influenca e liqenit të Shkodrës si dhe pengesat orografike të erërave të 

ftohta nga veriu ndikojnë në zbutjen e klimës së Malësisë së Madhe. Temperaturat 

mesatare variojnë nga 14,5 °C deri ne 16,8 °C. Mesatarisht bien 1 200 -1 800 mm reshje 

në vit ku 80 % e tyre në muajt tetor-prill. Vera është e nxehtë dhe e thatë.  Rrjedhja 

kryesore ujore është lumi i Cemit, i cili buron në Alpet Shqiptare dhe derdhet në Moraçë 

në Malin e Zi. Ndërsa përrenjtë  kanë prurje të mëdha në kohën e reshjeve dhe janë 

pothuajse të thatë gjatë periudhës maj-shtator. Relievi dominohet nga zona malore në 

pjesën e veriut, ndërsa në jug mbizotëron relievi fushor.  

 

Malësia e Madhe ndahet në tri zona: zona bjeshkore, zona malore dhe zona fushore. Zona 

bjeshkore përbëhet nga Triepshi, Korita e Hotit, Kelmendi dhe disa zona të Shkrelit. Në 

zonën malore përfshihet  Koja, Fudnat, një pjesë e Grudës, pjesa me e madhe e Hotit, një 

pjesë e Kastratit dhe e Shkrelit. Zonat fushore janë Kopliku, Gruemira, Buz-Uji, një pjesë 

e Kastratit dhe e Hotit, si dhe Gruda, e cila ka më së shumti fusha si Fusha e Cemit, Dheu 

i Zi, Fusha e Vllanës, Fusha e Vranës, Fusha e Tuzit, Fusha e Mileshës dhe Fusha e 

Dinoshës. Pjesa fushore e Malësisë së Madhe njihet ndryshe dhe me emrin ―Pustobojë‖,   

i cili është një toponim sllav që do të thotë ―fushë e shkretë‖. Janë të pranishme tokat 

livadhore malore, tokat e murrme pyjore, tokat e kafenjta, tokat e kafenjta livadhore, etj. 

Biodiversiteti përfaqësohet nga pyjet e larta të katit të ahut dhe pak të katit të kullotave 

alpine në pjesën veriore të rrethit, ndërsa në pjesën perëndimore dhe jugore mbizotëron 

bimësi e ulët e katit të dushkut si dhe shkurret e ulta mesdhetare.  

 

Nisur nga pozita gjeografike si dhe kushtet natyrore në të cilat ndodhet, Malësia e Madhe 

ka një sipërfaqe të kufizuar të tokave bujqësore. Kjo ka bërë që Malësia e Madhe të jetë 

një zonë e prapambetur bujqësore, ku të ardhurat bazë për mbijetesë i sigurojnë nga 

remitancat e emigrantëve, kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike, mbarështrimi i 

blegtorisë, kultivimi i disa kulturave të pakta bujqësore në zonën e fushës si dhe të 

ardhurat që sigurohen nga turizmi në pjesën veriore të tij.  
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Ndonëse kjo zonë është ―e shkretë‖ dhe e papërshtatshme për kultivimin e kulturave 

bujqësore, perspektiva e zhvillimit të saj po shikohet në këndvështrimin e kultivimit të 

bimëve mjekësore dhe aromatike, të cilat kanë kushte optimale për rritjen e tyre. Në ditët 

e sotme ky aktivitet është burimi kryesor  i të ardhurave për popullsinë e rrethit të 

Malësisë së Madhe. 

 

 

4.2.2. Kultivimi i BMA-ve në rrethin e Malësisë së Madhe dhe rëndësia e tyre 

ekonomike 

 

Bimët mjekësore dhe aromatike që gjenden në rrethin e Malësisë së Madhe janë burimi 

kryesor ekonomik për popullsinë e saj. Malësia e Madhe ka një potencial të 

konsiderueshëm të BMA-e që rriten në gjendje të egër (Trëndafili i egër, Aguliçja, 

Mëllaga, Finoku, Xhirokulli, Sanza, Sherebela, Lavanda, Timusi, etj), por peshën 

kryesore sot e zë kultivimi i tyre. Nisur nga kushtet klimatiko-tokësore (toka skeletiko-

gurishtore si dhe mungesa e reshjeve gjatë periudhës së verës dhe precipitimi i tyre si ujra 

nëntokësor zona kryesore ku është përqëndruar kultivimi i tyre është Fusha e Pustobojës. 

Bimët kryesore të cilat kultivohen në këtë zonë janë sherebela, lavanda dhe timusi. 

 

Para viteve 1990 BMA-e në Malësinë e Madhe, krahas mbledhjes së tyre në habitatet 

natyrore edhe janë kultivuar. Fusha e Pustobojës ka qenë ndërmarrje shtetërore në të cilën 

janë kultivuar BMA si sherebelë, lavandë, timus, xhirokull, shtog, luledell, trumëz, fier 

guri, etj. Pas vitit 1990 deri në vitin 2005 sasia e kultivimit të BMA-e pësoi rënie si 

rezultat i ndryshimeve politike, privatizimit të tokave si dhe mungesës së tregut të shitjes. 

Gjate viteve 1970-2000 nga Malësia e Madhe janë eksportuar sasi te konsiderueshme 

BMA-e të mbledhura në gjendje të egër dhe të kultivuar prej rreth 1 800-2 500 ton në 

vit
178

. Pas vitit 2005 shtimi i interesit të tregut të huaj për sherebelë shqiptare shtoi dhe 

interesin e fermerëve për kultivimin e saj. Sot Malësia e Madhe është një ndër zonat me 

sipërfaqe më të madhe të kultivimit dhe prodhimit të sherebelës në Shqipëri. 

 

Fusha e Pustobojës zotëron një sipërfaqe potenciale për tu mbjellë me bimë mjekësore 

dhe aromatike rreth 5 500 ha
179

. Interesi i kultivimit të BMA-e nga fermerët e Malësisë së 

Madhe është shtuar shumë nga viti 2008 e në vazhdim, gjë që lidhet me sigurimin e 

tregut të shitjes së tyre. Në vitin 2011 sipërfaqja e mbjellë me sherebelë në Malësinë e 

Madhe ishte rreth 700 ha, në vitin 2012 ajo u shtua me rreth 320 ha të rinj
180

. Ndërsa  viti 

2013 pati një rritje të ndjeshme të kërkesës së fermerëve për kultivimin e saj duke e 

shtuar atë me rreth 1200 ha
181

. Aktualisht në Malësinë e Madhe janë mbjellë 3140 ha me 

BMA, nga të cilat 2800 ha janë mbjellë me sherebelë, 200 ha me lavandë dhe 140 ha me 

timus
182

. Sipërfaqja e kultivimit të BMA-e në Malësinë e Madhe pritet të shtohet dhe me 

rreth 1190 ha të tjerë, të cilat i përkasin rreth 1018 fermerëve që kanë aplikuar për të 

                                                           
178

 Voci F., Sherebela dhe kultivimi i saj në zonën e Malësisë së Madhe, si dhe kushte të tjera të ngjashme 

me të, Tiranë, 2012, fq. 14  
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 Intervistë me z.Xheladin Zeka, Drejtoria e Bujqësisë, Malësi e Madhe, shkurt 2014 
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 Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB) Shkodër, Raport Përmbledhës për realizimin 

e detyrave të komponentit për vitin 2011, Shkodër, 2012 
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 Intervistë me z.Xheladin Zeka, Drejtoria e Bujqësisë, Malësi e Madhe, shkurt 2014 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

118 

 

përfituar nga skema e subvencioneve qeveritare
183

. Aktualisht nga Malësia e Madhe 

sigurohet rreth 90% e sherebelës që eksportohet jashtë vendit, kryesisht drejt tregut 

amerikan dhe atij europian
184

. 

 

 Faktorët që kanë çuar në rritjen e sipërfaqes së mbjellë me sherebelë janë
185

: 

- Të ardhurat e larta ekonomike që sigurohen nga tregtimi i saj; 

- Sigurimi i tregut të shitjes së tyre nëpërmjet një rrjeti sipërmarrësish dhe 

grumbulluesish vendas me kapacitete të larta grumbullimi dhe përpunimi të 

sherebelës së prodhuar në vend; 

- Rënia e potencialit të sherebelës që gjendet në gjendje të egër si rezultat i shfrytëzimit 

pa kriter; 

- Rënia e fuqisë punëtore që merret me mbledhjen e tyre në gjendje të egër; 

- Vështirësitë e mbledhjes së bimëve në gjendje të egër; 

- Mbështetja financiare që ka dhënë SNV dhe ProMali duke investuar në makineri dhe 

pajisje në subjektet që merren me grumbullimin dhe përpunimin e tyre duke siguruar 

një efiktivitet më të lartë; 

- Mbështetja financiare nga programi CURE (Cultivation for Regeneration) për 

materialin mbjellës si fara apo fidanë; 

- Mbështetja  qeveritare nëpërmjet subvencionimit të fermerëve që kultivojnë bimë 

mjekësore dhe aromatike me një shumë prej 2 000 USD/ha. 

 

 

4.2.2.1 Interesi ekonomik i  kultivimit të sherebelës 

 

Bazuar në praktikat e deritanishme të kultivimit të sherebelës në Malësinë e Madhe 

rezulton se të ardhurat që përfitohen nga shitja e saj janë të konsiderueshme dhe bazë 

kryesore për ekonominë e banorëve të zonës. Interesi ekonomik i kultivimit të sherebelës 

lidhet në mënyrë direkte me prodhimtarinë e saj dhe të ardhurat që përfitohen nga shitja e 

masës së thatë të sherebelës. Me mjaft interes është dhe praktika e viteve të fundit të 

prodhimit të farës dhe fidanëve për mbjelljen e sherebelës dhe bimëve të tjera.  

 

Kultivimi i bimëve mjekësore shikohet me interes dhe pritet rritja e sipërfaqes së tyre, 

sidomos të sherebelës. Interesi i kultivimit të sherebelës lidhet me jetëgjatësinë e saj, ku 

një parcelë e mbjellë me sherebelë ka një jetëgjatësi dhe prodhimtari nga 5- 7 vjet si dhe 

tregu i saj është i siguruar. Shpenzimet më të mëdha të fermerit për kultivimin e saj janë 

vitin e parë, e cila lidhet me përgatitjen e tokës për mbjellje, blerjen e fidanëve, blerjen e 

plehut organik dhe mbjelljen e tyre. Ndërsa vitet e tjera shpenzimet janë më të vogla dhe 

konsistojnë vetëm në pastrimin e barërave dhe korrjen e sherebelës. Më poshtë janë 

analizuar përfitimet ekonomike që i vijnë fermerit nga kultivimi i 1 ha tokë me sherebelë. 

 

Shpenzimet e vitit të parë të mbjelljes së sherebelës
186

: 
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 Drejtoria e Bujqësisë dhe Statistikave, Shkodër, 2014. 
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- Blerja e fidanëve – Për 1 ha tokë nevojiten 55-60 000 fidanë sherebelë, ku një fidan 

sherebelë kushton 5 lekë ose 0.04 USD (55 0000/60000 fidanë ×5 lekë=250/300 000 

lekë të reja ose 2 404-2 885 USD); 

- Pergatitja e tokës për mbjellje – toka kërkon një punim të dyfishtë dhe pergatitja e saj 

për mbjellje kushton 60 000 lekë të reja ose 577 USD; 

- Blerja e plehut organik – nevojiten 400 kv/ha, me një vlerë rreth 8 000 lekë të reja ose 

77 USD; 

- Mbjellja kushton 30 000 lekë të reja ose 288 USD; 

- Korrja e vitit të parë kushton 40 000 lekë të reja ose 385 USD; 

 

Në total për 1 ha tokë të mbjellë me sherebelë fermeri harxhon vitin e parë rreth 400 000-

450 000 lekë të reja ose 3846-4327 USD. Ndërsa vitet e tjera shpenzimet reduktohen 

vetëm për pastrimin e barërave dhe korrjen e saj, që kushton rreth 70 000-80 000 lekë të 

reja/vit ose 673-769 USD/vit. 

 

Aktualisht në Malësinë e Madhe janë mbjellur 2800 ha me sherebelë. Mbi bazën e 

përllogaritjeve të thjeshta bazuar në kostot e shpenzimeve në total, prodhimtarisë së saj, 

korrjet e saj Brenda vitit si dhe çmimit të shitjes, rezulton se në Malësinë e Madhe 

prodhohet mesatarisht ((2800 ha × 3 ton/ha) × 3 herë/vit) 25 200 ton sherebelë/vit. Nëse 

do bëjmë një përllogaritje për një periudhë 5-vjeçare të sipërfaqes që është aktualisht e 

mbjellë me sherebelë (2800 ha) sigurohen rreth (25200 ton×5 vjet) 126 000 ton sherebelë 

për 5-vjet (kjo është një përllogaritje e përafërt, pasi prodhimtari e sherebelës është e 

lidhur me kushtet klimatike të vitit), të cilat të përkthyera në vlerë monetare janë rreth 

18.9-25.2 miliard lekë (176.4-239.4 milion USD). Këtyre të ardhurave duke u zbritur 

kostot e shpenzimeve të gjithë periudhës 5- vjeçare (2.268 miliard lekë ose 20.728 milion 

USD) rezulton që fitimet në total që u mbeten fermerëve që kultivojnë sherebelë në 

Malësinë e Madhe është 16.6-22.9 miliard lekë ose 155.6-218.6 milion USD për një 

periudhë 5-vjeçare
187

. Kjo është një shifër inkurajuese, e cila do të ishte një mbështetje e 

sigurt për një zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit rural të zonës. 

 

Krahas fitimeve që i vijnë Malësisë së Madhe nga prodhimi i sherebelës së kultivuar 

fitime të tjera sigurohen dhe nga prodhimi dhe shitja e fidanëve të saj. Aktualisht në 

Koplik është ngritur Qendra e Podhimit të Bimëve Medicinale ‖Salvia Nord‖. Ajo është e 

liçensuar nga Enti Kombëtar i prodhimit të fidanëve në emër të z.Agim Rama. Aktualisht 

kjo qendër ka mbjellë 5 ha tokë me fidanë, nga të cilat 3 ha janë fidanë sherebele, 1 ha 

fidanë lavande, 0.5 ha vreshtë dhe 0.5 ha pemë
188

. Kjo qendër prodhon rreth 3 kv farë 

sherebelë të ekotipit ―Taraboshi‖, nga të cilat 2 kv i mbjell për prodhim fidanësh dhe 1 kv 

farë e nxjerr ne treg, e cila shitet me 20 000 lekë/kg. Kjo qendër prodhon rreth 3 milion 

fidanë në vit nga të cilat mund të mbillen 50 ha tokë
189

. Një fidan sherebelë shitet 5.5 

lekë, ndërsa kostoja e prodhimit të saj është 4.5 lekë. Nga prodhimi i këtyre fidanëve 

sigurohen rreth 3 milion lekë të reja fitim në vit. Tregu i shitjes së saj është në Malësinë e 
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 Intervista me fermerë që kultivojnë sherebelë në Malësinë e Madhe, shkurt 2014 
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 Përllogaritjet janë realizuar mbi të dhënat e fermerëve për kostot e shpenzimeve, prodhimit në 1 ha dhe 

çmimit aktual të shitjes së sherebelës 
188

 Intervistë me z.Agim Rama,Drejtoria e Bujqësisë, Malësi e Madhe, shkurt 2014 
189

 Intervistë me z.Agim Rama,Drejtoria e Bujqësisë, Malësi e Madhe, shkurt 2014 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

120 

 

Madhe dhe rrethe të tjera të Shqipërisë si dhe jashtë kufijve në Malin e Zi, Kosovë dhe 

Maqedoni.  

 

4.2.2.2 Avantazhet dhe disavantazhet e kultivimit të sherebelës në Malësinë e Madhe 

 

Kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike ka avantazhet dhe disavantazhet e saj në 

zonën e Malësisë së Madhe. Avantazhet e kultivimit të tyre lidhen në mënyrë direkte me 

gjenerimin e  të ardhurave të banorëve si dhe vënien nën shfrytëzim të  tokave djerrë dhe 

të papërshtatshme për kultura të tjera bujqësore. Gjithashtu kultivimi i sherebelës ka 

shtuar dhe punësimin dhe rritjen e punësimit të femrave, të cilat merren me procesin e 

mbjelljes, vjeljes dhe tharjes së sherebelës. 

 

Ndërsa disavantazhet e kultivimit të tyre lidhen në disa raste me dëmtimin e habitateve 

natyrore të sherebelës. Shumica e fermerëve për të evituar shpenzimet e blerjes së 

fidanëve apo të farës së sherebelës kanë shkulur fidanët e sherebelës të cilat rriten në 

gjendje të egër dhe i kanë mbjellur ato nëpër parcela. Gjithashtu kjo është bërë dhe për 

faktin se sherebela e cila gjendjet në gjendje të egër ka përqindje më të lartë të prodhimit 

të vajit esencial, ndërsa perqindja e vajit që nxirret nga sherebela e kultivuar është 10-

12% më e ulët sesa ajo që rritet në gjendje natyrore. Një tjetër disavantazh i kultivimit të 

sherebelës lidhet me faktin e ―mbingopjes‖ së tregut me sherebelë, për këtë duhet të bëhet 

një studim i tregut dhe të planifikohet sipërfaqja që do të mbillet, në mënyrë që malli të 

mos mbetet stok.  

 

4.2.3. Analiza e anketimeve të realizuara me banorët e zonave rurale të Malësisë së 

Madhe 
Për analizimin e rolit që luajnë kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike në 

ekonominë e banorëve të Malësisë së Madhe janë realizuar 100 anketime. Anketimet janë 

realizuar me fermerët që kultivojnë BMA në fshatrat Koplik i Sipërm, Lohë e Poshtme 

dhe Kalldrun të Komunës Qendër si dhe ne qytetin e Koplikut.  

Në anketime janë përfshirë pothuajse të gjitha grupmoshat, ku përqindja më e lartë i 

përket grupmoshës 41-50 vjeç dhe gjinisë mashkullore. Ato janë familje të mëdha që 

përbëhen nga 6 apo 7 anëtarë. 
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Rreth 30% e të anketuarve janë përgjigjur se sektori kryesor i punësimit është bujqësia, 

ndërsa 70% janë përgjigjur që është bujqësia dhe biznesi. Këtë përgjigje ato e lidhin me 

kultivimin e sherebelës dhe tregtimin e saj. Rreth 90% e të anketuarve janë përgjigjur se 

burimi kryesor i të ardhurave të tyre është mbledhja dhe tregtimi i BMA-e, ndërsa pjesa 

tjetër janë përgjigjur se burimin kryesor të të ardhurave e sigurojnë nga pemtaria dhe 

mbarështrimi i blegtorisë.  

 

 

Grafiku 28 - Përqindja e familjeve sipas 

numrit të anëtarëve të familjeve 

Grafiku 28 - Përqindja e familjeve sipas 

numrit të anëtarëve të familjeve 

Burimi: Anketime të realizuara në terren, shkurt 2014 

Grafiku 27 - Përqindja e të anketuarve sipas grupmoshave 

Burimi: Anketime të realizuara në terren, shkurt 2014 

Grafiku 28 - Përqindja e të anketuarve sipas numrit të anëtarëve të 

familjeve 
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Rreth 60% të të anketuarve janë shprehur se të gjithë anëtarët e familjes janë të përfshirë 

në aktivitetin e mbledhjes së BMA-e, ndërsa 40% të tjerë janë shprehur se janë të 

angazhuar 3-4 pjestarë të familjes. Të gjithë të anketuarit pohojnë se grumbullojnë bimë 

të kultivuara dhe nuk janë të përfshirë në mbledhjen e bimëve në gjendje të egër, për 

faktin se ato janë larg vendbanimeve dhe ka vështirësi në mbledhjen e tyre. Këto dy 

Grafiku 29 – Përqindja e punësimit sipas sektorëve 

Burimi: Anketime të realizuara në terren, shkurt 2014 

Punoi: F. Pazari 

 
Grafiku 30 - Përqindja e të ardhurave sipas sektorëve të ekonomisë 

Burimi: Anketime të realizuara në terren, shkurt 2014 

Punoi: F. Pazari 
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faktorë tregojnë qartë dhe peshën që zënë mbjellja e bimëve mjekësore dhe aromatike në 

punësimin e tyre dhe përfitimin e të ardhurave për familjen e tyre. 

Pyetjes se çfarë bimësh mjekësore mbjellin, rreth 90% e tyre janë përgjigjur se mbjellin 

sherebelë, 6% lavandë, 3 % timus dhe 1% rigon. Ato shprehen optimist dhe shpresojnë që 

të fusin në prodhim dhe bimë të tjera që janë në gjendje të egër si shtogun, xhirokullin, 

lulkuqen, etj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Burimi: Anketime të realizuara në terren, shkurt 2014 

Punoi: F. Pazari 

 

Grafiku 32 – Përqindja e të ardhurave që sigurohen nga BMA-të 

 Burimi: Anketime të realizuara në terren, shkurt 2014 

Punoi: F. Pazari 

 

Grafiku 31 – Përqindja e kultivimit të BMA-ve sipas specieve 
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Shumica e fermerëve që kultivojnë BMA-e, kryesisht sherebelë, kanë shprehur se 

sigurojnë 10 000 - 20 000 USD/vit, ndërsa punëtorët që punojnë si të punësuar sezonal në 

këto ferma kanë deklaruar se sigurojnë nën 1 000 USD/vit. Ato paguhen me 1000-2000 

lekë në ditë në varësi të punës së tyre. Të gjithë të anketuarit këto të ardhura i 

konsiderojnë si të ardhura bazë për familjen. Kjo tregon dhe rëndësinë ekonomike që 

luajnë BMA-e në këto zona.  

 

Problematikat kryesore me të cilat hasen fermerët që kultivojnë BMA në këtë rreth janë: 

mungesa e ambienteve për tharjen dhe magazinimin e tyre, mungesa e bashkëpunimit me 

fermerët e tjerë; çmimet e ulta të shitjes; mungesa e ambienteve të përpunimit, pronësia e 

tokës; mungesa e një laboratori rajonal për testimin e cilësisë së sherebelës dhe 

bioçertifikimi i  produkteve vendase, etj. Si përfundim mund të themi se fermerët dhe 

banorët e zonës së Malësisë së Madhe e shikojnë me interes dhe mjaft afatgjatë industrinë 

e BMA-ve për sa kohë tregu i saj është i garantuar. Gjithashtu ato janë optimistë se së 

shpejti do të investohet në përmirësimin e teknologjisë së tharjes dhe përpunimit të tyre 

në vend dhe për pasojë konkurimi në tregun e huaj me produkte vendase dhe të 

bioçertifikuara do të jetë më fitimprurës. Kjo do të çonte në rritjen e të ardhurave dhe 

rritjen e fuqisë punëtore. 

 

 

 Konkluzione 

 

Dibra dhe Malësia e Madhe janë dy rrethe me potencial të madh të bimëve mjekësore dhe 

aromatike. Rrethi i Dibrës dallohet për potencial të lartë të BMA-e që gjenden në gjendje 

të egër, ndërsa Malësia e Madhe është zona më e rëndësishme në Shqipëri që dallohet për 

kultivimin e sherebelës. Aktiviteti kryesor i banorëve që jetojnë në zonat rurale të rrethit 

Dibër është bujqësia, ku në kuadër të saj mbledhja e BMA-e zë një vend të rëndësishëm. 

Banorët e kësaj zone i sigurojnë të ardhurat e tyre nga kultivimi i bimëve të arave si dhe 

mbledhja e BMA-e në gjendje të egër. Por vitet e fundit është rritur interesi i fermerëve 

për kultivimin e disa specieve të BMA-e që janë të kërkuara nga tregu sherebela, bari i 

bletës, qumështorja, shtogu, tërfili i kuq, aguliçja, shpatorja, etj.  Analiza e anketimeve të 

realizuara me banorët e zonave rurale të rrethit Dibër që merren me mbledhjen dhe 

kultivimin e BMA-e nxjerr në pah peshën dhe rëndësinë që kanë BMA-të në gjenerimin e 

të ardhurave të tyre familjare. Ky aktivitet konsiderohet si mjaft i rëndësishëm për rritjen 

e të ardhurave të tyre dhe shikohet me mjaft perspektivë për vitet në vazhdim. Malësia e 

Madhe është një ndër zonat me sipërfaqe më të madhe të kultivimit të BMA-e, ku vendin 

kryesor e zë sherebela. Rreth 80% e banorëve që jetojnë në Koplik dhe në komunat 

përreth tij janë të përfshirë në aktivietin e kultivimit dhe mbledhjes së BMA-e. Ky 

aktivitet është baza e të ardhurave ekonomike të tyre. Bazuar në analizën e anketimeve 

dhe intervistat e realizuara me fermerë dhe specialistë agronom rezulton se ky aktivitet do 

të vazhdojë të mbetet lider në të ardhurat ekonomike dhe punësimin e popullsisë për sa 

kohë tregu është i interesuar për sherebelën shqiptare. Për të dyja këto rrethe i 

rëndësishem është realizimi i studimeve ndërdisiplinore për përcaktimin e arealeve të 

favorshme për kultivimin e BMA-e. Kjo realizohet nëpërmjet studimit të kushteve 

klimatiko-tokësore të zonës dhe kushteve klimatiko-tokësore që kërkojnë këto specie për 
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kultivimin e tyre. Realizimi i këtij studimi dhe krijimi i hartës përkatëse me arealet e 

mundshme për kultivim të tyre do të çonte në rritjen e sipërfaqeve të kultivimit të BMA-e 

dhe rritjes së produktivitetit të tyre. Kjo do të reflektohej në mënyrë indirekte në 

gjenerimin e të ardhurave ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë së 

zonave rurale të Shqipërisë. 
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KAPITULLI V – MENAXHIMI I BIMËVE MJEKËSORE DHE AROMATIKE TË 

SHQIPËRISË 

 

Prezantim 

 

 

Nisur nga potenciali i lartë i bimëve mjekësore dhe aromatike që ka Shqipëria, vlerat e 

larta ekonomike që përftohen prej tyre, shkalla e lartë e dëmtimit të disa prej tyre, është e 

nevojshme të analizohet edhe menaxhimi i tyre në këndveshtrimin e legjislacionit 

ekzistues, institucioneve përgjegjëse menaxhuese si dhe aktorët e përfshirë në këtë 

proces. Fillimisht janë trajtuar konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e biodiversitetit 

dhe BMA-e që Shqipëria ka nënshkruar si dhe legjislacioni kombëtar për mbrojtjen dhe 

përdorimin e qëndrueshëm të BMA-e. Në këtë çështje rëndësi i është kushtuar ligjit 

specifik për bimët mjekësore, tanifere dhe eterovajore të Shqipërisë. Në vijim janë 

trajtuar aktorët e menaxhimit të BMA-e dhe rolin që luajnë secili prej tyre. Një nga 

arsyjet kryesore të dëmtimit të bimëve mjekësore dhe aromatike janë dhe mosnjohja dhe 

moszbatimi nga ana e fermerëve dhe grumbulluesve të kritereve teknike të vjeljes dhe 

grumbullimit të tyre. Për këtë arsye është trajtuar janë trajtuar edhe kriteret teknike mbi 

vjeljen, tharjen, paketimin, transportimin dhe magazinimin e BMA-e. Një tjetër 

problematikë e dëmtimit të BMA-e është dhe moszbatimi i kalendarit të vjeljes së 

bimëve, e cila është trajtuar me hollësi për çdo lloj bime dhe periudhës së saj të vjeljes. 

Kapitulli përmbyllet me evidentimin e situatës aktuale të menaxhimit të bimëve 

mjekësore dhe aromatike në Shqipëri  si dhe paraqitjen e bimëve të dëmtuara ose 

rrezikuara për tu zhdukur, faktorët e dëmtimit të bimëve mjekësore dhe aromatike të 

Shqipërisë. Në këtë kapitull janë trajtuar edhe kriteret e kategorizmit të rrezikimit të 

bimëve sipas IUCN-së si dhe grupimi i BMA-e të Shqipërisë sipas shkallës së rrezikimit 

të tyre sipas këtij kategorizimi. 

 

 

5.1. Konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e bimëve mjekësore dhe aromatike 

 

Për ruajtjen e vlerave të pasurive floristike që Shqipëria disponon, ajo ka ratifikuar disa 

konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e specieve bimore. Në kuadër të pasurive 

floristike të Shqipërisë, bimët mjekësore dhe aromatike zënë një vend të rëndësishëm dhe 

për këtë arsye lind nevoja e njohjes dhe zbatimit të ligjeve dhe konventave 

ndërkombëtare që lidhen me to, me qëllim që të mund të njihen se cilat janë bimët 

mjekësore dhe aromatike të listuara si bimë të rrezikuara drejt zhdukjes dhe cilat janë  

bimët e kërcënuara dhe që duhen marrë në mbrojtje.  

Shqipëria ka nënshkruar Konventën Ndërkombëtare të Mbrojtjes së Biodiversitetit, 

Konventën për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara, Konventën 

Ndërkombëtare ―Për mbrojtjen e varieteteve të reja të bimëve‖ etj. Në këto konventa janë 

të përfshira të gjitha ligjet dhe rregullat që duhet të zbatohen në mbrojtje të biodiversitetit 

dhe arritja në një përdorim sa më të qëndrueshëm të tyre
190

. 

                                                           
190

 Pazari F. ―Mbrojtja e bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë nga mbishfrytëzimi‖, Studime 

albanologjike IV, 2010, fq. 425-433 
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Konventa e Bernës për Ruajtjen e Florës dhe Faunës së Egër dhe Mjedisit Natyror 

Europian (Convention on the Conservation of European Wild Flora and Fauna and 

Natural Habitats). 

Kjo konventë është nënshkruar në Bernë më 19.09.1979 dhe ka hyrë në fuqi më 

01.01.1982. Ajo ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit të shteteve anëtare për ruajtjen e 

florës dhe faunës së egër, habitateve të tyre natyrale si dhe mbrojtjen e specieve të 

rrezikuara migratore. Palët nënshkruese të konventës kanë për detyrë promovimin e 

politikave kombëtare për mbrojtjen e florës dhe faunës së egër; integrimin e ruajtjes së 

florës dhe faunës së egër në planifikimin kombëtar, zhvillimin dhe politikat mjedisore; 

promovimin e edukimit dhe shpërndarjes së informacionit të nevojshëm për nevojën e 

mbrojtjes së florës dhe faunës së egër dhe habitateve të tyre. Konventa ndalon mbledhjen, 

shkuljen dhe prerjen e specieve shtegtare të kërcënuara për zhdukje dhe ato të 

pambrojtura
191

. Shqipëria e ka nënshkruar këtë konventë më 31.10.1995 dhe ratifikimi i 

saj nga parlamenti është bërë më 02.03.1998 (ligji nr.8294)
192

. 

Konventa Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Bimëve (International Plant Protection 

Convention) 

Konventa Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Bimëve është një marrëvëshje ndërkombëtare e 

shëndetit të bimëve, e cila është themeluar në vitin  1952 ku? dhe ka për qëllim mbrojtjen 

e bimëve të egra dhe të kultivuara nëpërmjet parandalimit të futjes dhe përhapjes së 

dëmtuesve të bimëve
193

. Shqipëria e ka nënshkruar më 10.05.1999 dhe aprovimi i tij 

është bërë më 20.05.1999 dhe që nga data 18.07.1999 kjo konventë ka hyrë në fuqi (ligji 

nr. 8483)
194

. 

Konventa Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Varieteteve të Reja të Bimëve (International 

Convention for the Protection of New Varieties of Plants)  

Qëllimi i kësaj konvente është që të ofrojë dhe të promovojë një sistem efektiv të 

mbrojtjes së varieteteve të bimëve me synim inkurajimin e zhvillimit të varieteve të reja 

të bimëve në të mirën e shoqërisë. Ajo inkurajon të gjithë kultivuesit dhe mbarështruesit e 

bimëve për shtimin e varieteteve të reja të bimëve, të cilat kanë interesa shkencore, 

mjekësore dhe ekonomike.
195

 Shqipëria është bërë pjesë e Konventës Ndërkombëtare të 

Mbrojtjes së Varieteteve të Reja të Bimëve më 12.05.2005
196

. 

 

Konventa mbi Diversitetin Biologjik (The Convention on Biological Diversity)  

Kjo konventë është nwnshkruar në Samitin e Tokës ―Mbi Mjedisin dhe Zhvillimin‖ të 

Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Rio de Zhanerio në qershor 1992, e cila ka hyrë 

                                                           
191

 Bern Convention (www.europa.eu ) 
192

 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë 
193

International Plant Protection  Convention (www.ippc.int) 
194

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 
195

 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention 1991 Act) 

(www.upov.int). 
196

 Qendra e Botimeve Zyrtare, Fletorja zyrtare nr. 144 (www.qbz.gov.al ) 

http://www.europa.eu/
http://www.ippc.int/
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në fuqi më 29.12.1993. Objektivat kryesore të saj janë ruajtja e shumëllojshmërisë 

biologjike, përdorimi i qëndrueshëm i përbërësve të diversitetit biologjik dhe ndarja e 

drejtë dhe e barabartë e përfitimeve që dalin nga shfrytëzimi i resurseve gjenetike
197

. 

Shqipëria e nënshkroi konventën më 05.01.1994 dhe hyri në fuqi më 05.04.1994
198

. 

Konventa për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Florës dhe Faunës së 

Egër (The Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and 

Fauna)  

Konventa për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Florës dhe Faunës së 

Egër  është një marrëveshje ndërkombëtare midis qeverive për mosdëmtimin e florës dhe 

faunës së egër nga tregtia.  Konventa u hartua në vitin 1963 nga anëtarët e IUCN-së, u 

nënshkrua në Wanshington D.C më 3 mars 1973 dhe ka hyrë në fuqi më 1 korrik 1975. 

Shqipëria ka aderuar në këtë konventë më 27 qershor 2003 dhe e ka  bërë pjesë të 

legjislacionit të brendshëm  më 25 shtator 2003
199

.  

Konventa e Aarhus-it “Për të drejtën për informacion për mjedisin, pjesëmarrjen e 

publikut në marrjen e vendimit për mjedisin dhe të drejtën për tu ankuar në gjykatë” 

(Convention on Acess to Information, Public Participation in Decision-making and Acess 

to Justice in Environmental Matters).  

Kjo konventë është një marrëveshje, e cila ka për qëllim përmirësimin e ndërveprimit të 

qytetarëve me institucionet qeveritare dhe me politikëbërësit për çështjet e mjedisit. Ajo 

është mbajtur në Aarhus të Danimarkës më 25.06.1998. Tre shtyllat bazë të konventës 

janë: e drejta e publikut për të patur dhe kërkuar informacion mjedisor; e drejta e publikut 

për të marrë pjesë në vendimarrjet publike për çështjet e mjedisit si dhe e drejta e 

publikut për tu ankuar në gjykatë për çështjet e mjedisit. Shqipëria është ndër vendet e 

para që e ka nënshkruar këtë konventë që në vitin 1998 dhe ratifikimi i saj në parlament u 

bë në vitin 2001
200

. 

 

5.2. Legjislacioni kombëtar për mbrojtjen e bimëve mjekësore dhe aromatike 

 

Në përbërje të legjislacionit shqiptar mbrojtja e biodiversitetit zë një vend të rëndësishëm. 

Ky legjislacion është hartuar në përputhje me kërkesat dhe qëllimet e konventave 

ndërkombëtare që Shqipëria ka nënshkruar. Në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë janë 

miratuar disa ligje mbi mbrojtjen dhe larminë e llojeve të bimëve në Shqipëri. 

Në kuadër të legjislacionit të mbrojtjes së bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë 

është hartuar dhe nënshkruar ligji nr. 10120, datë 23.04.2009 “Për mbrojtjen e fondit të 

bimëve mjekësore, eterovajrore dhe tanifere natyrore”.  Qëllimi i këtij ligji është 

mbrojtja e fondit të bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore, që rriten në 

territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo arrihet duke zbatuar masa mbrojtëse e 

                                                           
197

 Convention on Biological Diversity (www.cbd.int) 
198

 Convention on Biological Diversity , National report, Biodiversity Strategy anf Action Plan 
199

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (www.cites.org) 
200

Strategjia dhe Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Konventës së Aarhusit, Tiranë, 2005. 
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administruese për këto lloje bimësh; duke respektuar kërkesat teknike për vjeljen e 

mbledhjen e tyre; duke nxitur e përkrahur veprimtaritë për rehabilitimin e për kultivimin 

e tyre. Gjithashtu ligji synon dhe mbrojtjen e llojeve bimore të kultivuara nga njeriu (si në 

sipërfaqe pyjore, livadhe, toka bujqësore etj) apo llojet e kultivuara nëpër parcela 

eksperimentale për qëllime kërkimore-shkencore. Objekt i këtij ligji është tërësia e të 

gjithë fondit të bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore, si dhe secili lloj, që 

përfshihet në fond, gjatë periudhës së rritjes, vjeljes e mbledhjes, si dhe gjatë magazinimit 

e transportimit të tyre, për ruajtjen e vlerave të tyre përdoruese e kurative.  

Në kreun e dytë të këtij ligji përfshihet mbrojtja dhe administrimi i fondit të BMET ku 

përfshihen: hartimi dhe zbatimi i planeve të veçanta të veprimit, për ruajtjen e llojeve të 

rrezikuara, sidomos kur shumimi i tyre në kushte natyrore është shumë i kufizuar; 

ndalimi dhe kufizimi i  veprimtarisë humane, e cila çon në shkatërrimin e llojeve të 

kërcënuara e në rrezik zhdukjeje, në zvogëlimin e numrit të popullatave e në dëmtimin e 

habitateve të tyre; inventarizimi dhe rilevimet floristike; rehabilitimi i llojeve të 

rrezikuara; kultivimi i tyre për qëllime ekonomike dhe tregtare, etj.  

Në kreun e tretë trajtohet mbledhja, administrimi dhe transportimi i BMET ku renditen të 

gjitha rregullat dhe kërkesat teknike mbi mbledhjen, tharjen dhe transportimin e tyre. 

Ndërsa në kreun e katërt dhe të pestë trajtohen kontrolli dhe monitorimi i gjendjes se 

BMET si dhe informimi dhe tërheqja e vemendjes së publikut në vendimarrje. Ligji 

përmbyllet me sanksionet (kundërvajtjet administrative deri tek pagimi i gjobës së vënë) 

dhe dispozitat e fundit (akte nënligjore, shfuqizime dhe hyrja në fuqi)
201

. 

 

Krahas ligjit specifik të mbrojtjes së fondit të bimëve mjekësore, eterovajore dhe tanifere 

natyrore, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë janë miratuar dhe ligje të tjera, të cilat 

në mënyrë indirekte gjejnë zbatim dhe në rastin e bimëve mjekësore dhe aromatike. Disa 

nga këto ligje janë
:
 

- Ligji nr.9362, datë 24.03.2005  “Për Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve”, i 

ndryshuar
202

 

Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e bimëve dhe produkteve bimore nga parazitët, 

parandalimi i hyrjes dhe përhapjes së parazitëve në Republikën e Shqipërisë si dhe 

zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare të mbrojtjes së bimëve. Më 20.08.2008 me 

vendim te Këshillit të Ministrave janë bërë ndryshime të këtij ligji mbi miratimin e 

rregullave për importimin, tregtimin, transportin, ruajtjen, përdorimin dhe asgjësimin e 

produkteve të mbrojtjes së bimëve, të cilat janë pasqyruar në VKM nr.1188. 

 

- Ligji nr.8880, datë 15.04.2002  “Për të drejtat e seleksionerit të bimëve”, i 

ndryshuar
203

  

Mbi bazën e këtij ligji të gjithë personave specialistë dhe jo specialistë u jepet e drejta që 

të seleksionojnë, zbulojnë dhe zhvillojnë varietete të reja bimore. Ky ligj është i 

zbatueshëm nga të gjithë ato persona fizik dhe juridik, shqiptar apo të huaj, të cilat janë 
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Qendra e Botimeve Zyrtare, Kuvendi i Shqipërisë ( www.qbz.gov.al ) 
202
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pjesë e traktateve apo konventave ndërkombëtare për mbrojtjen e varieteteve të bimëve, 

ku është pjesë dhe Shqipëria. 

 

- Ligji nr. 9867, datë 31.01.2008 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave 

për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të florës dhe faunës së egër”, i 

ndryshuar
204

  

Ky ligj përcakton rregullat dhe procedurat për zbatimin e dispozitave të konventës "Për 

tregtinë ndërkombëtare të llojeve të rrezikuara të florës dhe të faunës së egër", në mënyrë 

që tregtia e tyre ndërkombëtare të mos ua rrezikojë mbijetesën dhe të shmangë 

keqtrajtimet e tyre gjatë tregtimit ndërkombëtar. 

 

- Ligji nr. 9587, datë 20.07.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, i ndryshuar
205

  

Qëllimi i këtij ligji është sigurimi i mbrojtjes dhe ruajtjes së diversitetit biologjik si dhe 

rregullimi i përdorimit të  qëndrueshëm i përbërësve të diversitetit biologjik 

nëpërmjet integrimit të elementëve kryesor të biodiversitetit në strategjitë, planet, 

programet dhe vendimmarrjet e të gjitha niveleve. 

 

- Ligji nr.10416, datë 07.04.2011 “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor”, 

i ndryshuar
206

 

Mbi bazën e këtij ligji janë përcaktuar të gjitha rregullat për krijimin, riprodhimin, 

shumëzimin, përpunimin dhe tregtimin e materialit mbjellës bimor në territorin e 

Republikës së Shqipërisë. 

 

- Ligji nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar
207

 

- Etj. 

 

 

5.3. Aktorët e menaxhimit të bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë 

  

Aderimi në konventat ndërkombëtare të mbrojtjes së biodiversiteti dhe të bimëve si dhe 

hartimi dhe miratimi i legjislacionit përkatës janë hapat e parë për menaxhimin e bimëve 

mjekësore dhe aromatike. Përgjegjësia kryesore mbetet tek aktorët e menaxhimit për 

zbatimin e kuadrit ligjor për një përdorim të qëndrueshëm të bimëve mjekësore dhe 

aromatike. Institucionet përgjegjëse shtetërore që merren me menaxhimin e tyre janë të 

grupuara në tre nivele: Pushteti qëndror dhe vendor; Institucionet kërkimore-shkencore; 

Shoqëria civile. 

 

Pushteti Qëndror përbën hallkën e parë të menaxhimit të bimëve mjekësore dhe 

aromatike. Ajo përfaqësohet nga Ministria e Mjedisit si dhe Ministria e Bujqësisë, 

Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave si dhe drejtoritë përkatëse rajonale të tyre. 

Përgjegjësia e Ministrisë së Mjedisit qëndron në zbatimin e politikave shtetërore për 
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http://www.qbz.gov.al/
http://www.qbz.gov.al/
http://www.ligjet.org/
http://www.ligjet.org/


Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

131 

 

çështjet e mbrojtjes së mjedisit dhe të pyjeve. Për këtë arsye ajo përgatit strategji, plane 

kombëtare veprimi, programe, akte ligjore dhe nënligjore për mbrojtjen dhe menaxhimin 

e fondit të pyjeve dhe produkteve pyjore jodrusore, ku bëjnë pjesë dhe bimët mjekësore 

dhe aromatike. Ministria administron dhe menaxhon Drejtoritë Rajonale të Mjedisit dhe 

Drejtoritë e Pyjeve nëpër rrethe
208

. Nëpërmjet këtyre drejtorive zbatohen planet 

kombëtare për menaxhimin e bimëve mjekësore dhe aromatike. Drejtoria e pyjeve ka 

përgjegjësitë më të mëdha për ruajtjen e fondit të bimëve mjekëosre dhe aromatike në 

rrethet përkatëse. Ajo ka për detyrë që të evidentojë problematikat përkatëse që lidhen me 

potencialin e bimëve mjekësore dhe aromatike si dhe kontrollin mbi respektimin e 

rregullave të grumbullimit të tyre. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit të Ujrave ndikon në menaxhimin e potencialit të bimëve mjekësore dhe 

aromatike nëpërmjet hartimit të streategjive dhe planeve kombëtare për zhvillimin e 

ekonomisë rurale. Ajo përfaqësohet nëpërmjet Drejtorive Rajonale të Bujqësisë, 

Agjensisë së Zhvillimit të Zonave Malore (MADA), Qendra e Transferimit të 

Teknologjive Bujqësore, etj. Drejtoritë Rajonale të Bujqësisë bëjnë të mundur 

evidentimin e potencialeve të BMA-ve dhe ndikimi që ato kanë në zhvillimin e 

ekonomisë rurale. Gjithashtu ato nëpërmjet planeve të tyre lokale përcaktojnë dhe llojet e 

specieve bimore që mund të kultivohen në zona të caktuara, për rritjen e prodhimit si dhe 

të të ardhurave ekonomike.  

 

Institucionet kërkimore-shkencore janë të përfaqësuara nga Universiteti Bujqësor i 

Tiranës si dhe Institutet kërkimore-shkencore (Instituti i Kërkimeve Biologjike, etj).  

Këto institucione ndër të tjera merren me evidentimin dhe analizimin e efekteve social-

ekonomike dhe mjedisore që kanë bimët mjekësore dhe aromatike.  

 

Shoqëria civile është e përfaqësuar nga kompanitë të cilat merren me grumbullimin, 

përpunimin dhe eksportimin e bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri, nga pronarët 

privatë të parcelave të mbjella me BMA si dhe popullsia lokale e cila është e angazhuar 

në mbledhjen dhe grumbullimin e tyre. Shoqëria civile luan një rol të rëndësishëm në 

menaxhimin e bimëve mjekësore dhe aromatike, pasi ajo është e përfshirë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë në mbledhjen e këtyre bimëve.  

 

Të gjitha këto institucione kanë për detyrë që të mbrojnë dhe administrojnë potencialin e 

MBA-e si nga aktiviteti human ashtu dhe nga rreziqet natyrore, të marrin masa për 

parandalimin e sëmundjeve, dëmtimeve nga mbledhja pa kriter, ndikimet negative nga 

veprimtaritë ekonomike  e shoqërore si dhe të respektojnë kriteret e mbledhjes, 

grumbullimit dhe transportimit të bimëve mjekësore dhe aromatike. 

 

 

5.4. Kriteret teknike mbi vjeljen, tharjen, paketimin dhe transportimin e BMA-e 

 

Bimët mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë janë mjaft të kërkuara nga tregu. Për këtë 

arsyje gjatë  vjeljes dhe grumbullimit të tyre duhet të tregohet shumë kujdes në mënyrë 

që ato të mos dëmtohen, prandaj kërkohet dhe shumë përvojë. Duke u mbështetur në 

studimet e kryera dhe në eksperiencat e grumbullesve bimët mjekësore dhe aromatike 
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mblidhen në periudhën kur në oraganet e tyre përmbajnë sasinë më të madhe të lëndës së 

nevojshme. Çdo bimë, sipas organeve, ka periudhën e saj të vjeljes dhe kjo duhet patur 

kujdes në mënyrë  që në një periudhë të caktuar të mblidhet ajo pjesë e bimës e cila ka 

arritur periudhën e vegjetacionit, pasi pjesë të së njëjtës bimë mund të mblidhen në 

periudha të ndryshme vegjetative. Kjo rrit dhe cilësinë e bimëve, rrit të ardhurat dhe çon 

në ruajtjen e mjedisit nga shkatërrimi duke realizuar një zhvillim të qëndrueshëm të 

bimëve mjekësore dhe aromatike. 

5.4.1. Teknikat e mbledhjes së BMA-e 

 

Mbledhja e bimëve mjekësore dhe aromatike është një proces i cili kërkon kohë, ka kosto 

dhe kërkon njohuri të mira praktike për grumbullimin e tyre. Secili grumbullues duhet të 

njohë mirë teknikat e grumbullimit dhe kalendarin e vjeljes së tyre. Duhet që organet të 

cilat i mblidhen bimëve të mos dëmtohen dhe të mos përzihen me njëra-tjetrën; mjetet që 

përdoren për vjeljen e tyre duhet të përdoren me shumë kujdes, në mënyrë që të mos 

dëmtohen organet e tjera të bimës. Ato duhet të grumbullohen në vende të pastra dhe 

tharja e tyre të bëhet në vende të hijëzuara
209

. Organeve të bimëve gjatë mbledhjes duhen 

trajtuar me një kujdes të veçantë, pasi secila prej tyre ka veçoritë dhe karakteristikat e saj. 

Organet e bimëve mbitokësore dhe nëntokësore të cilat mblidhen janë: sythat, lulet, 

gjethet, frutat, farat, rrënjët, lëvoret, kërcelli, rizoma, etj
210

.  

- Sythat duhet të mblidhen në pranverë në fillimet e para të lulëzimit, përpara se të 

shpërthejë luspat që mbulojnë sythet. Ato duhet të grumbullohen nga degët anësore, në 

drurë me moshë mbi 7-vjeçare. Ato duhet të këputen me dorë dhë të mos priten degë të 

pemëve apo drurëve
211

. 

- Lulet duhet të mblidhen pak para çeljes së plotë të tyre, por disa lloje lulesh duhet 

të mblidhen gjysëm të çelura, pasi gonxhet e tyre hapen gradualisht. Mbledhja duhet të 

bëhet në mëngjes kur është tharë vesa, në kohë të thatë dhe me diell. Në shumicën e 

rasteve ato mbidhen të plota me të gjitha organet e tyre duke i këputur me bisht jo më të 

gjatë se 2 cm. Për vjeljen e tyre përdoren mjete të ndryshme si krëhëri, gërshërët apo dhe 

vetëm me shkundje të tyre, në varësi të llojit të bimëve. Psh. lulet e drurëve të lartë si bliri 

apo akacia mblidhen duke i këputur me gërshërë; lulja e kulumbisë grumbullohet me 

shkundje; lulet e kamomilit mblidhen me krëhër ose me dorë; lulkuqja duke i këputur 

lehtë vetëm petalet, etj. Pas vjeljes ato duhet të hidhen në një kuti prej letre ose në një 

beze në mënyrë që të kenë ajrosje të vazhdueshme dhe lihen të thahen në hije
212

.  

- Gjethet ose fletët e bimëve mblidhen kur kanë arritur pjekurinë e tyre, menjëherë 

pas lulëzimit ose gjatë periudhës së lulëzimit në varësi të bimës. Vjelja e tyre realizohet 

nëpërmjet këputjes me dorë ose prerjes me gërshërë. Gjatë vjeljes duhet patur kujdes në 

mënyrë që të mos dëmtohen degët e bimës, apo gjethet e vogla që janë në zhvillim. 
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Ndalohet rreptësisht prerja e degëve për të grumbulluar gjethet si dhe prerja e bimës 

rrafsh apo shkulja e saj, kur nevojiten vetëm gjethet. Tharja e tyre duhet të bëhet në hije 

në mënyrë që mos humbin ngjyrën e tyre natyrore
213

.  

- Herbat ose majat e barit të lulëzuar mblidhen duke i prerë disa cm mbi sipërfaqen 

e tokës. Mbledhja bëhet në kohë pa lagështi dhe ndalohet prerja e kërcejve të palulëzuar 

si dhe shkulja e tyre. Në 3-4 m
2
 sipërfaqe duhet të lihen 2-3 tufa pa u vjelur për të 

siguruar prodhimin për vitin pasardhës
214

. 

-  Frutat ose kokrrat e bimëve vilen në periudha të ndryshme në varësi të llojit të 

bimës, kushteve klimatike si dhe kërkesës së tregut, por periudha më e përshatatshme 

është fundi i verës dhe fillimi i vjeshtës. Ato nuk duhen mbledhur në kohë me shi, 

mjergull dhe temperatura të larta, por në mëngjes pasi të jetë hequr vesa. Vjelja e tyre 

duhet patur kujdes që të bëhet në periudhën e duhur në mënyrë që të mos i humbas vlerat 

e saj. Mbledhja e frutave bëhet kryesisht me dorë, me krëhër ose me shkundje të lehtë. 

Fruta si boronica apo dëllenja mblidhen pasi të jenë pjekur, ndërsa fruta të tjera si 

trëndafili i egër apo murrizi mund të mblidhen dhe më vonë, pasi i rezistojnë kohës. Gjatë 

grumbullimit të tyre duhet pasur kujdes që të mos mblidhen fruta të cilat janë të 

papjekura mirë, pasi kjo dëmton cilësinë e tyre. Ndalohet në mënyrë kategorike shkulja 

dhe prerja e bimëve për vjeljen e frutave të tyre, pasi kjo dëmton prodhimin e tyre për 

vitet pasardhëse
215

. 

- Rrënjët ose rizoma e bimëve mblidhen në përgjithësi në periudhën e qetësisë, pasi 

ato kanë grumbulluar lëndën e nevojshme për krijimin e vegjetacionit vitin e ardhshëm. 

Periudha më e favorshme është ajo vjeshtë - dimër, duke përjashtuar raste të veçanta siç 

është shpatorja e cila periudhën e shkuljes e ka në fillimin e verës. Për shkuljen e tyre 

përdoren kazma, beli, shati etj. Pas shkuljes ato duhet të lahen, të pastrohen dhe lihen të 

thahen në diell ose nën hije në vende të ajrosura derisa rrënja të fillojë të pëlcasë. Ashtu si 

dhe në rastin e vjeljes së herbave dhe për rrënjët për çdo 2-3 m
2
 duhet të lihen 1-2 bimë 

pa u shkulur
216

.  

- Lëvorja mblidhen në pranverë, në periudhën e lulëzimit, kur në drurë lëngjet 

qarkullojnë vrullshëm dhe lëvorja hiqet me lehtësi. Mbledhja e tyre zgjat deri në 

periudhën e formimit të gjetheve të para. Lëkura duhet të jetë e lëmuar, me shkëlqim, pa 

alga, pa myshk dhe pa pjesë drusore.  Lëkura merret dhe lihet në diell të thahet nga pjesa 

e brendshme
217

. 

 

5.4.2. Teknikat e tharjes së BMA-e 

 

Tharja e bimëve mjekësore dhe aromatike është një proces i cili vjen pas grumbullimit të 

tyre. Tharja duhet të bëhet në mënyrë të menjëhershme, në mënyrë që të mos humbasin 

vlerat e tyre si dhe ngjyra natyrale e bimëve. Tharja e bimëve është e këshillueshme të 

bëhet në kohë me diell dhe në hije. Ndërsa rrënjët dhe rizomat mund të thahen dhe në 

diell. Tharja e bimëve mund të realizohet në dy mënyra, tharje natyrale dhe tharje 
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artificiale. Tharja natyrale realizohet në temperatura normale, në kohë me diell nëpër 

garazhe apo tarracat e shtëpive. Në rastet e prishjes së kohës tharja e tyre duhet të 

realizohet në ambiente të mbyllura, ku temperatura nuk duhet të arrijë më shumë se 50°C. 

Ndërsa tharja artificiale realizohet nëpërmjet ngrohjes së temperaturave dhe tharëseve 

speciale. Vendi ku duhet të vendosen bimët duhet të jetë prej druri ose betoni të shtruara 

me beze apo karton. Gjatë procesit të tharjes së bimëve në mënyrë artificiale duhet të 

kihet kujdes në ventilimin e dhomës dhe qarkullimin e ajrit
218

. 

 

5.4.3. Teknikat e paketimit të BMA-e 

 

Pas fazës së vjeljes dhe tharjes së organeve të bimëve kryhet paketimi i tyre, i cili duhet 

të bëhet i përkohshëm në mënyrë që të ruhet prodhimi dhe të ulet rreziku i prekjes nga 

dëmtuesi. Paketimi i tyre mund të bëhet vetëm ateherë kur ato janë pastruar nga 

papastërtitë dhe mbetjet organike apo inorganike të tyre. Për ambalazhimin e tyre duhet të 

përdoren thasë bezeje apo arka kartoni apo druri duke shmangur thasët me fije plastike, 

në mënyrë që prodhimi i amballazhuar të ketë mundësi ajrosje. Ky material amballazhues 

nëse do të përdoret më shumë se një herë duhet të pastrohet dhe të thahet që të jetë e 

gatshme për prodhimin tjetër, duhet të mbahet në vend të pastër dhe të thatë larg 

dëmtuesve dhe pesticideve
219

. Gjatë paketimit duhet treguar kujdes në mënyrë që të mos 

coptohen bimët. Për këtë arsyeje rekomandohet që paketimi të bëhet në mëngjes, pas 

zbutjes së tyre gjatë natës
220

. Amballazhi duhet të përmbajë etiketën me të gjithë 

informacionin e nevojshëm sipas legjislacionit shqiptar dhe atij të blerësit apo importuesit 

si: emri i bimës, zona ku është mbledhur, viti i mbledhjes, vetitë shëruese, etj.  

 

5.4.4. Teknikat e magazinimit dhe transportimit të BMA-e 

 

Bimët mjekësore dhe aromatike të cilat janë paketuar ruhen në depo dhe magazina, të 

cilat duhet të jenë pa lagështi, të pastra, të ajrosura mirë, të ndriçuara dhe me hapsirën e 

nevojshme. Rrezet e diellit nuk duhet të bien direkt në thasët e ambalazhuar. Bimët e 

paketuara nuk duhet të vendosen direkt mbi dysheme, por ato duhet të jenë të ngritura 

rreth 20 cm nga toka dhe rreth 50 cm larg nga muret apo ambientet e tjera rrethuese. 

Stivimi i thasëve duhet të bëhet në 3-4 shtresa dhe të kenë mundësi të qarkullimit të ajrit 

për eleminimin e lagështirës. Nëse malli qëndron gjatë në magazinë, ai duhet që të lëvizet 

në mënyrë të vazhdueshme dhe të ndërrohet pozicioni i tyre
221

. Transporti i mallit bëhet 

në çdo lloj mjeti transporti, i cili duhet të jetë i pastër dhe pa pesticide si dhe të jetë i 

mbuluar kur koha është me shi. Nëse transporti do të kryhet në rrugë të largëta, që zgjat 

disa ditë, mjeti duhet të jetë i pajisur me ventilator për ajrosjen e thasëve dhe mallit. 
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5.5. Kalendari i vjeljes se bimëve mjekësore dhe aromatike 

 

Vjelja e bimëve mjekësore dhe aromatike duhet bërë në periudhën në të cilën bima ka 

arritur pjekurinë e saj, ku dhe vlerat e tyre mjekësore janë maksimale. Nëse bima vilet 

para arritjes së pjekurisë si dhe pasi t’i ketë kaluar periudha e duhur humbet vlerat dhe 

efektet që ajo përmban. Për këtë arsyje duhet që grumbulluesit e bimëve mjekësore dhe 

aromatike të njoftohen nga autoritet përkatëse për periudhën e përshtatshme të vjeljes së 

bimëve. Prandaj është e nevojshme që çdo mbledhës të ketë një kalendar të vjeljes së 

bimëve si dhe pjesët e vjeljes së saj, pasi organe të ndryshme të së njëjtës bimë mund të 

mblidhen në periudha të ndryshme kohore. Për më shumë informacion mbi kalendarin e 

vjeljes së bimëve mjekësore dhe aromatike shikoni në aneks
222

. 

 

5.6. Monitorimi i gjendjes aktuale të menaxhimit të bimëve mjekësore dhe 

aromatike të Shqipërisë 

 

Ndonëse Shqipëria është bërë pjesë e shumë konventave të mbrojtjes së biodiversitetit 

dhe është hartuar legjislacioni përkatës për mbrojtjen e tyre, sërish ky problem vazhdon të 

mbetet shqetësues. Qeverisja vendore në bashkëpunim me biznesmenët shqiptar që 

operojnë në industrinë e BMA-e po marrin masa të nevojshme për mirëmenaxhimin dhe 

përdorimin e qëndrueshëm të tyre. 

Në kuadër të mbrojtjes së fondit të BMA-e në Shqipëri dhe rritjes së kapaciteteve 

prodhuese të tyre janë organizuar disa konferenca nga ―MP-EPCA‖ (Shoqata Shqiptare e 

Eksportuesve, Përpunuesve, Kultivuesve të Bimëve Medicinale), ku janë evidentuar 

problematikat përkatëse dhe masat që duhen marrë për mirëmenaxhimin e tyre. Kjo 

shoqatë ka organizuar dhe disa trajnime me grumbulluesit e bimëve mjekësore dhe 

aromatike nëpër rrethe mbi kriteret që duhen përdorur gjatë vjeljes, tharjes, ruajtjes, 

paketimit dhe transportimit të tyre
223

. Në këtë kuadër po punohet paralelisht dhe me 

qeversisjen vendore, ku drejtoritë pyjore të rretheve janë angazhuar në mirëmenaxhimin 

dhe mbrojtjen e bimëve me status të rrezikuar si dhe në kujdesjen e zbatimit të kritereve 

të vjeljes së tyre. Drejtoritë Bujqësisë nëpër rrethe monitorojnë fondin aktual të BMA-e 

dhe mundësitë e kutivimit të BMA-e të cilat janë të dëmtuara.  

Për mirëmenaxhimin e bimëve mjekësore dhe aromatike janë realizuar dhe disa projekte 

nga shoqata apo organizata jo fitimprurëse  mbi mundësitë e kultivimit të tyre. Këtu 

mund të përmendim projektin me titull “Mbështetje fermerëve për kultivimin e bimëve 

medicinale në zonën e “Lumit të Vlorës” e realizuar nga shoqata ―Auleda‖ (Agjensia e 

Zhvillimit Ekonomik Rajonal) dhe financuar nga GEF, e cila ka filluar më 11.12.2009 

dhe ka përfunduar më 31.09.2010. Në kuadër të këtij projekti janë realizuar konsulenca 

teknike me specialisët, trajnime me banorët e zonës mbi teknikat e kultivimit, praktikat e 

grumbullimit dhe paketimit të tyre, etj
224

. Projekte të tjera janë financuar nga UNICEF 

dhe Organizata Botërore e Ushqimit për kultivimin e bimëve medicinale në qarkun e 
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Paparisto K, Vangjeli J, Ruci B, Mullaj F, Flora e Shqipërisë, Volumi IV,  Akademia e Shkencave, 

Tiranë, 2000. 
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Kukësit
225

. Në Malësinë e Madhe është realizuar projekti i kultivimit të sherebelës nga 

Qendra e Trasferimit të Teknologjive Bujqësore, Shkodër
226

. Gjithashtu për menaxhimin 

e bimëve mjekësore dha aromatike janë ndërmarrë dhe disa projekte nga ProMali/SNV si 

në Korçë, Dibër, Kukës, Malësinë e Madhe
227

, Gjirokastër etj.  

Ndonëse angazhimi i qeverisjes vendore apo shoqatave dhe fermerëve ka ardhur në rritje, 

sërish problematikat e sektorit të bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri mbetet 

shqetësuese. Shqetësimi kryesor vijon të mbetet vjelja pa kriter, përdorimi i metodave të 

gabuara të vjeljes si dhe mosrespektimi i kalendarit të vjeljes së tyre. Për këtë arsye është 

e domosdoshme që të organizohen trajnime dhe workshope, jo vetëm me biznesmenët 

dhe grumbulluesit qëndror të BMA-e, por dhe me fermerët dhe banorët e zonave rurale 

që merren në mënyrë të drejtpërdrejtë me vjeljen e bimëve mjekësore dhe aromatike. 

Gjithashtu duhet të pregatiten dhe të shpërndahen për çdo fermer fletëpalosje mbi kriteret 

e grumbullimit dhe tharjes së tyre si dhe kalendarin kohor të vjeljes për çdo bimë. 

 

5.7. Roli i GIS në asistimin e procesit të menaxhimit të BMA-e 

 

Aplikimi i GIS-it ka gjetur përdorim në fusha të ndryshme si në ato ekonomike (në sferën 

e biznesit, turizmit, infrastrukturës, menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, 

lidhjen mes sferave ekonomike dhe atyre sociale, etj.), në ushtri dhe veçanërisht në 

gjeografi (në analizat hapsinore të dukurive sociale dhe ekonomike), etj. GIS është  një 

sistem me bazë  kompjuterike, kontributi  i  të cilit  qëndron në   krijimin e bazës së të 

dhënave, integrimin, përpunimin dhe analizën  e informacioneve të marra nga burime të 

ndryshme. GIS është zgjidhja me kosto më efektive për grumbullimin, menaxhimin dhe 

analizimin e të  dhënave
228

.  

 

Aplikimi i GIS-it, nëpërmjet softit ArcGIS 10, për krijimin e gjeoinformacionit të bimëve 

mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë ka për qëllim krijimin e një database dixhital për 

bimët mjekësore dhe aromatike që rriten në Shqipëri dhe kthimin e tij në një produkt të 

aksesueshëm dixhital për të interesuarit mbi potencialin e BMA-e si dhe industrinë e 

BMA-ve në Shqipëri. Ky database mundëson  ruajtjen dhe azhornimin e të dhënave 

hapësinore, biologjike dhe mjekësore  të BMA-e. 

 

Për krijimin e GI kërkohet një bashkëpunim midis menaxherëve në terren (hulumtues, 

botanist, agronom, popullsia lokale, studentë, etj) si dhe ekspertë të përdorimit të 

teknologjisë GIS për krijimin e informacionit dixhital dhe lidhjen e tyre me hartat 

përkatëse. Komponentët kryesor që nevojiten për krijimin e hartave interaktive që 

përmbajnë informacionin e BMA-ve janë: përcaktimi i koordinatave gjeografike, 

përcaktimi i elementëve fiziko-gjeografik të zonës (relievi, pedologjia, hidrografia) si dhe 
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llojet e specieve bimore që gjenden në atë zonë. Këto shtresa mbivendosen mbi njëra-

tjetrën për të treguar se cila zonë ka më shumë apo më pak specie apo se cila zonë ka 

specie të veçanta (endemike apo me rëndësi të madhe ekonomike, etj). Pas krijimit të 

hartës bëhet lidhja e tyre me tabelat që përmbajnë informacionin përkatës për secilën 

bimë duke krijuar në këtë mënyrë GI e BMA-e.  

 

 Në database është futur informacioni bazë për secilën bimë si: emri latinisht i bimës; 

emri popullor; familjen bimore në të cilën bën pjesë; të dhënat botanike të saj; 

informacioni mbi përhapjen gjeografike të species; informacioni mbi kushtet klimatike 

dhe tokësore të rritjes së tyre; informacioni mbi pjesët e bimës që përdoren; periudhën 

vegjetative dhe të mbledhjes së tyre; vlerat e përdorimit të saj; statusi i rrezikimit të tyre; 

të dhëna mbi vlerat ekonomike që ajo përmban; periudha apo data kur është mbledhur 

informacioni i futur në sistem; etj. I gjithë ky informacion është lidhur me hartën 

interaktive dhe mjafton që të klikojmë mbi zonën dhe specien që jemi të interesuar dhe na 

shfaqet i gjithë informacioni i saj si në figurën e mëposhtme. 

 

 

 

Figura 12 – Hapat e krijimit të gjeoinformacionit të BMA-ve  

Punoi: F. Pazari 
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Figura 13 – Ilustrimi i GI të BMA-ve (rasti i rrethit Dibër dhe species së sherebelës)  

Punoi: F. Pazari 
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Ky gjeoinformacion shërben si një udhëzues për përdoruesit e BMA-e dhe të të gjithë të 

interesuarve për BMA-e që rriten në Shqipëri. Ai është i lehtë në përdorim, i 

aksesueshëm dhe i azhornueshëm në çdo kohë. Rëndësia e GI konsiston në: 

- Dhënien e informacionit mbi BMA-e dhe elementët që lidhen me to përpara se ato 

të vizitojnë zonën; 

- Ndihmon përdoruesit për identifikimin me lehtësi të një bime që ato janë të 

interesuar; 

- Ndihmon menaxherët dhe studiuesit në terren për përcaktimin dhe identifikimin 

më me lehtësi të specieve të rrezikuara apo përcaktimin e arealeve të mundshme 

për kultivimin e tyre.  

- GI jep informacion të detajuar për çdo bimë mbi periudhën vegjetative, kohën e 

mbledhjes, përdorimin e saj, etj. 

- Gi jep informacion mbi vlerat e tyre ekonomike, kërkesat në treg për to si dhe  

dhe përcakton arealet e mundshme për kultivimin e tyre; 

- Ndihmon në mirëmenaxhimin e tyre dhe ndërhyrjen me masat konkrete në rastet e 

dëmtimit të tyre për një përdorim të qëndrueshëm të BMA-ve; 

 

 

5.8. Faktorët e dëmtimit të bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë 
 

 

Bimët të cilat rriten në gjendje spontane (të egër) janë produkt i natyrës dhe një pasuri 

kombëtare. Për këtë arsyje këtyre bimëve u duhet kushtuar një rëndësi e veçantë, ku 

detyra kryesore bie mbi popullsinë e cila ashtu siç ka të drejtë ti shfrytëzojë ato për 

përfitimin e të mirave materiale ashtu dhe duhet ti ruaj, madje dhe të ndikojë në shtimin e 

popullatave të tyre. Njeriu me politikat ekstensive dhe intensive të zhvillimit të bujqësisë 

ka ushtruar një ndikim të fortë në ekosistemet natyrore, sidomos mbi biodiversitetin. 

Përdorimi irracional i tyre për përfitimet maksimale, ka çuar në zvogëlimin e individëve 

të llojeve si dhe në shfaqjen e erozionit gjenetik të tyre. Si rrjedhojë e ndikimit të njeriut 

si dhe faktorëve të tjerë natyror një pjesë e bimëve janë zhdukur, një pjesë ndodhen në 

rrezik zhdukje dhe shumë bimë të cilat konsiderohen të rralla janë të keqësuara etj. Në 

Shqipëri ky fenomen  është përkeqësuar shumë vitet e fundit gjë që lidhet me 

mbishfrytëzimin e tyre si dhe moszbatimin e kuadrit ligjor, që Shqipëria ka hartuar për 

mbrojtjen e biodiversitetit.  

 

Faktorët e dëmtimit të bimëve mjekësore dhe aromatike ndahen në dy grupe kryesore: 

faktorët natyror dhe faktorët human. Në faktorët natyror të dëmtimit të bimëve 

mjekësore dhe aromatike renditen: erozioni, rrëshqitjet, përmbytjet, zjarret, etj
229

. 

Erozioni është një nga problemet kryesore të tokës në Shqipëri. Për shkak të kushteve 

klimatike si dhe praktikave jo të mira bujqësore të ushtruara gjatë 50 viteve të fundit, 

kanë bërë që Shqipëria të humbasë 8.67-35.2 ton/ha tokë në vit
230

. Krahas humbjes së 

tokës, ky fenomen po shoqërohet dhe me humbjen e biodiversitetit duke ndikuar në uljen 

e numrit të specieve bimore dhe shtazore. Rrëshqitjet të shkaktuara nga mostabiliteti i 

shpateve gjatë periudhave ujëshumë ndikojnë në humbjen e biodiversitetit në Shqipëri. 
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Gjithashtu bimët barishtore, të cilat rriten buzë lumenjve, janë të rrezikuara nga 

përmbytjet e herëpashershme që ndodhin gjatë periudhave të lagështa dhe vërshimeve të 

lumenjve. Zjarret janë një tjetër faktor i dëmtimit të bimëve mjekësore në Shqipëri, por 

në shumicën e rasteve janë të shkaktuara nga faktori human
231

. 

 

Faktori njerëzor luan rolin kryesor në dëmtimin e biodiversitetit në tërësi dhe bimëve 

mjekësore dhe aromatike në veçanti. Aktivitete të ndryshme njerëzore të ushtruara në 

natyrë, siç janë shpyllëzimet, mbikullotja, vënia e zjarreve të qëllimshme si dhe 

mbishfrytëzimi i bimëve mjekësore për arsyeje ekonomike, aktivitetet industriale (hapja e 

minierave dhe galerive etj), ndërtimi i rrugëve, ndotja e tokës nga pesticidet dhe 

herbicitet, zhvillimi i turizmit etj, janë burimi kryesor i dëmtimit të këtyre bimëve.  Nisur 

nga kushtet specifike të rritjes së bimëve spontane, shpeshherë shpyllëzimet ndikojnë në 

dëmtimin dhe zhdukjen e disa lloje speciesh si pasojë e prishjes së habitatit të tyre të 

rritjes. Shfrytëzimi i livadheve, sidomos në brezin e pyjeve alpine, ka pësuar dëmtime të 

mëdha nga mbikullotja dhe nga lëvizja e bagëtisë nga një zonë në tjetrën. Kjo ka çuar dhe 

në prishjen e ekuilibrave biologjik të specieve bimore. Një tjetër faktor që ka ndikuar në 

dëmtimin e bimëve mjekësore janë zjarret e shumtë, të cilët kanë prekur sipërfaqe të 

mëdha pyjore në Shqipëri, ku bashkë me drurët e lartë janë djegur dhe speciet e tjera, 

sidomos bimët me vlera shkencore dhe të rralla. Këtu mund të përmendim dëmtimet që 

kanë pësuar bimët mjekësore si:  salepi, sanza, mështekna, bredhi i bardhë etj
232

. 

 

Faktori njeri, nëpërmjet mbishfrytëzimit dhe mbledhjes së tyre për arsyeje ekonomike, 

vazhdon të mbetet faktori kryesor i dëmtimit të BMA-ve në Shqipëri. Shumë bimë të 

kërkuara nga tregu ndërkombëtar dhe kombëtar si sherebela, rigoni i egër, sanza, salepi 

etj, janë mbishfrytëzuar, gjë që ka çuar në pakësimin e tyre. Vjelësit në shumicën e 

rasteve janë të patrajnuar dhe përdorin metoda të ndryshme të vjeljes si shkuljen me vegla 

të forta (kazma) kur pjesa e bimës që përdoret është rrënja, duke e bërë atë të padobishme 

për vitin e ardhshëm. Në raste të tjera përdoret prerja e një bime në rrëzë të saj, kur pjesa 

që nevojitet është vetëm lulja ose gjethet e saj. Raste të tilla mund të përmendim shkuljen 

e sherebelës, trumzës, salepit, aguliçes, sanzës, etj. Në rastin e dëllinjës, të cilës i 

përdoren vetëm frytet e saj, kokrrat e pjekura dhe bima duhet të shkunden shumë lehtë, 

por në shumicën e rasteve ato shkunden duke përzier kokrrat e pjekura me ato të 

papjekura, gjë që ndikon dhe në cilësinë e prodhimit për treg. Bliri është një bimë së cilës 

i përdoren vetëm gjethet e tij dhe në të shumtën e rasteve pritet i gjithë trungu për të 

mbledhur më me lehtësi gjethet.  Për këtë arsyeje disa bimë si: rigoni i bardhw, trumza, 

sherebela, etj, të cilat janë  ndër bimët më të kërkuara sot në treg janë mbishfrytëzuar 

duke ndërprerë prodhimin për vitin pasardhës. Areali më i madh i shtrirjes së bimëve 

Orchis maria (salepi) apo Gentiana lutea (sanza) me vlera të veçanta mjekësore, është 

pothuajse plotësisht i zhdukur. Për arsye komerciale një pjesë e mirë e këtyre bimëve po 

kultivohen, që të mos ketë mungesë në treg
233

. 
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Duke u nisur nga monitorimi i gjendjes aktuale të dëmtimit të bimëve mjekësore dhe 

aromatike të Shqipërisë si dhe eksperinca negative e dy dekadave të fundit (ku ndërhyrja 

e njeriut në mjedis ka qenë maksimale) vihet re që përmasat e erozionit gjenetik të BMA-

ve janë të larta dhe mjaft shqetësuese në të gjithë Shqipërinë. Vrojtimi në një shkallë 

kombëtare rezulton se në zonat me reliev relativisht të ulët, ku dhe përdorimi i tokës ka 

ndryshuar në favor të mbjelljes së kulturave bujqësore ose  për ndërtime, nuk ndeshen 

bimë mjekësore dhe aromatike. Por dhe në zonat më të larta, vihet re prezenca e erozionit 

gjenetik I cili vjen si pasojë e me vizion për të ardhmen, por është shfrytëzuar masivisht 

dhe pa menduar për të ardhmen. Kështu, për dëmtime të konsiderueshme mund të 

përmenden disa areale të rritjes së çajit të malit (mali i Tomorrit, Mali i gjerë, etj), e të 

sherebelës (malet e Tërpanit, Gjadrit, Selcës, etj) si rezultat i vjeljes me shkulje të 

bimëve, pa i lënë mundësi të shtohet. Arsye tjetër e erozionit gjenetik është vjelja e 

bimëve spontane natyrore në mënyrë të pakontrolluar, duke mos respektuar rregullat e 

vjeljes dhe legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar për speciet e rrezikuara duke sjellë 

dëmtim serioz të popullatave natyrale të specieve të bimëve mjekësore dhe aromatike
234

. 

  

Duke qenë se një nga arsyet kryesore të dëmtimit të BMA-ve është mosrespektimi I 

kritereve të vjeljes së tyre, është e nevojshme që të realizohet trajnime dhe të 

shpërndarhen fletëpalosje mbi kriteret teknike të vjeljes së BMA-ve. Për këtë është e 

nevojshme që të punohet me një vizoin të qartë për krijimin e një sistemi të qëndrueshëm 

dhe afatgjatë të potencialit të BMA-ve. Për krijimin e këtij sistemi duhet që grumbullimi i 

bimëve apo organeve të tyre të bëhet në një mënyrë të atillë që garanton ripërtëritjen e 

specieve në masë të barabartë me rritjen natyrale të tyre, pra që nuk shkakton dëmtim të 

ripërtëritjes së specieve, por njëkohësisht nuk shkakton dëmtim të mjedisit apo habitatit 

natyror ku rriten këto bimë
235

. Për një sistem të tillë qëndrueshmërie duhet që të 

ekzistojnë një ekuilibër midis interesit tregtar dhe atij të ruajtjes së bimësisë, pra të ketë 

një balancë midis interesit të momentit dhe perspektivës së mëvonshme. Të përdorim 

këtë burim natyror për të plotësuar nevojat aktuale dhe t’i ruajmë ato në mënyrë të 

qëndrueshme për brezat që do vijnë. Zbatimi i këtij principi kërkon një bashkëpunim mes 

të gjithë aktorëve të interesuar në nivel kombëtar dhe hartimin e një strategjie afatgjatë të 

shfrytëzimit  të bimëve mjekësore dhe aromatike. 

 

5.9. Kategorizimi i rrezikimit të bimëve sipas IUCN-së 

International Union for the Conservation of Nature (IUCN) është autoriteti kryesor në 

botë për ruajtjen e llojeve të specieve bimore dhe shtazore. Ajo është themeluar në vitin 

1964 me qëllim inventarizimin e statusit të plotë të ruajtjes së llojeve bimore në botë. 

IUCN-ja ka përcaktuar dhe kategoritë e rrezikimit të specieve në nivel ndërkombëtar. Ajo 

ka hartuar Listën e Kuqe të specieve bimore dhe shtazore, e cila është e bazuar në 

kategoritë e rrezikimit të bimëve. Për kategorizimin e tyre janë përcaktuar disa kritere, të 

cilat përcaktojnë dhe statusin e llojit të rrezikimit të bimëve. Kriteret e përcaktuara në 

vitin 1964 ishin hartuar për një periudhë kohore 30-vjeçare. Ndonëse nevoja e 
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modifikimit të tyre u propozua që në vitin 1989 ato u realizuan në vitin 1994
236

. Në vitin 

1996 filloi procesi i rishikimit të kategorive të rrezikimit të bimëve me qëllim 

përmirësimin dhe lehtësimin e tyre nga studiuesit. Ky version i rishikuar i kategorive të 

rrezikimit të bimëve siguron  një sistem më të qartë, më të hapur dhe më të lehtë për tu 

përdorur. Ky version u miratua në vitin 2000 dhe që nga viti 2001 është në përdorim. Por 

duke qenë se disa vende nuk kanë bërë rivlerësim të kategorizimit të bimëve pas vitit 

2000 akoma vazhdojnë të përdorin kategorizimin ekzistues të vitit 1994
237

.  

Listimi i specieve të rrezikuara në Shqipëri i ka fillesat e para që në vitet 1960-1970, ku 

janë ndërmarrë hapa për hartimin e Librit të Kuq. Libri i parë i Kuq në Shqipëri u botua 

në vitin 1983, nga IUCN-ja sipas të dhënave të Prof.Dr.F. Markgaf. Që nga ky botim deri 

në vitin 1995 nuk ka pasur botime mbi shkallët e rrezikimit të bimëve në Shqipëri, më 

pas është ribotuar në vitin 1999, me ndryshime të vogla në kategorizmin e specieve 

bimore. Në këtë libër listohen bimë, shoqërime bimore si dhe shoqërime shtazore të cilat 

janë të kërcënuara. Shkalla e kërcënueshmërisë së tyre është përcaktuar mbi bazën e 

kategorive të IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 238

. 

Sipas përcaktimit të IUCN-së çdo specie numri i ndividëve të së cilës është reduktuar në 

një nivel të tillë që ajo mund të zhduket në një areal, edhe pse jo tërësisht, konsiderohet 

specie e kërcënuar
239

. Meqenëse në Shqipëri nuk është bërë rivlerësim i kategorizimit të 

kërcënimit të bimëve pas vitit 2000, vazhdojnë të mbeten në fuqi kategorizimi i vitit 

1994. Sipas IUCN-së (1994) shkallët e rrezikimit të specieve në Shqipëri janë
240

: 

 

Ex – Bimë të zhdukura (Extinet)  

Në këtë kategori futen specie që në të kaluarën kanë qenë të përhapura në vendin tonë, 

por që nuk takohen më në gjendje spontane. Ato mund të kenë mbetur të gjalla në ndonjë 

vendbanim të veçantë të panjohur ose ruhen nën kulturë. 

 

P Ex – Bimë që mund të zhduken (Probably Extinct) 

Në këtë kategori futen specie që mund të jenë të zhdukura ose që mendohet se mund të 

zhduken në të ardhmen për shkak të arealit shumë të kufizuar. Mbijetesa e tyre është e 

pamundur në qoftë se nuk merren masa mbrojtëse. 

 

E – Bimë të rrezikuara (Endangered) 

Në këtë kategori përfshihen speciet më të kërcënuara numri i të cilave po zvogëlohet në 

një shkallë të tillë saqë rrezikohen për tu zhdukur në qoftë se faktorët që shkaktojnë 

pakësimin e tyre vazhdojnë të veprojnë. 

 

V – Bimë të prekshme (Vulnerable) 

Këto janë specie të cilat mendohet që në një të ardhme mund të përfshihen në kategorinë 

e specieve të rrezikuara nëse ndaj tyre nuk merren masa mbrojtëse. Në këtë kategori 
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përfshihen specie të cilat janë në pakësim si rezultat i mbishfrytëzimit, i prishjes 

ekstensive të habitateve të tyre. 

 

R - Bimë të rralla (Rare) 

Në këtë kategori futen specie të cilat nuk janë të kërcënuara në mënyre të drejtpërdrejtë, 

por takohen në popullime të vogla të cilat janë në rrezik. 

Ik - Bimë të njohura pamjaftueshëm (Insufficiently known) 

Në këtë kategori përfshihen ato lloje bimësh të cilat mendohet që i përkasin një kategorie 

të rrezikimit, por që akoma nuk janë klasifikuar. 

 

I – Bimë të papërcaktuara (Indeterminate) 

Në këtë kategori përfshihen bimë të cilat mendohet se i përkasin një kategorie të caktuar, 

por që mungojnë të dhënat për ti përfshirë në këto kategori. 

 

NT – Bimë jo të kërcënuara (not threatened) 

Bimë, të cilat nuk janë të kërcënuara por që për shkak të vlerave që ato përmbajnë 

(endemike apo shkencore) përfshihen në listën e Librit të Kuq. 

 

 

5.1 Bimët mjekësore dhe aromatike të rrezikuara të Shqipërisë  
 

Në mjaft raste, për të marrë lulet, frutat apo gjethet, bimët priteshin tërësisht ose 

shkuleshin. Kjo praktikë e gabuar ka shkaktuar pakësimin e përgjithshëm dhe rrezikun e 

zhdukjes së disa bimëve me vlera të mëdha. Mjafton të përmendim masivet me çaj 

(Sideritis raeseri) të Lunxhërisë, Çajupit, Sevasterit, Gramozit, Llogarasë etj, të cilët janë 

degraduar. Ashtu si çaji (Sideritis) është pakësuar edhe salepi, xhirokulli (Colchicum), 

boronica (Myrtilli), dëllinja e kuqe (Juniperus oxycedrus) dhe dëllinja e zezë (Juniperus 

communis), rigoni (Origanium vulgare), trëndafili i egër (Rosa canina), murrizi 

(Crataegus monoggyna)
241

 dhe shumë bimë të tjera që kërkohen nga tregu. 
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Figura 14 – Shpërndarja e speciet të BMA-ve sipas kategorive të rrezikimit të tyre 

Punoi: F. Pazari 
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Bimët mjekësore dhe aromatike në Shqipëri të cilat janë të rrezikuara u përkasin katër 

kategorive të IUCN-së që janë: 

 

Kategoria II – Bimë që mund të zhduken (Probably Extinct)
 242

 

 

Berberis vulgaris (Mylqinja) i përket familjes Berberidaceae (Berberidore). Ajo është 

e përhapur në pyje, kullota dhe shkurre shkëmbore. Shtrihet përgjithësisht në zonat e 

larta malore si në majën e Çardakut, Malin e Shenjtë (Mirditë), Malin e Thatë, Korab, 

Çermenikë etj.  Mbi bazën e studimeve të realizuara nga biologët rezulton që ajo është 

një bimë e rrallë dhe për këtë arsyeje kërkon një mbrojtje individuale. 

 

Symphytum officinale (Kufilmë mjekësore) i përket familjes Berberidaceae 

(Berberidore). Ajo është e përhapur kryesisht në livadhe të lagështa, buzë gropash me 

ujë, pyje të freskët etj. Areali më i madh i saj gjendet në Korçë dhe Përmet. Ajo është 

një bimë e rrallë dhe kërkon mbrojtje individuale të habitatit të saj. 

 

 

Kategoria e III – Bimë të rrezikuara (Endangered)
 243

 

 

Arctostaphylos uva-ursi (Rrush ariu, rrush qeni, gërdec) i përket familjes Ericaceae 

(shqopore). Ajo është e përhapur kryesisht nëpër shkëmbinj, kullota dhe vende të 

rrjepura me gurë të maleve të larta të Shqipërisë veriore dhe erilindore, nga 1200 m 

deri 2400 m mbi nivelin e detit. Arealet më të mëdha gjenden në Vermosh, Serfeç, 

Maja e Hekurave, Gjalicë, Pashtrik, etj. Kjo është një bimë e rrallë dhe si e tillë ka 

nevojë për mbrojtje indivuale në zonat ku ajo rritet. 

Atropa bella-donna (Helmarina ose duhani i egër) i përket familjes Solnaceae 

(Hikërore). Ajo shtrihet përgjithësisht në pyje të prerë, në ahishte gati kudo. Si rezultat 

i shfrytëzimit të pyjeve të ahut si dhe grumbullimit pa kriter kjo bimë është pakësuar 

shumë dhe për një periudhë disa vjeçare nuk mund të mblidhet. 

Capparis spinosa (Kaparinë gjembore) i përket familjes Capparidaceae (Kaparidore). 

Ajo përhapet në shkëmbinj, mure të vjetër si dhe bregdet si tek uji i Ftohtë, Himarë, 

Borsh, Qeparo, etj. Duke qenë se është një bimë e rrallë që takohet vetëm në zonën e 

bregdetit dhe është e kërkuar për vlerat e saj mjekësore është edhe mjaft e rrezikuar. 

Prandaj kërkohet mbrojtja e saj dhe ndalimi i mbledhjes për një kohë të caktuar. 

Chelidonium majus (Tamlagjaku) i përket familjes Papaveraceae (Lulkuqore). 

Përhapja e saj është kryesisht në vende me hije, në pyje, gjerdhe, mure. Shtrihet 

pothuajse në të gjithë vendin. Ajo është bimë e shrytëzuar dhe si rrjedhojë ka ardhur 

drejt pakësimit të saj. Për këtë arsyeje kërkohet që të merret në mbrojtje të veçantë deri 

në kultivimin e saj. Në ato vende ku paraqitet mjaft e rrallë kërkohet që të ndalohet 

mbledhja e saj në mënyrë që të ripërtërihet.  
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Figura 15 – Shpërndarja e specieve të BMA-ve të përfshira në kategorinë e dytë të 

rrezikimit 

Punoi: F. Pazari 

Shpërndarja e bimëve që mund të 

zhduken (Kategoria II) 
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Cholium autumnale (Xhirokulli vjeshtor) i përket familjes Liliaceae (Zambakore).Ajo 

shtrihet në kullota me lagështi, sidomos në zonat subalpine. Si rezultat i shfrytëzimit 

pa kriter është dëmtuar e gjithë bima dhe është pakësuar në mënyrë të ndjeshme. Për 

këtë arsyeje kërkohet që të ndalohet grumbullimi i saj në këto zona për disa vite. 

Convallaria majalis (Parlotë, drekëz) i përket familjes Liliaceae (Zambakore). Është e 

përhapur pothuajse kudo në pyje dhe shkurreta malore. Si rezultat i shfrytëzimit 

intensiv të pyjeve kjo bimë ka filluar të pakësohet. Ajo ka nevojë për mbrojtje 

individuale dhe duhet të kultivohet. 

Dictramus albus (Dishël, bar uzo, lule mastike) i përket familjes Rutaceae (Ruzore). 

Ajo është e përhapur në vende kodrinore dhe shkëmbinj e pyje termofile gjetherënëse, 

pothuajse në të gjithë Shqipërinë. Si rezultat i ndërhyrjes së njeriut ajo ka ardhur 

gjithmonë dhe më shumë drejt pakësimit të saj. Rekomandohet ndalimi i grumbullimit 

të saj për një periudhë të caktuar kohore. 

Digitalis lanata (Pleçë gjaje, luletogëz) i përket familjes Serophulariaceae 

(Sarushtore). Ajo shtrihet në shkurreta e pyje, kryesisht në zonat fushore. Areali më i 

madh i shtrirjes së tyre është në Shkodër, Tiranë, Kukës, Lezhë, Mat, Peshkopi, Krujë, 

Durrës, Kavajë, Ersekë, Çorovodë, Vlorë, etj. Meqenëse rritet më shumë në zonat e 

ulta, ku veprimtaria e njeriut është më e madhe, kjo bimë ka filluar të rrallohet.   

Dryopteris filix-mas (Fier mashkull) i përket familjes Aspidiaceae (Asoidiore). Është 

një bimë e përhapur kudo në pyje me hije nga zonat e ulta deri në ato malore. Për 

shkak të mbishfytëzimit të saj ajo është pakësuar dhe për këtë arsye kërkohet që të 

merret në mbrojtje dhe nuk duhet të mblidhet për një kohë të caktuar. 

Ephedra distachya (Gjunjëza) i përket familjes Ephedraceae (Gjunjëzore). Ajo është e 

përhapur nëpër vende shkëmbore dhe duna ranore përgjatë zonave bregdetare të vendit 

tonë si në Sarandë, Himarë, Vlorë, Durrës, Lezhë dhe më pak në brendësi të vendit si 

në Fier, Lushnje, Krujë, Shkodër, Gjirokastër, Tepelenë, Përmet e Kukës. Si rezultat i 

mbledhjes pa kriter si edhe të shfrytëzimit turistik të zonave bregdetare ajo është 

pakësuar ndjeshëm dhe rrezikon drejt zhdukjes së saj. Për këtë arsye kërkohet mbrojtja 

e saj si dhe ndalimi i mbledhjes. 

Fraxinus excelsior (Frashëri i zi) i përket familjes Oleaceae (Ullinjore). Ajo është e 

përhapur nëpër pyje të freskëta malore, kryesisht në Shqipërinë e veriut nga 800-1700 

m mbi nivelin e detit si në Radomirë, Tropojë, Qafë-Shtamë, etj. Si masë mbrojtëse e 

saj rekomandohet paprekshmëria e saj dhe mosshfrytëzimi i pyjeve ku ajo rritet. 

Gentiana Lutea (Sanza) i përket familjes Gentianaceae (Gencianore). Ajo rritet nëpër 

livadhe dhe kullota me përbërje gëlqerore në zonat subalpine. Përhapja më e madhe e 

saj është në Bjeshkët e Namuna, Radohimë, Mali i Shenjtë, Polis, Tomorr, Lurë, etj. 

Duke qenë se kësaj bime i mblidhen rrënjët e saj dhe është mjaft e kërkuar nga tregu 

ajo ëshë mbishfrytëzuar. Për këtë arsye kërkohet mbrojtja e saj nga mbishfrytëzimi dhe 

zbatimi i kritereve të vjeljes së rrënjëve të saj në mënyrë që ajo të ketë mundësi 

ripërteritje. 
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Helichrysum plicatum (Trëndelina) i përket familjes Copmpositae (Kompozite). Areali 

i shtrirjes së saj është nëpër kullotat malore të thata, kryesisht në Shqipërinë e jugut si 

në Melesin, Nemërçë, Mali i Thatë, Sheper, etj. Për këtë bimë kërkohet mbrojtje 

individuale. 

Hyosciamus niger (Bar i trashë) i përket familjes Solanaceae (Hikërore). Kjo është një 

bimë e cila takohet kudo në Shqipëri nëpër gërmadha, rrugë, pranë mureve, në vende 

me plehra etj. Si rezultat i ndërhyrjes së njeriut ajo është pakësuar dhe për këtë arsyeje 

kërkohet mbrojtja e saj. 

Hypericum perforatum (Lulebasani) i përket familjes Guttiferae (Gutifere). Lulebasani 

është një bimë e përhapur kudo në Shqipëri në vende me bar, buzë rrugëve, në livadhe 

e kullota etj. Ajo është një bimë e kërkuar nga tregu dhe si e tillë ajo është 

mbishfrytëzuar dhe është mbledhur pa kriter. Si rezultat bima është dëmtuar dhe 

pakësuar, prandaj kërkohen të merren masa mbrojtëse për të dhe të mos mblidhet për 

një kohë të caktuar. 

Juniperus communis (Dëllinja e zezë) i përket familjes Cupressaceae (Selviore). Areali 

i shtrirjes së saj është në të gjithë Shqipërinë që nga zonat bregrdetare e deri në 

lartësitë e mëdha. Si rezultat i mbledhjes dhe shfrytëzimit të saj pa kriter në shumë 

zona ajo është dëmtuar dhe pakësuar. Për këtë arsye kërkohet që të ndërpritet mbledhja 

e saj për një periudhë të caktuar, ku dëmtimi është më i lartë. 

Juniperus foetidissima (Bërshen) i përket familjes Cupresaceae (Seliviore). Ajo 

shtrihet në zonat malore nga 1000-2000 m mbi nivelin e detit. Areali më i madh i saj 

gjendet në Llogara, Çipin të Bolenës, Trebeshinë, Nemërçë, Malin e Thatë, Tomorr, 

Polis, Martanesh, Lurë, etj. Për vetë arealin e kufizuar që ka kjo specie, ruajtja e saj 

bëhet e domosdoshme, madje disa zona propozohet që të shpallen zona të mbrojtura. 

Juniperus oxycedrus (Dëllinja e Kuqe) i përket familjes Cupresaceae (Seliviore). Ajo 

rritet në lartësitë 1000-1100 m mbi nivelin e detit. Arealet më të mëdha të shtrirjes së 

saj janë në bregdetin e Vlorës, Shëngjinit, Kavajës, etj. Më rrallë ajo gjendet në 

brendësi të vendit si në Kurvelesh, Zagori, Skrapar, Librazhd, Mat, etj. Duke qenë se 

kjo bimë shtrihet kryesisht në brezin e shkurreve mesdhetare dhe rreziqet e dëmtimit të 

saj janë më të larta, si djegia e pyjeve, shfrytëzimi si lëndë drusore, hapja e tokave të 

reja si dhe shfrytëzimi si bimë mjekësore. Për këtë arsyeje kërkohet që të merret në 

mbrojtje dhe të mos shfrytëzohet në zonat e dëmtuara. 

Laurus nobilis (Dafina) i përket familjes Luaraceae (Dafinore). Ajo shtrihet 

përgjithësisht në të gjithë brezin e makjes mesdhetare të bregdetit, por dhe në brendësi 

të vendit. Por areali më i madh i saj është në kalanë e Turrës, në rrethin e Kavajës, ku 

zë një sipërfaqe mjaft të madhe. Duke qenë se kjo bimë është dëmtuar dhe se areali më 

i madh i saj shtrihet në Kala të Turrës kërkohet që të shpallet Zonë e Mbrojtur. 

Lycium europeaum (Harvalina) i përket familjes Solanaceae (Hikërore). Ajo është një 

bimë e rrallë dhe përgjithësisht shtrihet në shkurret mesdhetare në Velipojë. Si rezultat 

i ndërhyrjes së njeriut, kjo bimë po shkon drejt zhdukjes dhe rekomandohet kultivimi i 

saj. 
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Orchis sp. Divaricata (Salepi) i përket familjes Orchidaceae (Salepore). Ajo takohet 

pothuajse në të gjithë Shqipërinë që nga zonat e ulta deri në lartësitë e maleve. Si 

rezultat i grumbullimit të zhardhokëve të saj ajo ka filluar të rrallohet. Për këtë arsye 

kërkohet mbrojtja e saj dhe ndalimi i grumbullimit në zonat e pakësuara. 

Origanum vulgare (Rigoni) i përket familjes Labitae (Buzore). Ajo gjendet në pyje, 

shkurre, vende barishtore, shkëmbinj, etj. Si rezultat i ndërhyrjes së njeriut dhe 

grumbullimit pa kriter ajo është dëmtuar dhe pakësuar, sidomos vitet e fundit. 

Mbledhja e saj duhet bërë sipas kritereve dhe jo çdo vit, madje në ato areale ku është 

dëmtuar më shumë duhet të ndalohet dhe grumbullimi i saj. 

Prunus webbii (Bajame e egër) i përket familjes Rosaceae (Trëndafilore). Ajo gjendet 

kryesisht në shpate shkëmbore me gurë gëlqeror të Shqipërisë jugore, nga 0-700 m 

mbi nivelin e detit. Arealet më të mëdha të saj janë në Vlorë, Himarë, Tepelenë, 

Përmet, Skrapar, Ersekë, Delvinë, Konispol, etj. Si rezultat i ndërhyrjes së njeriut kjo 

bimë po vjen gjithnjë e më shumë duke u rralluar, për këtë arsyeje rekomandohet 

mbrojtja dhe kultivimi i saj. 

Saliva officinalis (Sherebela) i përket familjes Labitae (Buzore). Ajo rritet në zona 

shkëmbore dhe kodra flishore nga zonat e ulta deri në 1200 m mbi nivelin e detit. 

Arealet më të mëdha janë në Shkodër, Lezhë, Krujë, Berat, Përmet, Kolonjë, 

Gjirokastër, etj. Shfrytëzimi pa kriter ka çuar në pakësimin e saj dhe rekomandohet 

ndërprerja e vjeljes në këto zona për një periudhë kohore. 

Sambucus nigra (Shtog i Zi) i përket familjes Caprifoliaceae (Dorëzonjore). Shtrihet 

pothuajse kudo në Shqipëri, por në sasira të pakta. Ajo është dëmtuar si rezultat i 

ndërhyrjes së njeriut dhe ka nevojë të mbrohet. 

Sambucus racemosa (Shtog i kuq) i përket familjes Caprifoliaceae (Dorëzonjore). 

Shtrihet në pyje malore dhe zona të freskëta, përgjithësisht në pyjet me ah në 

Vermosh, Seferç, Mokër, Shpat, Çermenikë, etj. Duke qenë se është shkurre e rrallë ka 

nevojë për mbrojtje individuale nëpërmjet ruajtjes së zonave ku rritet. 

Sarcopoterium spinosum (Dorëvatë) i përket familjes Rosaceae (Trëndafilore). Ajo 

është e përhapur kryesisht në vende shkëmbore dhe në ranishte përgjatë bregdetit si tek 

Shkëmbi i Kavajës, Kryporja e Kavajës, etj.  Si pasojë e ndërhyrjes së njeriut ajo është 

një bimë e cila është rralluar shumë dhe për këtë arsye kërkohet kultivimi i saj. 

Sideritis raeseri (Çaji i malit) i përket familjes Labiateae (Buzore). Ajo është e 

përhapur nëpër shkëmbinjtë gëlqerorë në Shqipërinë e jugut si në Llogara, Çikë, 

Qendrovicë, Përmet, Tepelenë, Nemërçë, Tomor, Çermenikë, Korçë, etj. Ajo është 

mjaft e kërkuar dhe si e tillë është mbishfrytëzuar. Kjo ka çuar dhe në rrallimin e deri 

drejt zhdukjes së saj. Për këtë arsye kërkohet ndalimi i mbledhjes së saj dhe zbatimi i 

rregullave të grumbullimit. 

Tanacetum cinerariifolium (Karajepëli) i përket familjes Compositae (Kompozite). 

Ajo takohet në gjendje spontane në Tarabosh të Shkodrës. Rrallimi i saj mund të çojë 

deri në zhdukjen e saj. Për këtë arsye kërkohet kultivimi i saj. 
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Tilia platyphyllos (Bliri gjethegjerë) i përket familjes Tiliaceae (Blinore). Ajo gjendet 

përgjithësisht në pyjet me lagështi dhe nëpër lugina deri në lartësinë 1800 m mbi 

nivelin e detit. Si rezultat i ndërhyrjes njerëzore, prerjet e dëmtimet gjatë mbledhjes së 

saj është dëmtuar dhe kërkohet ndalimi i prerjeve të saj dhe mbjellja nëpër trotuare dhe 

parqe. 

Vaçinium vitis-idea (Trashegër e malit) i përket familjes Ericaceae (Shqopore). Ajo 

është e përhapur nëpër shkëmbinj dhe vende gurishtore si dhe në pyje e kullota 

subalpine të Shqipërisë së veriut. Ajo ka nevojë për mbrojtje individuale. 

Valeriana officinalis (Valerianë ose Haraqinë) i përket familjes Valerianaceae 

(Valerianore). Ajo është e përhapur pothuajse kudo në vende me lagështi dhe gjysëm 

të hijezuar të zonës së dushkut dhe atë subalpine. Duke qenë se ajo rritet në vende ku 

ndërhyrja e njeriut është intensive është rralluar dhe për këtë arsye kërkohet të merret 

nën mbrojtje dhe të mbahet nën kontroll grumbullimi i saj. 

Viburnum tinus (Butinë ose Indës) i përket familjes Caprifoliaceae (Dorëzonjore). Ajo 

rritet në shkurret mesdhetare si në Krujë, Tiranë, Karaburun, Delvinë, etj. Si rezultat i 

ndërhyrjes së njeriut ajo është mjaft e rrallë dhe duhet të merren në mbrojtje habitatet e 

rritjes së saj. 

Viscus album (Veshtulla) i përket familjes Loranthaceae (Evullore). Ajo është një bimë 

që rritet që nga zonat e ulta e deri në ato malore si në Korçë (pylli i Bozdovecit), mali i 

Tomorrit, Qafa e Llogarasë, etj. Si rezultat i mbledhjes pa kriter ajo është pakësuar 

ndjeshëm. Për këtë arsye kërkohet ndalimi i grumbullimit të saj.  
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Figura 16 – Shpërndarja e specieve të BMA-ve të përfshira në kategorinë e tretë të rrezikimit 

Punoi: F. Pazari 

 

Shpërndarja e bimëve të rrezikuara 

(Kategoria III) 
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Kategoria IV – Bimë të prekshme (Vulnerable)
 244

 

 

Adiantum capillus-veneris (Majdanoz i egër) i përket familjes Adiantaceae 

(Adiantore). Ajo rritet nëpër vende shkëmbore me lagështi, në zgavra, në vende me 

hije nga bregdeti deri në zonat malore. Areali i saj ka ardhur duke u kufizuar si rezultat 

i mbledhjes së saj si bimë mjekësore. Për këtë kërkohet që të ndalohet grumbullimi i 

saj në zonat më të dëmtuara.   

Nuphar lutea (Lëkue i verdhë) i përket familjes Nymphhaeaceae (Nimfeore). Ajo është 

e përhapur nëpër liqene si në liqenin e Shkodrës, liqenet e Lurës, liqenet e Belshit, etj. 

Mbrojtja e saj mund të bëhet nëpërmjet ruajtjes së ekosistemeve ujore. 

Nympaea alba (Lëkue i bardhë) i përket familjes Nymphhaeaceae (Nimfeore). Rritet 

në të njëjtat areale si dhe Nuphar lutea dhe kërkon të njëjtin mbrojtje nëpërmjet 

mbrojtjes së ekosistemeve ujore të liqeneve. 

Osmunda regalis (Osmundë) i përket familjes Osmundaceae (Osmundore). Ajo rritet 

në vende me lagështi buzë ujrash sidomos në brezin e shkurreve mesdhetare si në 

Vorë, Krujë (mali i Skënderbeut), etj. Kërkohet mbrojtje individuale e saj. 

Phyllitis scolopendrium (Skolopendër) i përket familjes Aspleniaceae (Aspleniore). 

Ajo rritet në vende me hije, zgavra, mure, buzë ujrave të rrjedhshëm, etj. Ndërhyrja e 

njeriut në arealet e shtrirjes së saj si dhe mbledhja si bimë mjekësore ka sjellë 

dëmtimin dhe rrallimin e kësaj bimë. Prandaj rekomandohet mbledhja e saj një herë në 

tre vjet. 
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 Figura 17 – Shpërndarja e specieve të BMA-ve të përfshira në kategorinë e katërt të 

rrezikimit 

Punoi: F. Pazari 

 

Shpërndarja e bimëve të 

prekshme (Kategoria IV) 
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Kategoria V - Bimë të rralla (Rare)
 245

 

Achillea clusiana (Barpezëm kluzian) i përket familjes Compositae (Kompozite). Areali i 

shtrirjes së saj gjendet në shpatet shkëmbore dhe kullotat me gurë të malit të Korabit. 

Kërkohet mbrojtje individuale e saj. 

Achillea fraassi (Barpezëm i Frazit) i përket familjes Compositae (Kompozite). Ajo rritet 

në zonat shkëmbore të zonës alpine si në Trebeshinë, Munellë, Çikë, Çermenikë, Mali me 

Gropa, Korab, etj. Meqenëse gjendet në sasi të vogla kërkohet mbrojtje individuale e saj.   

Achillea gradnifiola (Barpezëm gjethemadh) i përket familjes Compositae (Kompozite). 

Ajo gjendet në pyjet malore të Valbonës, Koritnikut, Majës së Hekurave, Kardhiq, 

Bozdoveç, etj. Kërkohet mbrojtje individuale e saj si pasojë e sasisë së vogël që ka. 

Dioscorea balcanica (Groshë e egër) i përket familjes Dioscoraceae (Dioscorore). Ajo 

gjendet në pyjet e Shqipërisë verilindore si Kulla e Lumës, Gjalica e Lumës, etj. 

Nevojitet mbrojtje individuale dhe ruajtje e habitatit të saj.   

Petasites foerfleri (Llopua i Dërflerit) i përket familjes Compositae (Kompozitore). Ajo 

rritet në shpate me lagështi të zonave malore në Shqipërinë e veriut si në Bjeshkët e 

Namuna, maja e Ismet Sali Bruçaj, Maja e Hekurave, etj. Krahas vetive shëruese që ajo 

përmban është dhe një bimë endemike dhe si e tillë kërkohet mbrojtje maksimale e saj. 

Stachys menthifolia (Sarusha gjethemendër) i përket familjes Labiateae (Buzore). Ajo 

rritet në vende me gurë dhe kullota të zonave malore si në Trebeshinë, Melesin, Drisht 

(Shkodër), etj. 

Valeriana saxatilis (Haraqinë e Pançiçit) i përket familjes Valerianaceae (Valerianore). 

Ajo rritet në vende me gurë dhe shkëmbinj në zonat subalpine dhe alpine të Shqipërisë 

veriore dhe verilindore si në Majën e Vilës, Parun, Qafa e Shtogut, Kakinjë, Maja e 

Hekurave, Shkëlzen, Koritnik, etj. Kërkohet ruajtja e saj nëpërmjet mbrojtjes individuale. 
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Figura 18 – Shpërndarja e specieve të BMA-ve të përfshira në kategorinë e pestë të rrezikimit 

Punoi: F. Pazari 

 

Shpërndarja e bimëve të rralla 

(Kategoria V) 
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ANALIZA SWOT 

 

Strengths (Pikat e forta) 

- -  Potencial i lartë i BMA-e në Shqipëri; 

- - Cilësi e lartë e BMA-e që rriten në gjendje të 

egër në Shqipëri  (përmbajtje në esenca 

vajore, varietete, etj); 

- - Traditë e lashtë në mbledhjen dhe 

përdorimin e BMA-e dhe njohje e mirë e tyre 

nga mbledhësit; 

- -  Kushte të favorshme klimatiko-tokësore për 

kultivimin e tyre; 

- - Pasurim i legjislacionit për BMA-e dhe 

zbatim i ligjeve; 

- - Shqipëria është e njohur në tregun 

ndërkombëtar si një prodhuese dhe 

eksportuese e rëndësishme e bimëve në 

gjendje të egër; 

- - Rritja e interesit për studimin e potencialit të 

BMA-ve dhe mundësive të kultivimit të tyre; 

- - Rritja e interesit të operatorëve për ngritjen e 

fabrikave të përpunimit të tyre në vend dhe 

përmirësimin e teknologjisë; 

- - Numër i lartë i kompanive që operojnë në 

tregun e huaj dhe nënshkrimi i kontratave 

aftagjata për tregtimin e tyre; 

- - Eksperiencë shumëvjeçare e disa kompanive 

që operojnë në treun e huaj; 

- - Etj.  

Weaknesses (Pikat e dobëta) 

- - Praktika të papërshtatshme të grumbullimit dhe 

tharjes së BMA-e, të cilat çojnë në mospërputhjen 

e standardeve ndërkombëtare të bimëve të thara 

dhe çmime  të ulëta në tregjet ndërkombëtare. 

- - Niveli i lartë i varfërisë në zonat rurale nxit   

mbishfrytëzimin e BMA-e dhe moszbatimin e 

kritereve të vjeljes nga banorët; 

- - Blerja e BMA-e nga grumbulluesit ose 

kompanitë me çmim të ulët nga fermeri; 

- - Investime të pakta në përmirësimin e 

teknologjisë së përpunimit të tyre në vend, 

- - Konkurrencë e padrejtë; 

- - Mbizotërim i moshës së tretë të popullsisë si 

rezultat i migrimit të popullsisë (rënie e krahut të 

punës); 

- - Kosto e lartë e lëndës së parë dhe investimeve 

fillestare për kultivimin e BMA-e; 

- - Numër i lartë i specieve të përfshira në Librin e 

Kuq si bimë të rrezikuara; 

- - Mungesë e laboratoreve për testet e cilësisë; 

- - Mosbashkëpunimi midis kompanive që operojnë 

në treg për ngritjen e kapaciteteve të përbashkëta 

përpunuese të BMA-e; 

- - Mungesë koordinimi midis institucioneve dhe 

operatorëve privatë; 

- - Informaliteti i lartë dhe mungesave e 

standartizimit të çmimeve të blerjes së BMA-e 

nga fermerët; 

- - Fragmentarizim dhe dëmtim të habitateve 

natyrore të BMA-e; 

- - Mungesa e bioçertifikimit të BMA-e shqiptare; 

- - Etj. 
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Opportunities (Mundësitë) 

- - Tendencë pozitive e rritjes së kërkesës në 

tregjet të huaja për BMA-të shqiptare; 

- - Formalizim gradual i tregut vendas: kërkesë 

në rritje për BMA të përpunuara sipas 

standardeve dhe për produkte të përpunuara 

në mënyrë të thjeshtë; 

- - Mundësi për të përfituar nga skemat e 

subvencioneve qeveritare; 

- - Mundësi për të rritur/rifilluar kultivimin e 

BMA-e me investime relativisht të vogla. 

- - Investime të vazhdueshme të operatorëve 

vendas për ngritjen e teknologjisë së 

përpunimit të BMA-e në vend; 

- - Etj. 

Threats (Kërcënimet) 

- - Degradimi dhe erozionit gjenetik i disa bimëve 

me vlera dhe me kërkesë në treg; 

- - Largimi i popullsisë nga zonat rurale dhe 

braktisja e zonave malore; 

- - Krijimi i kompanive konkurruese  të huaja më të 

organizuara në Shqipëri; 

- - Konkurrencë në rritje nga vende të tjera 

mesdhetare; 

- - Mungesë e laboratorëve për analizat bilogjike të 

prodhimit të fidanëve; 

- - Bashkëpunim i papërfillshëm me vendet e tjera 

të rajonit; 

- - Humbja e vlerës reale të shitjes së BMA-e si 

rezultat i mungesës së përpunimit bazë të tyre ne 

vend.  

- - Etj  

 

 

Konkluzione  

 

Zbatimi i të gjitha konventave, legjislacionit si dhe realizimi i detyrave përkatëse të 

intitucioneve përgjegjëse do të bënte të mundur përdorimin e qëndrueshëm të bimëve 

mjekësore dhe aromatike. Legjislacioni shqiptar për mbrojtjen e BMA-e është i plotë, por 

problematika kryesore vazhdon të mbetet moszbatimi i tij nga institucionet përgjegjëse. 

Për mirëmenaxhimin e BMA-e duhet të realizohet informimi i vazhdueshëm i 

grumbulluesve mbi kohën e vjeljes, në mënyrë që të ketë arritur pjekuria e saj, si dhe 

sasia e cila duhet vjelur nga bima në mënyrë që ajo të mos dëmtohet. Grumbulluesit e 

bimëve mjekësore dhe aromatike duhet të tregohen të kujdesshëm gjatë vjeljes së tyre. Të 

mos dëmtohen rrënjët e saj, të mos mbishfrytëzohen më shumë sesa masa e lejuar në 

mënyrë që bima të mos kërcënohet. Për bimët, të cilat janë të rralla dhe kanë vlera të 

veçanta në mjekësinë popullore, duhet të tregohet një kujdes i veçantë deri në ndalim të 

përdorimit të tyre dhe shpalljen e habitateve të tyre si zona të mbrojtura. Kjo kërkon jo 

vetem sensibilizimin e opinionit publik, por edhe të specialistëve, grumbullusve, 

përpunuesve, koleksionistëve, organizmave shtetërore dhe organizatave apo shoqatave 

mjedisore. Aplikimi i teknologjisë GS/RS për krijimin e gjeoinformacionit të BMA-e 

paraqet një lehtësi për menaxhimin e BMA-e dhe ndërhyrjen e tyre në mënyra me efikase 

në habitatet e dëmtuara. Gjithashtu ky informacion dixhital u shërben të gjithë të 

interesuarve mbi bimët mjekësore dhe aromatike që rriten në Shqipëri dhe ofrohen në 
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mnëyrë dixhitale dhe pa kosto shtesë. Aktualisht menaxhimi i bimëve mjekësore dhe 

aromatike në Shqipëri lë shumë për të dëshiruar. Për këtë arsyeje kërkohet nga ana e 

pushtetit vendor dhe aktorëve të tjerë të menaxhimit që ky sektor të mbahen në mbikqyrje 

në mënyrë të vazhdueshme dhe të merren masat përkatëse në raste të abuzimit ndaj tyre 

në mënyrë që të kemi një përdorim të qëndrueshëm dhe afatgjatë të industrisë së BMA-e 

në Shqipëri. 

Shpyllëzimet, mbledhja pa kriter e bimëve, mosrespektimi i kritereve të vjeljes së 

bimëve, zhvillimi i turizmit, kullotat malore si dhe erozioni dhe përmbytjet e ndodhura, 

janë faktorët kryesor të cilat kanë çuar në dëmtimin e BMA-e në Shqipëri. Bazuar në 

kategorizimin e bimëve të rrezikuara në Shqipëri rezulton se një pjesë e konsiderueshme 

e BMA-e që rriten në Shqipëri janë listuar si bimë të rrezikuara në Librin e Kuq të florës 

spontane të Shqipërisë. Përqindja më e madhe e bimëve mjekësore dhe aromatike i 

përkasin kategorisë së bimëve të rrezikuara për zhdukje. Për këtë arsyeje duhet të merren 

masa të menjëhershme për mbrojtjen e tyre, siç mund të jetë shpallja e zonave të 

mbrojtura në rastet kur specia është e rrallë; të bëhet ndalimi i grumbullimit të tyre për 

disa vite në mënyrë që ato të mund të ripërtërihen; të ndalohet ndërhyrja e njeriut në 

prerjen e pyjeve apo shkatërrimin e habitateve të këtyre bimëve, etj. 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

159 

 

PËRFUNDIME 
Shqipëria me një sipërfaqe relativisht të vogël, në krahasim me vendet e tjera të rajonit, 

zotëron një potencial shumë të lartë të bimëve mjekësore dhe aromatike. Kushtet e 

përshtatshme klimatiko-tokësore në të cilat ndodhet Shqipëria kanë mundësuar rritjen e 

mbi 310 specieve me vlera të larta mjekësore dhe aromatike. Pjesa më e madhe e 

potencialit të BMA-e të Shqipërisë (rreth 90%) gjenden në gjendje spontane (të egër), gjë 

e cila bën që dhe cilësia e vlerave mjekësore apo aromatike që ato përmbajnë të jetë më e 

lartë në krahasim me vendet e tjera të rajonit.  

Areali më i madh i shtrirjes së tyre ndodhet në pjesën e Alpeve Shqiptare (Tropojë, 

Shkodër, Pukë, Kukës, etj), malin e Korabit (Dibër), vargmalin e Skënderbeut (Mat, 

Krujë, Tiranë), vargmalin Trebeshinë-Dhëmbël-Nemërçë (Gjirokastër, Përmet, Tepelenë, 

etj), malësinë e Mokrës (Pogradec, Korçë), Gramoz (Ersekë), Tomorr (Berat), etj. Ndërsa 

kultivimi i BMA-e ka ardhur vazhdimisht në rritje dhe zonat me sipërfaqe më të madhe të 

kultivimit të BMA-e  janë në Malësinë e Madhe, Kukës, Vlorë, Korçë, Gjirokastër, 

Sarandë, etj. 

Aktiviteti i mbledhjes, grumbullimit, përpunimit dhe eksportimit të BMA-e luan një rol të 

rëndësishëm në gjenerimin e një përqindje të konsiderueshme të ardhurash në zonat 

rurale  të Shqipërisë. Për këtë arsye ky aktivitet është ushtruar vazhdimisht në Shqipëri si 

para vitit 1990 ashtu dhe në ditët e sotme. Tregu kryesor i shitjes së BMA-e është tregu i 

huaj, por një vend të rëndësishëm zë edhe tregu i brendshëm. Aktualisht Shqipëria 

eksporton rreth 9976 ton BMA/vit (2012) duke siguruar rreth 25.37 milion USD ose 2.63 

miliard lekë. BMA-e zënë një përqindje të konsiderueshme të eksporteve të produkteve 

bujqësore shqiptare , rreth 54% të tyre (2012). Ndërsa tregu vendas është kufizuar në 

tregtimin e produkteve të BMA-e në gjendje të thatë si çajra për shërimin e disa lloje 

sëmundjesh, erëzave të kuzhinës si dhe për prodhimin e disa vajrave esencial.  

Informaliteti i çmimeve të shitjes së BMA-e në Shqipëri është një problematikë me të 

cilët po përballet ky sektor. Çmimet e shitjes së BMA-e pësojnë rritje të vazhdueshme 

(24-268 %) nga fermeri deri tek operatorët e eksportit (kompanitë). Fitimet më të mëdha 

mbeten në kompanitë e eksportit dhe përpunimit të tyre për tregun vendas. Të ardhurat që 

siguron popullsia e zonave rurale që merret me aktivitetin e BMA-e janë shumë herë më 

të ulëta sesa shitja e tyre si në tregun vendas ashtu edhe atë të huaj. Kjo konstatohet nga 

studimi i tregut vendas, ku çmimet kanë ndryshime të ndjeshme nga shitja e produkteve 

të paketura nga kompanitë dhe ato që shiten direkt nga fermerët që merren me mbledhjen 

dhe tharjen e tyre (fitimet e fermerëve janë 85-123% më të ulta).  

Një problematikë tjetër mjaft e rëndësishme në sektorin e BMA-e në Shqipëri është dhe 

bioçertifikimi i produkteve të tyre. Nëse në Shqipëri do të realizohej ky proces, të 

ardhurat që do të siguroheshin nga tregtimi i BMA-e në tregun e huaj do ishte mjaft e 

lartë dhe Shqipëria do të shndërrohej në një konkuruese e fortë në rajon. Realizimi i 

procesit të bioçertifikimit do të rriste në mënyrë të ndjeshme çmimet e shitjes së BMA-e 

në tregun e huaj, duke ndikuar edhe në rritjen e të ardhurave të Shqipërisë nga ky sektor. 

Nga analiza ekonomike e BMA-e në dy zonat pilot (Dibër dhe Malësi e Madhe) del në 

pah rëndësia ekonomike në gjenerimin e të ardhurave të popullsisë që jetojnë në zonat 
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rurale. Në rrethin e Dibrës një përqindje e konsiderueshme e popullsisë që jeton në zonat 

rurale është e përfshirë në aktivitetin e mbledhjes së BMA-e në gjendje të egër. Të 

ardhurat që përfitohen nga ky aktivitet përbëjnë një burim të rëndësishëm ekonomik për 

këto familje. Bazuar në këto përfitime banorët e këtyre zonave po i kushtojnë rëndësi 

kultivimit të tyre, duke i shndërruar BMA-e ndër kulturat kryesore bujqësore.  

Në rrethin e Malësisë së Madhe kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike është 

aktiviteti bazë me të cilat merret popullsia dhe burimi kryesor i të ardhurave të tyre. 

Popullsia është e fokusuar masivisht në kultivimin e këtyre bimëve (sidomos të 

sherebelës) dhe mbledhja e tyre në gjendje të egër ka rënë ndjeshëm. Synimi i tyre është 

që të rrisin më tej këto kultura duke i pasuruar me një larmi bimësh. Perspektiva e këtij 

sektori është me mjaft interes, gjë e cila reflektohet dhe në mbështetjen institucionale 

nëpërmjet dhënies së subvencioneve qeveritare për shtimin e sipërfaqeve të kultivuara me 

bimë mjekësore. 

Sektori i bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri nga njëra anë është fitimprurës 

dhe ndikon në gjenerimin e të ardhurave për popullsinë rurale, por nga ana tjetër disa 

BMA-e po përballen me dëmtimin ose zhdukjen e tyre. Si rezultat i mbishfrytëzimit dhe 

përdorimit të teknikave të gabuara të vjeljes, shumë specie të BMA-e janë të listuara si 

bimë të rrezikuara çaji i malit, salepi, sanza, xhirokulli, boronica, dëllinja e kuqe, dëllinja 

e zezë, rigoni, trëndafili i egër, murrizi, etj. Ndonëse janë nënshkruar nga Shqipëria disa 

konventa ndërkombëtare në mbrojtje të biodiversitetit, është hartuar legjislacioni përkatës 

për mbrojtjen e tyre si dhe janë një sërë aktorësh të përfshirë në procesin e  menaxhimit të 

BMA-e, sërish mbrojtja dhe shfrytëzimi në mënyrë racionale dhe të qëndrueshme të tyre 

lë për të dëshiruar. Nga monitorimi i gjendjes aktuale të menaxhimit të potencialit të 

BMA-e në Shqipëri rezulton se një pjesë e konsiderueshme e tyre janë të dëmtuara dhe të 

listuara si bimë në rrezik zhdukje dhe aktorët e menaxhimit duhet të ndëhyjnë për 

rikuperimin e këtyre bimëve.  

Gjeoinformacioni i BMA-e asiston në procesin e vendimmarrjes dhe menaxhimit si dhe 

shërben për të informuar  të gjithë atë pjesë të shoqërisë dhe institucioneve kërkimore-

shkencore apo zyrtare të interesuar për BMA-të. GI e BMA-e i krijuar nëpërmjet 

aplikimit të GIS është një informacion dixhital dhe i azhornueshëm dhe ndihmon të gjithë 

aktorët e menaxhimit për poseidimin e informacionit të nevojshëm të secilës specie 

(arealit të shtrirjes, vlerave ekonomike, përdorimin e tyre, statusin e rrezikimit, etj).  

 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

161 

 

REKOMANDIME 

 

Bimët mjekësore dhe aromatike në Shqipëri vlerësohen si një burim i rëndësishëm 

natyror për zhvillimin e zonave rurale të Shqipërisë. Ky potencial duhet monitoruar dhe 

vlerësuar nga ekspertë e studjues në mënyrë që të kemi një shfrytëzim të qëndrueshëm të 

tyre. Rekomandimet e këtij studimi vijnë si  rrjedhojë logjike e studimit të potencialit të 

BMA-e, zinxhirit të tregtimit të tyre dhe problematikës aktuale të mënaxhimit të tyre.   

Luftimi i informalitetit të çmimeve është një çështje komplekse por shumë e rëndësishme 

për popullsinë dhe biznesin e angazhuar në këtë sektor. Për këtë arsye duhet të bëhet 

standartizimi dhe publikimi i çmimeve të shitjes së BMA-e. Kjo është një problematikë 

që prek më shumë kategorinë e parë të zinxhirit të tregut të BMA-e, mbledhësit direkt në 

natyrë. Shumica e banorëve duke qenë se nuk janë të informuar mbi çmimet reale të 

shitjes së BMA-e detyrohet t’i shesin ato me çmime shumë herë më të ulta në krahasim 

me çmimin real të tyre. Standartizimi dhe publikimi i çmimeve të secilës bimë do të bëjë 

që edhe të ardhurat e popullsisë rurale që mbledhin BMA-e të ishin më të kënaqshme. 

Gjithashtu realizimi i procesit të bioçertifikimit të produkteve shqiptare do të ishte një 

arritje dhe promovim i produkteve me origjinë shqiptare. Eksporti i produkteve të BMA-e 

në gjendje të përpunuar do të ndikonte në rritjen e të ardhurave si dhe do të punësonte një 

pjesë të krahut të lirë të punës. 

Ndonëse vitet e fundit qeveria është treguar shumë bashkëpunuese në zhvillimin e 

industrisë së BMA-e nëpërmjet dhënies së subvencioneve fermerëve që merren me 

kultivimin e BMA-e dhe kompanive, sërish kërkohet mbështetje për përmirësimin e 

teknologjisë përpunuese të tyre siç janë: ndërtimi i tharëseve të BMA-e, blerja e 

makinerive përpunuese dhe prodhuese të vajrave esencial në vend, etj. Gjithashtu është e 

nevojshme të realizohet një studim i thelluar i tregut vendas dhe atij të huaj të BMA-e për 

të përcaktuar kërkesat e tij në mënyrë që tregu i shitjes së këtyre produkteve të jetë i 

garantuar. Në këtë mënyrë fermerët do jenë më të kujdeshëm në orientimin e mbledhjes 

dhe kultivimit të atyre bimëve që kanë treg shitje.  

Ndërgjegjësimi i fermerëve mbi standartet e grumbullimit të bimëve në mënyrë që ato të 

jenë të pastra dhe pa përzirje të tjera është një tjetër rekomandim që del nga ky studim. 

Kjo do të çonte në rritjen e standartizimit dhe cilësisë së BMA-e që rriten në Shqipëri. 

Arritja e këtyre standarteve dhe cilësisë së BMA-e të grumbulluara në Shqipëri do të 

çonte natyrshëm dhe në rritjen e nivelit të konkurueshmërisë me vendet e rajonit. Për këtë 

arsyeje është e nevojshme zhvillimi i ëorkshope-ve dhe trajnimeve të vazhdueshme me 

popullsinë rurale që merret me aktivitetin e mbledhjes së BMA-e mbi teknikat e vjeljes, 

grumbullimit dhe tharjes së tyre. 

Institucionet kërkimore-shkencore në bashkëpunim me universitetet si dhe specialistët e 

fushave përkatëse duhet të ndërmarrin studime të mirëfillta për monitorimin dhe 

inventarizimin e BMA-ve që rriten në Shqipëri. Nga monitorimi i vazhdueshëm do të 

përcaktohet potenciali për shfrytëzim si dhe do të evidentohen BMA-e që janë në rrezik 

zhdukje. Në varësi të shkallës së dëmtimit të tyre këto areale duhet të shpallen zona të 

mbrojtura për disa vite në mënyrë që të realizohet rigjenerimi i tyre në gjendje natyrale pa 

ndikimin e njeriut.   
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Përmirësimi i zbatimit të kuadrit ligjor shqiptar nëpërmjet bashkëpunimit midis 

institucioneve përgjegjëse si dhe listimi i bimëve të dëmtuara dhe përfshirja e tyre në 

Librin e Kuq do të çojë në mbrojtjen e BMA-e dhe në shfrytëzimin racional të tyre. 

Institucionet përgjegjëse duhet të realizojnë kontrolle dhe monitorime të vazhdueshme në 

arealet e dëmtuara dhe të marrin masat përkatëse ligjore në rastet e ndërhyrjes në zonat e 

ndaluara.  

Për menaxhimin e BMA-e përvec angazhimit të të gjithë aktorëve (autoritetet publike, 

bizneset dhe popullsia lokale) vjen në ndihmë dhe gjeoinformacioni i BMA-e me të 

dhëna të dixhitalizuara dhe të azhornuara. Gjeoinformacioni i BMA-e kërkon azhornim 

dhe pasurim të vazhdueshëm të informacioneve. Për këtë kërkohet që në të ardhmen të 

ndiqen politika forcuese të aspektit ligjor, teknik dhe financiar të aplikimit të teknologjisë 

GIS në Shqipëri; të rritet infrastruktura teknologjike, duke investuar në programet e reja 

të GIS për analiza të ndryshme hapësinore; të bëhen kualifikime të stafit që merret me 

krijimin dhe pasurimin e gjeoinformacionit; të realizohet blerja e imazheve satelitore me 

rezolucion të lartë, në mënyrë që të përcaktohet saktësisht areali i shtrirjes së bimëve 

mjekësore dhe aromatike dhe arealet e bimëve të dëmtuara. Gjeoinformacioni i BMA-e 

aktual duhet të pasurohet vazhdimisht me informacion të ri bazuar në monitorime të 

vazhdueshme të specialistëve e studjuesve të fushës mbi gjendjen potenciale dhe statusin 

e BMA-e.  
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Aneks 1- Database e bimëve mjekësore dhe aromatike që rriten në Shqipëri 

 
Nr. Emri Emri 

latinisht 

Familja Familja 

latinisht 

Pershkri

mi 

Vendodhja Periudh

a 

Përdorimi 

1 Ambruk Salicornia 

europaea 

Kenopodioro  Chenopodiacea

e  

Bimë 

njëvjecare

me kërcell 

10-40 cm 

Në toka të 

kripura të 

lagëta 

bregdetare, e 

zakonshme 

Korrrik-

tetor 

Ka veti 

diuretike 

dhe 

antiskorbut

ike 

2 Antenaria  Antenaria 

dioica 

Kompozitore  Compositae  Barishtore 

shumëvjec

are dioike 

deri 20-30 

cm 

Në livadhe e 

vende 

gurishtore të 

thata, 

kryesisht në 

zonat alpine 

e subalpine 

Maj-

korrik  

Kundër 

diaresë, 

takikardisë 

me origjinë 

nervore, 

hemoragjis

ë së 

mushkërive 

3 Arabidrop

s thaliana 

Arabidropsis  Kryqore  Cruciferae  Bimë 1 

ose 2 

vjecare 

me qime 

të pakta e 

të ashpra 

në pjesën 

e poshtme 

Në vend të 

thata 

gurishte, ara, 

mure e 

raniste, 

kudo, e 

zakonshme 

Shkurt -

maj 

Kundër 

astmës dhe 

katarës 

kronike 

4 Bar 

hudhre  

Alliaria 

petiolata  

Kryqore  Cruciferae  Bimë 

dyvjecare 

me erë 

hudhre 

kur 

shtypet 

Në pyje e 

vende të 

freskëta, e 

zakonshme 

Prill-

qershor 

Kundër 

ekzemës 

dhe 

plagëve të 

infektuara 

5 Barbare 

(Purtherth

ë) 

Barabarea 

vulgaris 

Kryqore  Cruciafereae  Bimë një 

ose 2 

vjcare, e 

shogëtose 

me pak 

qime ne 

fund 

Na vende të 

lagëta, 

fusha, 

livadhe e 

pyje, në 

zonat malore 

veriore, e 

rrallë 

Maj-

korrik 

Diuretike, 

kundër 

gurëve të 

rrugëve 

urinare dhe 

për 

shërimin e 

plagëve 

6 Barpezmi  Achillea 

millefolium  

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are 

Në vende 

me bar, toka 

djerrë, kudo 

e zakonshme  

Maj-

korrik  

Hemoragjit

ë e 

brendshme, 

kolagog, 

spazmalitik

, aperitiv 

etj 

7 Barpezmi  Achillea 

clypeolata  

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are me 

push të 

butë të 

shkurtër 

Në vende 

shkëmbore 

të zonës 

subalpine 

Qershor-

korrik 

Kundër 

anemisë, 

sëmundjev

e të 

stomakut e 

majasëllit 

për të 
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nxitur 

oreksin, 

kundër 

rërës në 

mëlcinë e 

zezë 

8 Bockë 

(qepë deti)  

Urginea 

maitima  

Zambakore  Liliaceae  Ka një 

kërvell 

50-150 cm 

me gjethe 

heshtore 

Në vende 

gurishtore 

nga 

Karaburuni 

deri ne 

Konispol 

Stato-

tetor 

Diuretike 

dhe 

kardiotonik

e 

9 Bozhure  Paeonia 

officinalis 

Bozhurore  Paenoniaceae  Bimë 

shumëvjec

sare me 

kërcep 

zhardhoko

r me 

rrënjë të 

mishta 

Në kullota, 

shkorreta të 

zonave 

malore 

Mars-

qershor 

Kundër 

kollës së 

mirë, 

epilepsisë 

dhe 

sëmundjev

e nervore 

10 Bredhi i 

Bardhë 

Abies alba 

Miller 

Pishore Pinaceae Dru deri 

50-60 me 

kororë 

Bjeshkët e 

Vermoshit 

deri ne malet 

e Oparit nga 

900-1600 m. 

Prill -maj Rrëshirën 

mjekësore 

11 Brokër  Cakie miller 

maritima  

Kryqore  Cruciafeaceae  Bimë 

njëvjecare 

e shogët  

Në raniste 

bregdetare; e 

zakonshme 

Prill-

shtator 

Antiskorbu

tike, në 

crregullime 

limfatike 

dhe në 

crregullime

t pas 

malarjes 

12 Burdullak Portulaca 

oleracea 

Burdullakore  Portulaceae  Bimë 

njëvjecare 

me kërcell 

10-50 cm 

Vende me 

bar, buzë 

rrugëve, në 

të mbjella si 

bar i keq 

Maj-tetor Ka veti 

diuretike, 

vermifuqe 

e 

antiskorput

ike 

13 Cikore  Cichorium 

intybus  

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are e 

shogët ose 

me qime 

gati të 

paepur 

Në vende 

me bar, 

anash 

rrugëve, 

kullota etj 

Maj-

shtator 

Kundër 

verdhëzës, 

sëmundjev

e të 

mëlcisë, 

dhimbjeve 

të 

stomakut, 

për të 

shtuar 

oreksin etj 

14 Cucubinë 

(rrëpirë, 

llapasanë) 

Sisymbrium 

officinale 

Kryqore  Cruciferae  Bimë një 

ose 2 

vjecare e 

shogët ose 

me qime 

Në djerrina, 

gërmadha 

ose buzë 

rrugëve, 

kudo e 

Mars-

gusht 

Kundër 

laringjiteve

, 

bronshiteve 

kronike dhe 
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zakonshme gurëve në 

tëmth 

15 Dafinë  Laurus 

nobilis 

Dafinore  Lauraceae  Shkurre 

ose dru I 

vogël 

Në makien e 

zonave 

bregdetareos

e më në 

thellësi të 

zonës 

mesdhetare 

Lulëzon 

në mars 

dhe 

frutifikon 

në 

shtator-

nëntor 

Përdoret si 

eksituese 

kundër 

gripit dhe 

bronshiteve 

kronike 

16 Deskuraini

e  

Descurainia 

sophia 

Kryqore  Cruciferae  Bimë një 

ose 2 

vjecare 

me 2 lloj 

qimesh 

Biuzë 

rrugëve, në 

djerrina e 

gërmadha të 

zonës së 

Juglindjes 

Mars-

shtator 

Kundër 

kollës 

kronike, 

astmës, 

shiatikut e 

plagëve 

17 Diplotaks  Diplotaxis 

tenufolia  

Kryqore  Cruciafeaceae  Bimë 

shumëvjec

are 

Në djerrina, 

gërmadha, 

mure e rrugë 

të zonave të 

ulta 

Shkurt-

tetor 

Kundër 

bronshitit 

kronik dhe 

rrufës së 

fortë  

18 Ditrike  Dittrichia 

graveolens 

Kompozitore  Compositae  Bimë 

njëvjecare 

20-60 cm 

Toka të thata 

dhe të 

papunuara, 

vende me 

gurë 

Korrik-

nëntor 

Kundër 

dizanterisë, 

bronkitit e 

rehumatiz

mës 

19 Djegës  Lepidium 

campestre  

Kryqore  Cruciaferaceae  Bimë një 

ose dy 

vjecare 

me qime 

të 

shkurtëra 

Në djerrina, 

gërmadha e 

vende me 

bar, 

kryesisht në 

zonat e ulta 

e deri 

malore 

Prill-maj Veti 

antiskorbut

ike e 

diuretike  

20 Djegës  Lepidium 

latifolium  

Kryqore  Cruciaferaceae  Bimë 

shumëvjec

are me erë 

shumë të 

fortë 

Në vende të 

lagëta 

Qershor-

korrik 

Veti 

stimuluese, 

diuretike, 

rrënja 

përdorret 

kundër 

dhembjeve 

të shiatikut 

21 Djegës  Lepidium 

graminifoliu

m 

Kryqore Cruciaferaceae Bimë 

shumëvjec

are me erë 

të fortë 

Në vende të 

kultivuara, 

djerrina e 

gërmadha të 

zonave të 

ulta 

Maj-

gusht 

Kundër 

kafshimit 

nga 

gjarpëri 

22 Dëllinja e 

kuqe 

Juniperus 

oxysedrus 

Qiparisore  Cupressaceae  Shkurre 

deri 4-5 m 

  Nga 

destilimi I 

drurit 

përodhohet 

një lloji aj i 

cili 

përdoret 

kundër 
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sëmundjev

e të lëkurës 

23 Dëllinja e 

zezë 

Juniperus 

communis 

Qiparisore  Cupressaceae  Shkurre 

ose dru 

dioik deri 

7-8 m me 

lëkurë të 

lëmauar të 

murrme 

Shqiperia e 

Veriut dhe e 

Mesme që 

nga brigjet e 

detit deri në 

malet e larta 

Prill –

maj; farat 

shtator-

tetor 

Ka veti 

diuretike 

dhe 

stimuluese; 

prodhohen 

dhe pije 

alkoolike 

dhe 

freskuese 

24 Erukastër  Erucastrum 

nasturtiifoliu

m 

Kryqore  Cruciafeaceae  Bimë 2 

ose 

shumevjec

are e 

grathët 

Në ara buzë 

rrugësh, e 

natyralizuar 

Prill-

gusht 

Si 

diuretike, 

stomatike e 

antiskorbut

ike 

25 Eupator Eupatorium Kompozitore  Compositae Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are 

Vende me 

lagështi 

Korrik-

shtator 

Kundër 

parazitëve, 

dipepsisë 

etj. 

26 Fiku  Ficus Manore Morceae Gjethe të 

mëdha me 

bisht 2-7 

cm, gjethe 

rrumbulla

ke 

Në të gjithë 

zonat e 

ngrohta të 

vendit 

Maj-

qershor; 

srutifiko

n 

qershor-

tetor 

Ka veti 

laksative 

27 Filagë  Filago 

vulgaris 

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

2-15 cm e 

lartë 

Toka të 

papunuara, 

buzë 

rrugëve, në 

kullota etj 

Maj-

korrik 

 

28 Fom  Fumaria 

officinalis 

Lulekuqore  Papaveraceae  Bimë 

njëvjecare 

e gjelbërt, 

ngabjëher

ë 

kacavjerrë

se 

Në gjerdhe, 

vende me 

bar, në ara 

nga zona 

malore, e 

zakonshme 

Janar-

shtator 

Kundër 

sëmundjev

e të 

mëlcisë, 

arterioskler

rozës, 

anemisë, 

parazitëve 

të zorrëve 

29 Gjasëll  Umbilicus 

rupestris 

Krasulore  Crassulaceae  Bimë 

shumëvjec

are 

Në 

shkëmbinj 

me hije e 

muretë 

vjetër deri 

në zonat 

malore të 

rajonit Jugor 

Prill-

qershor 

Përdoret si 

diuretike, 

kundër 

inflamacio

nit të 

mëlcisë së 

zezë dhe 

epilepsisë 

30 Gjuhënues

e  

Delphinium  Zhabinore  Ranunculaceae  Bimë e 

rrallë 

dyvjecare 

Në toka të 

papunuara, 

vende me 

gurë, 

kryesishtë 

zonave të 

ultamesdhet

Prill-maj Kundër 

krimbave si 

dhe 

insekticide

ve 



Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë rurale 

 

173 

 

are 

31 Gjunjëz  Ephedra 

fragilis 

Gjunjëzore  Ephedraceae Shkurrëz 

deri në ½ 

m, degët 

me 

ndërnyja 

deri në 5 

cm 

Gjendet aty-

këtu gjatë 

bregdetit 

Maj-

qershor’ 

frutifikon 

qerhor-

korrik 

Përdoret 

kundër 

astmës 

32 Glaucium  Glaucium 

flavum 

Lulekuqore  Papaveraceae  Bimë dy 

ose 

shumevjec

are 

Në raniste 

bregdetare  

Maj-

shtator 

Kundër 

dhimbjeve 

të 

hemoroide

ve 

33 Herniare  Herniaria 

glabra 

Karafilore    Caryophyllacea

e   

Bimë një 

ose 

shumëvjec

are e 

drunjëzuar 

në baz. 

Vende 

ranore, 

gurishtore 

ose me bar, 

deri në zonat 

e larta 

malore, e 

zakonshme 

Qershor-

shtator 

Për 

trajtimin e 

rugëve 

urinare 

34 Hidhra  Urtica dioica Hithrore Urticacea Bimë 

shumëvjec

are 30-150 

cm e 

mbuluar 

me qime 

djegëse 

Pranë 

banesave, në 

djerrina e 

pyje nga 

zonat e ulta 

deri në ato 

subalpine, 

me përhapje 

të 

zakonshme 

në tokat e 

pasura me 

lëndë 

azotike 

Maj-

shtator 

Kundër 

hemoragjiv

e, 

dermatozav

e e 

ulcerave të 

stomakut e 

të zorrëve 

35 Hudher  Allium 

sativum  

Zambakore  Liliaceae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are, 3-6 

cm 

E kultivuar  Qershor-

korrik 

Lufton 

antiskleroz

ën, ka 

veprim 

antihelmeti

k kundër 

askarideve 

dhe 

oksiureve, 

në 

mjekimin e 

diabetit 

36 Isatis 

tinctoria 

Isatis  Kryqore  Cruciaferae  Bimë 

dyvjecare 

e shogët 

Në toka 

gurishtore 

Prill-

korrik 

Sëmundjet 

e shpretkës 

dhe si 

antiseptik 

për 

shërimin e 

plagëve 

37 Kamformo Chamhorosm Kenopodiore  Chenopodiacea Gjysmësh Toka të thata Korrik- Ekspektora
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zmë  a 

monspeliaca 

e kurre me 

kërcell 10-

60 cm 

e të kripura tetor nt e 

diuretik 

 Kamomil  Chamomilla  Kompozitore  Compositae  Bimë 

njëvjecare 

e shogët, 

me kërcej 

10-60 cm 

Në toka të 

punuara, 

vende me 

bar, oborre, 

shpesh dhe e 

kultivuar 

Maj-

gusht 

Si qetësues, 

për 

shërimin e 

plagëve të 

shkaktuara 

nga djegiet, 

kundër 

hemorroide

ve 

38 Kaparinë  Capparis 

spinosa 

Kaparore  Capparaceae  Shkurre 

me kërcej 

tufor 1 m 

ose më 

shumë 

Në 

shkëmbinj e 

mure të 

vjetër të 

bregdetit 

Lul. 

Qershor-

shtator; 

frutifikon 

tetor-

dhjetor 

Përdoret si 

diuretike 

dhe tonike 

39 Kardamin

ë (Gozhël) 

Cardamine 

prantensis 

Kryqore  Cruciaferaceae  Bimë 

shumëvjec

are e 

shogët 

Në vende të 

lagëta me 

bar të 

zonave të 

ulta  

Mars-

maj 

Ka veti 

antiskorbut

ike e 

diuretike, 

përdoret 

kundër 

astmës 

40 Klokëz  Silene gallica  Karafilore  Caryophyllacea

e  

Bimë 

njëvjecare

, me 

kërcej 15-

45 cm 

Në vende 

me bar, 

kodrina, ara 

e vende me 

gur deri në 

zonat malore 

Prill- 

korrik 

Kundër 

kafshimit të 

nëpërkës 

41            

Klokëz  

(Garckë)                                          

Silene 

vulgaris 

Karafilore Caryophyllacea

e 

Bimë 

shumëvjec

re 

nganjëher

ë tufore 

dhe e 

drunjëzuar 

në bazë 

Në vende 

më bar. 

Shkëmbinj, 

raniste, nga 

zona 

bregdetare 

deri në zonat 

e larta 

malore, e 

zakonshme 

Mars-

gusht 

Kundër 

sëmundjev

e të 

fshikëzës 

së urinës 

42 Konizë  Conyza 

canadensis 

Kompozitore  Compositae  Bimë 

njëvjecare 

10-150 cm 

e gjatë 

Buzë 

rrugësh, në 

ara etj 

Qershor-

dhjetor 

Kundër 

diaresë, 

dizanterisë, 

bronkitit, 

rehumatiz

mës 

43 Konvalare 

(Lot zoje, 

parlot, lule 

Shëngjergj

i) 

Convallaria 

majalis  

Zambakore  Liliaceae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are me 

shtije e 

rizomë 

zvarritëse 

të 

Në pyje e 

shkorreta 

Maj-

qershor  

Në 

insuficencë

n kardiake, 

në 

crregullime

t nervore të 

aktivitetit 

kardiak, 
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degëzuar kundër 

epilepsisë 

etj. 

44 Kopedan  As arum 

europaeum  

Petrikore  Aristolochiacea

e 

Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are 

leshtor, 

me rizomë 

zvarritëse 

të trashë e 

të 

degëzuar 

Në pyje të 

freskëta me 

hije, buzë 

ahishteve 

Mars-

qershor 

Kundër 

bronkitit 

dhe astmes, 

ka veti 

vomitive 

45 Kren  Aramoraia 

rusticana 

Kryqore cruciaferaceae Bimë 

shumëvjec

are e 

shogët 

E kultivuar 

dhe e 

natyralizuar 

Qershor-

gusht 

Stimulues i 

aparatit 

tretës, 

diuretic I 

fortë dhe 

përdoret 

kundër 

krimbave 

tek fëmijët 

dhe si 

ekspektora

nt 

46 Kulpër  Clematis 

vitalba 

Zhabinore  Ranunculaceae  Bimë 

kacavjerrë

se deri në 

30 m 

Në pyje, 

gjerdhe deri 

në zonat 

malore, e 

zakonshme 

Maj-

korrik 

Kundër 

djegieve, 

rehumatiz

mit dhe 

sëmundjev

e të syve 

47 Kënkoll  Agrostemma 

githago 

Karafilore Caryophyllacea

e  

Bimë 

njëvjecare 

me qime 

të gjata, të 

shtrira 

Në toka të 

punuara deri 

në zonat 

malore, e 

zakonshme 

Prill-

korrik 

Kundër 

sëmundjev

e të lëkurës 

dhe 

hemoragjiv

e, farat janë 

diuretike 

ekspektora

nte 

48 Lakër  Brassica 

oleraceae 

Kryqore  Cruciafeaceae  Bimë 2 

ose 

shumëvjec

are e rimtë 

ose e 

shogët 

E kultivuar 

dhe e egër 

në 

shkëmbinjtë 

bregdetar 

nga Vlora në 

Sarandë 

Mars-

qershor 

Kundër 

sëmundjev

e të aparatit 

tretës e të 

mëlcisë si 

dhe kundër 

dhimbjeve 

të 

rehum,atiz

mës e të 

shiatikut 

49 Lobularie  Lobularia 

maritime  

Kryqore  Cruciaferaceae  Bimë 

shumëvjec

are me 

qime si 

Në gurishte 

ose ranishte 

sidomos 

bregdetare 

Prill-

gusht 

Kundër 

katarreve 

dhe si 

antiskabuti
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mëqik, 

pak e 

drunjëzuar 

në fund 

ke 

50 Lulekuqe  Papaver 

rhoeas 

Lulekuqore  Papaveraceae  Bimë 

njëvjecare 

25-90 cm 

Në ara e 

vende me 

bar, në 

vende me 

gurë e 

shkëmbinj 

deri në zonat 

malore, e 

zakonshme 

Mars-

korrik 

Qetësues e 

kollës dhe 

kundër 

pagjumësis

ë 

51 Lulekuqe 

(Hashash) 

Papaver 

somniferum 

Lulekuqore  Papaveraceae  Bimë 

njëvjecare 

e rimtë 

deri në 1m 

Bimë e 

kultivuar  

Maj-

korrik 

Kundër 

dhimbjeve 

dhe 

pagjumësis

ë 

52 Luleshpatë  Iris 

germanica  

Shpatore  Iridaceae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are me 

kërcell 40-

90cm 

E kultivuar 

ne kopshte 

dhe e 

natyralizuar  

Prill-

qershor 

Rizomat 

përdoren në 

mjekimin e 

lisë së qenit 

53 Luleshqerr

ë  

Bellis 

perennis 

Kompozitore  Composiatae  Bimë 

shumëvjec

are, 

zakonisht 

shtijore 

Në vende 

me bar, 

shkorreta, 

kullota etj 

Janar-

dhjetor 

Pastrimi e 

gjakut, 

diuretike 

dhe 

antiseptik 

54 Luleshurd

he  

Taraxacum 

officinale  

Kompozitore  Compositae  Barishtore 

shumëvjec

are , 15-30 

cm 

Në livadhe e 

vende me 

bar 

Mars-

shtator 

Kundër 

sëmundjev

e të 

mëlcisë. 

Tëmthit, 

skuqjes së 

fshikëzës 

urinare, për 

të nxitur 

oreksin etj. 

55 Lëkue I 

bardhë  

Nymphaea 

alba 

Nimfeore  Nymphaeaceae  bimë 

shumëvjec

are me 

rizomë 

zvarritëse   

në liqene 

deri në zonat 

e larta 

malore  

Prill- 

tetor 

Qetësues 

kundër 

pagjumësis

ë, në 

sëmundjet 

e 

dizanterisë, 

të veshkave 

dhe të 

fshikëzës 

urinare 

56 Lëpjetë  Rumex cripus Nejcore  Polygonaceae  Bimë 

shumëvjec

are me 

kërcell 30-

150 cm 

Në vende 

ma bar, buzë 

tokave të 

punuara e 

livadhe të 

Korrik-

gusht 

Ekstrakti 

nga fara 

përdoret 

kundër 

diaresë 
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zonave të 

ulta 

57 Mani I Zi Morus nigra Manore Moraceae Dru deri 

ne 15 m. 

degë të 

kuqërremt

a me 

gjethe në 

formë 

zemre 

Kultivohet 

kryesisht në 

zona të 

ngroht a dhe 

më pak në 

ato të ftohta 

Prill-maj; 

frutifikon 

qershor-

korrik 

Kundër 

diabetit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Minuer  Chenopodium 

botrys 

Kenopodiore  Chenopodiacea

e  

Bimë 

njëvjecare 

me kërcell 

15-70 cm; 

është bimë 

me qime 

me 

gjendra të 

verdha 

kafe 

Vende 

gurishtore të 

thata, 

gërmadha, 

shtretër 

lumenjsh të 

zonave të 

ulta 

Korrik-

shtator 

Përdoret si 

ekspektora

nt si dhe 

kundër 

molitës 

59 Minuer  Chenopodium 

vulvaria 

Kenopodiore  Chenopodiacea

e  

Bimë 

njëvjecare 

me erë 

peshku të 

prishur, e 

mbuluar 

me pluhur 

miellor të 

zbardhem

ë 

Buzë 

rrugëve e 

zonave të 

shkreta të 

zonave të 

ulta 

Qershor-

tetor 

Kundër 

histerisë 

dhe 

turbullimev

e nervore 

60 Mylqinë  Berberi 

vulgaris  

Berberidore  Berberidaceae  Shkurre 

1.5 -3 m e 

shogët 

Në pyje, 

kullota, 

vende 

shkëmbore 

të zonave të 

larta malore, 

e rrallë 

Lulëzon 

maj-

qershor; 

frutifikon 

gusht-

shtator 

Kundër 

hemoroide

ve, 

variceve, 

gurëve të 

rrugëve 

urinare, 

sëmundjev

e të mëlcisë 

së zezë 

 nejcë Polygonum 

persicaria 

Nejcore  Polygonaceae  Bimë 

njëvjecare 

me kërcell 

20-80 cm  

me gjethe 

gjashtore-

heshtore 

Në vende 

me shumë 

lagështirënë 

zonat malore 

dhe të ulta 

Maj -

tetor 

Për 

ndalimin e 

hemoragjiv

e 

61 Nejcë  Polygonum 

bistorta 

nejcore polygonaceae Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are me 

Në livadhe 

me 

lagështirë, 

në shpate 

Maj-

gusht 

Rizoma e 

saj përdoret 

si 

tonikkundë
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rizomë të 

trashë, të 

fortë, 

kërcell I 

drejtë 20-

100 cm 

gurishtore të 

lagëta, pranë 

burimeve 

me ujë të 

zonës 

subalpine 

r diarreve, 

hemorroide

ve, 

turbekulozi

t 

62 Nejcë (Bar 

pate)  

Polygonum 

aviculare 

Nejcore Polygonaceae  Bimë 

njëvjecare 

me kërcell 

20-60 cm 

Rrugë dhe 

vende me 

bar qe 

shkelen, në 

zonat e ulta 

Qershor-

shtator  

Është 

diuretike 

63 Nejcë 

(Thartickë

) 

Polygonum 

hydropiper 

Nejcore  polygonaceae Bimë 

njëvjecare 

me kërcell 

20-100 

cm, ka 

gjethe 

gjatore, 

heshtore 

Rritet në 

vende me 

lagështirë 

buzë 

kanalesh të 

zonave të 

ulta 

Qershor-

tetor 

Përdoret si 

hemostatik 

në 

hemoragjit

ë e 

brendshme 

dhe 

kundërhem

oroideve, 

variceve 

etj. 

64 Nigelë  Nigella 

arvensis 

Zhabinore  Ranunculaceae  Bimë 

njëvjecare 

10-30 cm 

Në ara, 

bregore të 

rrahura nga 

dielli, toka 

ranore, më 

shpesh në 

zonat e ulta 

dhe më 

rrallë deri në 

zonat malore 

Maj-

korrik  

Kundër 

krimbave 

65 Nigelë  Nigella 

damascena 

Zhabinore Ranunculaceae  Bimë 

njëvjecare 

deri në 40 

cm 

Në vende 

me bar, 

bregore. Të 

rrahura nga 

dielli, 

kryesisht në 

zonat e ulta 

Maj- 

korrik 

Ka veti 

tonike, 

stimuluese 

e diuretike 

66 parietarie Parietaria 

officinalis 

Hidherore  Urticaceae  Bimë 

sumëvjeca

re me 

kërcell 30-

100 cm 

Në 

shkorreta, 

mure e 

gërmadha të 

zonave të 

ulta 

Maj-tetor Kundër 

sëmundjev

e të rrugëve 

urinare dhe 

kundër 

rehumatiz

mës 

67 Parnase  Parnassia 

palustris  

Parnasiore  Parnassiaceae  Bimë 

shumëvjec

are e 

shogët  

Në livadhe 

të lagta 

malore e 

subalpine, 

pranë 

burimesh 

Korrik-

gusht 

Kundër 

diaresë dhe 

sëmundjev

e të syve 

68 Pelin  Artemisia 

vulgaris  

Kompoziotre  Compositae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

Në vende 

me bar, 

gjerdhe, 

Korrik-

tetor 

Kundër 

anemisë, 

epilepsisë, 
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are, 

tufore, 

aromatike, 

pa rozeta 

dimerore  

buzë 

kanalesh 

për 

shpejtimin 

e tretjes së 

ushqimit 

etj. 

69 Pelin  Artemisia 

absinthium 

Kompozitore  Compositae  Bimë 

shumëvjec

are 30-90 

cm 

Në vende 

shkëmbore, 

vende me 

bar 

Korrik-

shtator 

Për nxitjen 

e oreksit, 

kundër 

kolikeve, 

sëmundjev

e të 

stomakut, 

crregullime

t e 

stomakut, 

crregullime

t e mëlcisë 

e të tëmthit 

70 Petrik  Aristolociacle

matitis 

Petrikore  Aristolochiacea

e  

Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are, me 

erë të 

keqe, me 

kërcep 

zvarritës, 

shumë të 

degëzuar 

Në vende 

me bar, 

djerrina e 

shkorreta të 

zonave të 

ulta 

Maj-

gusht 

Kundër 

crregullime

ve nervore, 

epilepsisë, 

kundër 

ulcerave 

dhe 

dhimbjeve 

muskulare, 

ka veti 

emenagoge 

71 Pipanollë  Thalictrum 

flavum 

Zhabinore  Ranunculaceae  Bimë 

shumëvjec

are 50-120 

cm 

Në vende 

me bar, 

livadhe me 

lagështi të 

zonave 

malore 

Maj-

gusht  

Përdoret si 

purgativ 

dhe 

diuretik 

72 Plenër  Inula 

helenium 

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are 6-250 

cm 

Në shkorreta 

me lagështi, 

celtira 

pyjesh, 

vende me 

bar, livadhe 

etj deri në 

zonat malore  

Qershor-

gusht 

Kundër 

bronkiteve, 

kollës së 

fortë dhe 

astmës 

73 Plenër  Inula 

germanica 

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are 30-60 

cm e lartë 

Në vende 

me bar 

Maj-

korrik 

Kundër 

epilepsisë 

74 Pras  Allium 

porrum  

Zambakore  Liliaceae  Bimë 

barishtore 

shumevjec

are 

E kultivuar 

si perime 

Prill=maj Në 

dhimbjen e 

veshit si 

dhe 

mjekimin e 

majasëllit 

75 Qepë  Allium  Zambakore  Liliaceae  Bimë E kultivuar Qershor- Për 
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barishore 

shumëvjec

are  

kudo si 

perime 

gusht tensionin e 

lartë, në 

rehumatizë

m etj 

76 Ribes(rrus

h serezi)  

Ribes uva-

crispa 

Grosulariore  Grossulariaceae  Shkurre 

80-150 cm 

Në pyje e 

shkorreta të 

vendeve 

malore 

Lulëzon 

prill-maj; 

frutifikon 

qershor-

gusht 

Lëngu I 

fryteve 

përdioret 

kundër 

inflamacio

neve 

77 Rrapanidh

e  

Raphanus 

sativus  

Kryqore  cruciafeaaceae Bimë me 

rrënjë një 

ose 2 

vjecare 

Bimë e 

kultivuar  

Maj-

shtator 

Kundër 

gurëve të 

rrugëve 

urinare, 

diuretike 

dhe 

ekspektora

nte 

78 Rrapanidh

e (rrep i 

egër) 

Raphanus 

raphanistrum 

Kryqore  Cruciafeaceae  Bimë më 

rrënjë 1 

ose 2 

vjecare 

hollake  

Në toka të 

kultivuara e 

vende me 

bar; i 

zakonshëm 

Prill-

korrik 

Kundër 

rehumatiz

mit 

79 Rrodhe  Arcitum 

lappa 

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

dyvjecare 

90-150 cm 

Në toka të 

papunuara, 

buzë 

rrugëve, 

përrenjëve 

etj 

Qershor-

gusht 

Në 

sëmundjet 

e lëkurës, 

në proceset 

e 

qelbëzimit 

dhe në 

ekzemë 

80 Rrushqyqe  Sedum 

telephium 

Krasulore  Crassulaceae Bimë 

shumëvjec

are me 

rrënjë 

zhardhoko

re  

Në vende të 

thata me 

gurë, në 

shkëmbinj e 

mure  

Qershor-

tetor 

Për 

shërimin e 

plagëve, 

kundër 

djegieve e 

kallove 

81 Rrushqyqe  Sedum 

reflexum  

Krasulore  Crassulaceae  Bimë 

shumëvjec

are e 

blertë e 

shogët 

Në 

shkëmbinj, 

mure e 

vende me 

gurë të 

zonave 

malore 

Maj-

korrik 

Për të 

lehtësuar 

inflamacio

nin 

82 Rrushqyqe 

(Bar 

urdhe)  

Sedum acre  krasulore Crassulaceae  Bimë 

shumëvjec

are e 

blertë e 

shogët, 

tufore 

Në vende 

me gurë e 

bar, në 

shkëmbinj të 

zonavemalor

e; e 

zakonshme 

Maj-

gusht 

Kundër 

plagëve të 

gojës, 

tumurore e 

kallove 

83 Salep  Orchis  Salepore  Orchidaceae     Në katarret 

e zorrëve të 

fëmijëve, 

kundër 
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acarimeve 

të rrugëve 

të 

frymarrjes 

si dhe 

qetësues I 

kollës 

84 Sapunqyq

e  

Saponaria 

officinalis 

Karafilore  Caryphyllaceae  Bimë 

shumëvjec

are me 

kërcell 30-

90 cm 

Në 

shkorrete, 

shtretër 

lumenjsh, 

deri në zonat 

malore 

Qershor- 

gusht 

Kundër 

rehumatiz

mit, 

nevrastenis

ë dhe 

ekzemave 

85 Shelp Nasturtium 

officinale  

Kryqore cruciaferaceae Bimë 

shumëvjec

are me 

kërcep 

zvarritës 

Në ujra të 

ndenjura ose 

të 

rrjedhshme, 

burime; e 

zakonshme 

Mars-

korrik 

Kundër 

dermatozav

e, 

bronshiteve 

kronike, 

diabetit 

86 Sherq  Crhysospleni

um 

alternifolium 

Iriqëzore  Saxifragaceae  Bimë 

shumëvjec

are me 

qime në 

pjesën e 

poshtme 

dhe e 

shogët 

sipër 

Në pyje me 

lagështirë të 

zonave 

malore 

Mars-

qershor 

Veti 

ekspektora

nte dhe 

diuretike 

87 Shpatë e 

zbehtë  

Iris pallid  Shpatore  Iridaceae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are me 

kërcell 15-

120 cm 

Në vende 

shkëmbore 

me natyrë 

gëlqerore  

Prill-maj Për 

shërimin e 

bronshitit, 

astmës, 

kollës së 

bardhë 

88 Shtarë e 

bardhë  

Veratrum 

album  

Zambakore   Liliaceae   Bimë 

narishtore 

shumëvjec

are 50-175 

cm e lartë 

Në livadhe e 

kullota 

subalpine, 

vecanërisht 

në vende me 

lagështi 

Korrik-

gusht  

Përdoret në 

praktikën 

veterinare 

si mjet i 

jashtëm 

kundër 

parazitëve 

si dhe në 

rastet e 

rënda të 

hipertensio

nit malinj 

89 Shtrapër  Capsella 

bursa-pastoris 

Kryqore  Cruciaferaceae  Bimë 

njëcjecare 

me qime 

të pakët 

ose të 

shogët 

Në vende të 

thata e  me 

bar; e 

zakonshme  

Mars-

dhjetor 

Kundër 

hemoragjis

ë, diarresë, 

gurëve të 

rrugëve 

urinare, 

kundër 

plagëve të 

dhimbjeve 
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të veshit 

90 Shukull 

(Gruzë) 

Reseda 

lutecola 

Shukullore  Resedaceae  Bimë 

dyvjecare 

e shogët 

Në vnde me 

gurë, nëpër 

mure, 

shkëmbinj 

deri në zonat 

malore 

Prill-

qershor 

Veti 

antiskorput

ike e 

stomakike 

91 Sinap  Sinapis 

arvensis  

Kryqore  Cruciafeaceae  Bimë 

njëvjecare 

e grathët 

Në toka të 

kultivuara; e 

zakonshme 

Prill-

shtator 

Në 

infektimin  

e rrugëve të 

frymarrjes 

92 Solidagë  Solidago  Kompozitore  Compositaae  Barishtore 

shumëvjec

are me 

rizomë 

Në pyje dhe 

shkorreta në 

zonat malore 

të Shqipërisë 

veriore dhë 

të mesme 

Qershor-

tetor 

 

93 Spergulare  Spergularia 

rubra 

Karafilore    Caryophyllacea

e    

Bimë një 

deri 

shumëvjec

areme 

rrënjë 

boshtake 

hollake 

deri në të 

drunjëzuar

a 

Vende me 

gurë, buzë 

rrugësh, në 

toka ranore 

deri në zonat 

malore 

Mars-

tetor 

Përdoret në 

sëmundjet 

e rrugëve 

urinare 

94 Sumbullar 

(dredhës)  

Humulus 

lupulus 

Kërpore  Cannabaceae Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are me 

rizomë të 

gjatë, 

kërcell 3-8 

m 

Në zonatë 

freskëta dhe 

e kultivuar 

Qershor-

shtator 

Lufton 

rakitizmin, 

aneminë 

dhe 

mungesën e 

oreksit 

 

95 Tamlagjak  Chelidonium 

majus 

Lulekuqore  Papaveraceae  Bimë 

shumëvjec

are, e 

rimtë, 

pushlore 

me lateks 

ngjyrë 

portokalli 

Në vende 

me hije, 

pyje, 

gjerdhe e 

mure, 

zakonisht në 

zonat malore 

Prill-

gusht 

Kundër 

anginës së 

gjoksit, 

tensionit të 

lartë, 

astmës, 

arterioskler

ozës, ikterit 

etj. 

96 Thundërm

ushkë  

Tusilago 

farfara 

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are, me 

rizomë të 

gjatë 

Në toka 

argjilore, 

buzë 

përrenjëve, ë 

skarpate me 

lagështirëë 

Janar-

mars 

Kunër 

diaresë, 

sëmundjev

e të 

veshkave 

dhe 

mëshikëzës 

urinore, 

takikardisë, 

për 

mjekimin e 
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plagëve që 

shërohen 

më 

vështirësi 

97 Ushonjëz  Carlina 

acanthifolia  

Kompozitore  Compositae  Bimë 

barishtore 

shumëvjec

are, 

monokarp

ike, pa 

kërcell 

Në vende të 

thata me bar 

e kullota, 

kryesisht të 

zonave 

malore 

Qershor-

shtator 

Diuretike 

dhe 

laksative 

98 Veshtulla  Viscum  Evullore  Loranthaceae   E 

zakonshme 

ne zonat e 

ulta dhe 

subalpine 

Mars- 

maj; 

frutifikon 

tetor-

mars 

Kundër 

tensionit të 

lartëtë 

gjakut, 

krizave 

nervore, 

aluminurisë

, astmës 

99 Xhërrokull 

vjeshtor  

Colchicum 

autumnale 

Zambakore  Liliaceae   Në livadhe 

me lagështi, 

celtira 

pyjesh etj 

Gusht-

tetor 

Kundër 

disa 

formave të 

kanceroze, 

në 

mjekimin e 

alergjive etj 

100 Zhabinë  Ranunculus 

repens 

Zhabinore  Ranunculaceae  Bimë 

shumevjec

are 15-60 

cm 

Në vende 

me 

lagështirë, 

buzë ujrash 

të 

rrjedhshëm 

deri në zonat 

malore 

Mars-

maj 

Kundër 

sëmundjev

e të lëkurës 

101 Zhabinë  Ranunculua 

acris  

Zhabinore  Ranunculaceae  Bimë 

shumëvjec

are  me 

qime të 

shtrira me 

gjatësi 30-

50 cm 

Në livadhe e 

kullota, në 

pyje e buzë 

rrugësh, më 

shpesh të 

zonave 

malore 

Maj-

shtator 

Përdoret 

për heqjen 

e lythave 

dhe kundër 

dhimbjeve 

të kokës 

102 Zhabinë  Ranunculus 

bulbosus 

Zhabinore Ranunculaceae Bimë 

shumëvjec

are deri në 

50 cm 

Në vende 

me bar, 

kullota e 

vende me 

lagështi deri 

në zonat 

malore 

Prill- 

korrik 

Kundër 

diegjeve, 

rehumatiz

mit dhe 

sëmundjev

e të syve 
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Aneks 2- Harta e shtrirjes së BMA-ve sipas rretheve të Shqipërisë 
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Aneks 3 - Disa nga grumbulluesit rajonal të bimëve mjekësore dhe aromatike nëpër 

rrethe 

Nr. Pika e grumbullimit 

(rrethi) 

Emri i pronarit (grumbulluesit) 

1 Durrës Myslim Pepa 

2 Berat Luljeta Toska 

3 Çorovodë Florie Shahu 

4 Sharove, Skrapar Muhamet Kadiu 

5 Tepelenë Luan Oruci 

6 Peshkopi, Dibër Zyber Gjoni 

7 Përmet Flamur Hajdinaj 

8 Elbasan Toli Bodurri 

9 Korçë Xhovan Saraci 

10 Malësi e Madhe Xhemal Hasani 

11 Shkrel, Malësi e Madhe Martin Pellumbi 

12 Koplik, Malësi e Madhe Ilir Brukaj 

13 Përmet Napolon Hajdini 

14 Çorovodë, Skrapar Safet Dyrmishi 

15 Malësi e Madhe Berhan Kukaj 

16 Malësi e Madhe Lulash Volaj 

17 Malësi e Madhe Vasel Leka 

18 Shkodër Bujar Shaqiri 

19 Shkodër Metush Elezi 

20 Malësi e Madhe Xhelal Danaj 

21 Malësi e Madhe Rexhep Brojka 

22 Elbasan Avram Binjaku 

23 Elbasan Shefki Ahmeti 
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Aneks 4 - Lista e kompanive të përpunimit dhe eksportimit të BMA-ve në Shqipëri 

Nr

. 

Kompania Emri i pronarit Vendodhja  

1 Alb-Ducros Genci Guga Tiranë 

2 Albanian Herbs 

Sh.A. 

Kujtim Zere Shkozet 11/4 God 4/2, 

Durres 

3 Filipi Shpk Filip Gjoka Lac 

4 Xherdo Shpk Xhavit Hysenaj  Maminas, Durres 

5 Elba-Shehu Shpk Ylli & Xhevdet 

Shehu 

Elbasan 

6 Mucaj Shpk Vasel Mucaj Bajze, Malesi e Madhe 

7 Relika Shpk Ramadan Lika Koplik, Malesia e Madhe 

8 Herba-Fruktus 

Shpk 

Emin Koldashi Elbasan 

9 Albania Trading 

Company (ATC) 

- Lagja.6 ―Maliq Muço‖, Nr. 

1011, 

Durres 

10 Flaerti shpk Azem Cina Rruga Dardania, Durrës 

11 Galen shpk Alfons Cici Shkoder 

12 Zagora shpk Haxhi Bercaj Koplik, Malësi e Madhe 

13 Erba shpk Kujtim Keka Grizhe, Malesia e Madhe 

14 Gjonaj shpk Prele Hasani Kushe, Hot, Malesia e 

Madhe 

15 Orlando shpk Tom Arra Zona Industriale, Shkoder 

16 Gurra shpk Mehmet Guga Tepelene 

17 Tealb shpk Ibrahim Myftari Tiranë 

18 Merja bioprodukte Ylli Merja Rr.Ferit Xhajko, Tiranë 

19 Llakamani sh.p.k - Pogradec 

20 Atalanta shpk - Rrashbull, Durrës 

21 Albapine - Durrës 
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Aneks 5 - Anketa e realizuar me banorët e zonave rurale të rrethit Dibër dhe Malësi 

e Madhe 

 
PYETËSOR 

 

Ky pyetësor është hartuar për qëllime studimore. Të gjithë personat që do kenë rastin të 

intervistohen, janë të lutur që me përgjgigjet e tyre të sinqerta, të kontribuojnë në arritjen 

e qëllimeve studimore.  

Faleminderit! 

 

1. Gjinia:   Femër   Mashkull 

 

2. Mosha: nën 15 vjec   16-30 vjec   31-40 vjec  

41-50 vjec   51-60 vjec   mbi 61 vjec   

 

3. Numri i anëtarëve të familjes: 

 

Më pak se 2  3 4 5 6 7 më shumë se 7 

 

4. Sektori i punësimit: 

 

Bujqësi 

Blegtori 

Shërbime 

Arsim 

Biznes  

 

5. Burimin kryesor të të ardhurave e siguroni nga: 

 

Kultivimi i bimëve të arave 

Mbarështrimin e blegtorisë 

Pemtaria 

Mbledhja e bimëve medicinal 

 

6. Sa anëtar të familjes janë të angazhuar ne sektorin e mbledhjes së bimëve 

medicinal: 

 

1  2  3  të gjithë 

 

 

7. Grumbulloni bimë:   e egra   të kultivuara 

            

            

       

8. Me çfarë çmimi i shisni bimët: 

Sherebela:      Trumza:      
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Lavandula:     Rigoni:      

Timus:      Çaji i malit:      

Salepi:      Mëllaga:      

Sanza:      Rozmarina:       

Boronica:     Molla e egër:      

Trëndafili I egër:    Dëllenja e zezë:     

Hithra:      Kamomili:      

Lulëkuqja:     Të tjera:      

            

            

             

  

9. A kultivoni bimë mjekësore?   Po  Jo 

 

10. Cfarë bimësh kultivoni? 

             

             

11. Sa prodhim merrni për 1 ha për bimët e mëposhtme: 

Sherebelë:             

Trumëz:             

Timus:             

Lavandë:             

Shpatore/zambak:            

Bimë të tjera:            

            

            

             

12. Sa shpenzoni pë mbjelljen e 1 ha tokë me sherebelë? 

            

             

 

 

13. Sa punëtor punësoni për mbjelljen e tyre? 

            

             

 

14. Sa e paguani një punëtor në ditë? 

            

             

 

15.  A mendoni se mund ta rrisni më tej sipërfaqen e mbjellë me sherebelë apo bimë të 

tjera mjekësore dhe aromatike? 

            

             

 

16. Çfarë bimësh të tjera mendoni të kultivoni? 
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17. A e keni të sigur tregun e shitjes së tyre? 

            

             

 

18. A e shikoni me interes kultivimin e bimëve medicinal? 

             

             

 

19. Sa të ardhura mesatare siguroni në vit me mbledhjen e bimëve medicinale? 

             

             

 

20. Të ardhurat nga mbledhja e bimëve mjekësore për ju konsiderohen si: 

Të ardhura bazë  

Të ardhura dytësore  

Të ardhura plotësuese 

Të tjera 

 

21. A e respektoni kalendarin e vjeljes së bimëve medicinale? 

Po      Jo   Pjesërisht 

 

22. A jeni të informuar mbi teknikat e vjeljes së bimëve medicinale? 

Po      Jo   Pjesërisht 

 

 

23. Cilat janë pengesat kryesore në të cilat haseni më shpesh: 

Mungesa e bashkëpunimit me fermerët e tjera 

Cmimet e ulta 

Largësia nga qendra e grumbullimit 

Mungeasa e ambienteve të përpunimit 

Mungesa e tregjeve për shitje 

Mbledhja pa kriter 

Pronësia e tokës 

Mungesa e kontrollit shtetëror 

 

24.  A mendoni se kjo lloj industrie do të jetë afatgjatë: 

Po      Jo   Pjesërisht 

Arsyeja:            

             

 

P.s. Shënoni me + ose * në kuadratin që i korrespondon përgjigjes tuaj. 

 

Faleminderit për bashkëpunimin tuaj! 
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Aneks 6 - Kalendari i vjeljes së bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri 

Nr. Emri shqip Emri latinisht Muajtë Pjesa që 

përdoret 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Acini i arës Acinos 

arvensis 

            GJ 

1 Agulicja  Primula 

officianalis 

            L+RR 

 Akacja  Rubina 

pseudocaceae 

            LU 

2 Akja Helierhrysum 

arenarium 

            LU 

3 Anasoni Prinpinella 

anisum 

            F 

4 Angjinarja Cynara 

scolium 

            GJE 

 Arneni i 

Bardhë 

Pinus peuce              

5 Arra Juglans regia             GJE 

6 Arrsi Teucerium 

chamaedrys 

            B 

7 Arrsi 

hidhës 

Teucrium 

chamaedrys 

            GJ 

8 Arrza e 

pyllit 

Angelica 

sylvestris 

            RR+F 

9 Bafra 

(qelbësi) 

Pistacia 

terebinthus 

             

10 Barbaroza Pelargonium 

roseum 

            GJ 

11 Bar iriqëz, 

bedërnicë 

Pimpinella 

saxifraga 

            RR+F 

12 Bargjaku,  Lythrum 

salicaria 

            B 

13 Bar këmbë-

patë 

Heracleum 

sphondyllium 

            F 

14 Barmajasël

li 

Teucerium 

polium 

            B 

15 Bari i 

maces 

Nepeta cataria             B 

16 Bari I 

Shpretkës 

Verbena 

officianalis 

            B 

17 Barpezmi Zchillea 

millefolium 

            T  
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18 Bar Veshi Sempervivum 

tectorium 

            GJE 

19 Bërsheni Juniperus 

foetidissima 

            F+D 

20 Bërshëlliza Convolvulus 

sepium 

            B 

21 Bishtamithi Achillea 

millefolium 

            B 

22 Bishtmiu, 

gjethelisere 

Micromeria 

thymifolia 

             

23 Bliri Tilia 

platypyllos(co

riata) 

            LU 

24 Boronica Vaçinium 

myrtillus 

            F+GJ 

25 Borziloku Oeitnum 

baseilium 

            B 

26 Bredhi i 

bardhë 

Abies alba             T  

27 Bredhi i 

Maqedonis

ë 

Abies boisii 

regis Mattf 

             

28 Çaji I Malit Sideritis 

roeseri 

            B 

29 Cfaga e 

zezë 

Salvia triloba             GJ+B 

30 Ciani, lule 

ciani, lulja 

blu 

Cenatarus 

cijanus 

            LU 

31 Çedri Cedrus 

deodara 

            D 

31 Çcikore Cichorium 

intybus 

            GJE+RR 

32 Dafina Laurus nobilis             GJE+F 

33 Dëllinja e 

zezë 

Juniperus 

communis 

            F 

34 Dëllinja e 

kuqe 

Juniperus 

oxycedrus 

             

35 Dorëzonja Loniera 

caprifolium 

            LU 

36 Drizëkuqja Cistus 

monepelinis 

             

37 Drunakuqi Fragula alnus             LU 

38 Duhani Nicotiana 

tabacum 

            GJ 
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39 Dydhëmbë

shi  

Bulens 

tripartite 

            B 

40 Elbi Hoirleum 

vnilgare 

             

41 Eukalipti 

rruzor 

Ecualiptus 

glopulus 

            GJ 

42 Fasulja Phaseohts 

vulgaris 

            LU 

43 Fidhësi Juniperus 

phoenicea 

            F 

43 Fiku Piem cariea             F 

45 Fik ujku Ahstoloehia 

elemalisis 

            B+R 

46 Finoku, 

(maraje) 

Foeniculum 

vulgare 

            F 

47 Fomi 

mjekësor 

Fumaria 

officinalis 

            B 

48 Frashëri I 

bardhë 

Fraximts 

ormis 

            GJE 

49 Frashëri i 

zi 

Fraxinus 

excelsior 

            GJ+L 

50 Ftoi Eyeloniei 

oblonga 

            GJE+F 

51 Fshesa e 

keqe 

Ehgeron 

eanadensis 

             

52 Gaculli, 

gazulli 

Heliotropium 

europaeum 

            B 

53 Gërdeci Aretostaphylo

s uva ursi 

            GJE 

54 Gështenja Castanea 

saliva Miller 

            GJE 

55 Gështenja e 

egër 

Aesculus 

hippocastanu

m 

            L+FA 

56 Grami Cynodon 

dactylon Pers 

            R 

57 Grunamad

hi 

Melilotus 

offienalis 

Desr 

            B+L 

58 Gjarpër 

mjekësor 

Ceterach 

officina rum 

            B 

59 Gjembardh

a 

Eryngium 

campestre 

            RR 

60 Gjembgom

ari 

Silybum 

mariani 

            FA 

61 Gjethedelli Plantagomajo             GJE 
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62 Gjineshtra 

ngjyruese  

Genista 

tinctoria 

            B 

63 Gjineshtra 

(Xana) 

Sparitum 

junceum 

             

64 Gjuhënusja Ononis 

spinosa 

            RR 

65 Grunamad

hi 

Melilotus 

offienalis 

            B+L 

66 Haraqina 

mjekësore 

Valeriana 

officinalis 

            GJ 

67 Hartina Pinus 

sylvestris 

            T  

68 Helmentun

i Evropian   

(kopedan)  

Asarum 

europaeum 

            R  

69 Herniaria Herniara 

glabra 

            B 

70 Hithra Urtica dioica             GJE 

71 Hisopi 

mjekësor 

Hyssopus 

officinalis 

            GJ 

72 Hormoqi 

(çetina e 

zezë, 

bredhi i zi) 

Picea excelsa             D  

73 Hudhra Allium 

sativum 

            T 

74 Jargavani Syringa 

vulgaris 

            L 

75 Jasemini Jasminum 

officinale 

            L 

76 Jermësina Juniperus 

sabina 

            F+GJ+K 

77 Jonxha e 

egër 

Melilotus 

officinalis 

             

78 Kalamintha Calamintha 

sylvatica 

            GJ 

79 Klinopodi i 

rëndomtë 

Clinopodium 

vulgare 

            GJ 

80 Kamomili Matricaria 

camomilla 

            LU 

81 Kapinoki Marrubium 

vulgare 

            B 

82 Karabatili Carum carvi             F 

83 Karajpeli Tanacetum 

vulgare 

            L+B 
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84 Karrota Daucus carota             RR 

85 Kemashen 

me qime 

Hireacium 

pilo sella 

            B 

86 Këputja, 

bisht kalli 

Equise-tum 

arvense 

            B 

87 Kërleka Pinus mugo 

Turra 

             

88 Kinëfusha  Erythrea 

centarium 

            B 

89 Kokocelli  Centaurea 

cyanus 

            LU 

90 Konopica Vitex agnus-

castus 

             

91 Kopra  Anethum 

graveolens 

            F 

92 Koriandri  Conandrum 

saliviim 

            F 

93 Kufilma  Symphytum 

officinale 

            RR 

94 Kulpra e 

butë 

Clematis 

vitalba 

             

95 Kulpra e 

egër 

Clematis 

flammula 

             

96 Kulumbri  Primus 

spinosa 

            LU 

97 Kumaku, 

mëngjezës  

Calendula 

officianilis 

            LU 

98 Lajthia  Corylus 

avellana 

            GJE 

99 Lakra  Brassiea 

oleracea 

            K 

100 Latrapeci i 

madh 

Chelidonium 

majus 

            GJ  

101 Leonuri I 

zemrës  

Leonurus 

cardiac 

            B 

102 Likopësi  Lycouis 

europaeus 

            B 

103 Limoni  Citrus 

limonum 

            F+L 

104 Liri  Linum 

usitatissimum 

            FA 

105 Livandoja  Lavandoula 

offieinalis 

            LU 

106 Lulebasani  Hypercium 

perforatum 

            B 
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107 Luleshqerr

a  

Bellis 

perennis 

            LU 

108 Luledelli  Helianthus 

annuus 

            LU 

109 Luledhria 

netreze 

Oenanthe 

pimpinelloide

s 

            F+RR 

110 Lulekuqja  Papaver 

rhoeas 

            LU 

111 Lulelepuri  Pulmonaria 

officinalis 

            B 

112 Lulepleshti Tanacetum 

cinerariifoliu

m 

            L 

113 Lule 

Shëngjini 

Salvia sclarea             L 

114 Luleshtryd

he  

Fragaria vesca             GJE 

115 Lule tageti Tagetes patula             GJ 

116 Lule zogu Delphinium 

consolidae 

             

117 Llopoi  Petasites 

hybridus 

            T+GJE 

118 Majdanozi  Petroselium 

hortense 

            GJE 

119 Manaferra  Rubus 

fruticosus 

            GJE 

120 Mandarina Citrus 

deliciosa 

            GJ+F+L 

121 Mani  Morus nigra             GJE 

122 Manjola  Magnolia 

grandiflora 

            L+GJ 

123 Manushaqj

a  

Viola adorata             GJE+RR 

124 Manxurana  Majorana 

hortensis 

            B 

125 Mareja  Arbutus 

unedo 

            GJE 

126 Melakja  Geum 

urbanum 

            R 

127 Mëlqinja  Berberis 

vulgaris 

            RR+F 

128 Mendra e 

butë  

Mentha 

piperita 

            GJE 

129 Mersina  Myrtus 

communis 

            GJE 
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130 Mëllaga  Malva 

silvestris 

            GJE+LU 

131 Mëllaga e 

bardhë  

Althaea 

officinalis 

            RR+GJE 

132 Mëlqinja Berberis 

vulgaris 

            RR+F 

133 Mënishtja 

gjethe-

sherebelë 

Cistus 

salvifolius 

             

134 Mënishtja 

me push 

Cistus incanus              

135 Mështekna  Betula 

verrucosa 

            GJE 

136 Mëtriku  Vinca major             B 

137 Milca , bar 

blete 

Melissa 

officinalis 

            GJE 

138 Mimoza Acacia 

dealbata 

            LU 

139 Minuri si 

pelin deti 

Chenopodium 

ambrisiodos 

            B 

140 Minuri 

vilarrushi 

Chenopodium 

botrys 

            B 

141 Misri  Zeamays             M 

142 Mjedra, 

manaferra 

e butë  

Rubus idaeus             GJE+F 

143 Molla e 

egër 

Malus 

silvestri 

             

144 Murrizi  Crataegus 

oxyacantha 

            LU+F 

145 Narcizi me 

kupë   

Narcissus 

tazetta 

            LU 

146 Narcizi i 

poetëve 

Narcissus 

poeticus 

             

147 Necja e 

përdredhur  

Polygonum 

bistorta 

            R 

148 Necja si 

piper uji  

Polygonum 

hydropiper 

            B 

149 Netulla, 

llapusha, 

duhani i 

egër 

Verbascum 

phlomoides 

            GJ+L 

150 Nërënxa  Citrus amara             F 

151 Njëmijë-

fletëshi,  

Achillaea 

millefolium. 

            L+H 
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152 Parietarja 

mjekësore  

Parietaria 

officinalis 

            B 

153 Netulla  Verbascum 

phlomoides 

            LU 

154 Panaksi i 

Kironit 

Opopanax 

chironium 

            T  

155 Pata  Polygonum 

aviculare 

            B 

156 Pelini i 

zakontë 

Artemisa 

abisinthium 

            B 

157 Pelini i 

bardhë 

Artemisia 

alba 

            GJ 

158 Pelini si 

fshesë 

Artemisia 

scoparia 

            GJ 

159 Pelini 

njëvjecar 

Artemisia 

annua 

            GJ 

160 Pelini i zi  Artemisia  

vulgaris 

            B 

161 Petriku 

kulpër 

Aristolochia 

clematitis 

            GJ 

162 Podiqja Agrimonia 

eupatoria 

            B 

163 Portokalli  Citrus sinesis              

164 Pisha  Pynus 

sylvestris 

            T 

165 Pisha e 

butë 

Pinus pinea             T  

166 Pisha e 

egër 

Pinus 

halepenis 

            T 

167 Pisha e 

zezë 

Pinus nigra             D  

168 Pjepri i 

egër  

Ecballium 

elaterium 

            F 

169 Plenra 

erërëndë 

Dittrichia 

graveolens 

            L+GJ 

170 Plenra 

ngjitëse 

Dittrichia 

viscosa 

            L 

171 Plepi i zi  Populis nigra             T+L 

172 Podiqja  Agrimonia 

eupatoria 

            B 

173 Polipoda  polypodium 

vulgare 

            R 

174 Prasi  Alium porrum              

175 Pulithi  Senecionis 

vulgaris 

            B 

176 Purqarku , Nasturtium             B 
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shelpi officinalis 

177 Qepa  Allium cepa             K 

178 Qerbashi  Galega 

officianilis 

            B 

179 Radhiqja, 

qumështore  

Taraxacum 

officinale 

            RR 

180 Rigoni i 

bardhë 

Origanum 

heracleoticum 

             

181 Rigoni i 

kuq 

Origaanum 

vulgare 

            B 

182 Rozmarina  Rosmarinus 

officinalis 

            GJE 

183 Rrepa  Raphanus 

sativus 

            RR 

184 Rrënja dhe 

Bunga  

Quercus robur 

dhe Quercus 

petraea 

            GJE+L 

185 Rrobulli Pinus 

Heldreichii  

            T  

186 Rrodhe e 

madhe 

Arcitum lappa             RR 

187 Rrushqy-

qja  

Sedum acre             B 

188 Ruza, ryza 

(bari i 

ruces) 

Ruta 

graveolens 

             

189 Salepi  Orchis morio             RR 

190 Santolina Santolina 

chamacyparis

sus 

            GJ+T 

191 Sanza  Gentiana lutea             RR 

192 Shaja 

mjekësore, 

lëpusha 

Borago 

officinalis 

            B 

193 Sarusha 

mjekësore 

Stachys 

officinalis 

            GJ 

194 Selvija, 

qiparis  

Cupressus 

sempervirens  

            F 

195 Selinoja Apium 

graveolens 

            F 

196 Senameqi Cassia angusti 

folla 

            GJE 

197 Sinapi i zi  Brassica nigra             FA 

198 Solidagia 

shufërartë  

Solidago 

virgaurea 

            B 
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199 Speci 

djegës  

Capisum 

annuum 

            F 

200 Spigo Lavandula 

latifolia 

            L 

201 Sumbullari  Humulus 

lupulus 

            F 

202 Shaja 

mjekësore  

Borago 

officinalis 

            B 

203 Shega  Punica grana-

tum 

            RR 

204 Shelgu i 

bardhë 

Salix alba             L 

205 Sherebe-la  Salvia 

officinalis 

            GJE 

206 Shkumbajk

a  

Saponaria 

officinalis 

            RR 

207 Shpato-rja 

e zbehtë 

Iris  pallida             R 

208 Shpatore 

gjermanike 

Iris germanica             R 

209 Shtalba e 

egër 

Spirea 

ulmaria 

            L 

210 Shtogu  Sambucus 

nidra 

            LU+F 

211 Shtrapëri  Caspella 

bursa pastoris  

            B 

212 Tasllani Prunus 

Laurocerassus 

            L 

213 Tëmbla-

gjaku  

Chelidomium 

majus 

            B 

214 Tërfili i 

lavadhe-ve  

Trifolium 

pratense 

            LU 

215 Tershera  Avena sativa             F 

216 Thundërmu

shka  

Tussilago 

farfara 

            GJE+LU 

217 Thundërza 

e rëndomtë 

Prunella 

vulgaris 

            GJ 

218 Timusi Thymus 

vulgaris 

            GJ 

219 Torolis Torilis nodosa             F 

220 Trëndafili i 

egër  

Rosa canina             F 

221 Trëndafi-li 

i Damaskut 

Rosa 

damascea 

            L 

222 Trumza e 

malit 

Satureja 

montana 

            B 
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223 Tuja 

lindore 

Thuja 

orientalis 

             

224 Trumza e 

kopshtit 

Satureja 

hortensis 

             

225 Ulliri   Olea europea             GJE 

226 Ushojza pa 

kërcell 

Carlina 

acaulis 

            RR 

227 Urdhi  Hedera helix             GJE 

228 VadhjIa e 

egër  

Sorhus 

aucuparia 

            F 

229 ValerIiana  Valeriana 

officinalis 

            R 

230 Venja Juniperus 

excelsa 

            F 

231 Verri i zi  Alunus 

glutinosa 

            L+GJE 

232 Vidhi  Ulmus 

campestris 

            L 

233 Vishnja 

dhe 

Qershia  

Cerasus 

vulgaris dhe 

Cerasus 

avium 

            F 

234 Vjeshtulla 

e bardhë  

Viscum 

album 

            GJE 

235 Vodhja e 

egër 

Sorbus 

aucuparia 

             

236 Xina Pistacia 

lentiscus 

            GJ+F 

237 Xhirokulli Colchicum 

automnale 

            FA 

238 Zambaku i 

bardhë 

Lilium 

candidum 

            L 

239 Zizifora Ziziphora 

capitata 

            GJ 

240 Zymbyli Hyacinthes 

orientalis 

             

241 Zhumbrica 

(lisër) 

Thymus 

longicaulis 

            B 

242 Zhumbrica 

shqiptare 

Thymus 

albanus 

            B 

243 Boçka  Scilla 

martima 

            K 

244 Briri i 

thejrës  

Claviceps 

purpurea 
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245 Helmarina  Atropa 

belladonna 

            GJE+RR 

246 Landro  Nerium 

oleander 

            GJE 

247 Lotzonja  Convallaria 

majalis 

            B 

248 Luletogzi 

leshtoe  

Digitalis 

lanata 

            GJE 

249 Fieri 

mashkull  

Drypoteris 

filix mas 

            R 

250 Matergona  Hyoscyamus 

niger 

            L 

251 Shpendra  Veratrum 

album 

            R+RR 

252 Shtara  Veratrum 

album 

            R 

253 Tatulla  Datura 

stramonium 

            GJE 

254 Xherrokulli  Colchicum 

autumnale 

            FA+RR 

LEGJENDË 

 B – bari 

 D  - degët 

 FA - fara 

 F – fruit 

 GJ – e gjithë bima 

 GJE – gjethja 

 K – koka 

 L – lëvorja 

 LU – lulja 

 R – rizoma 

 RR – rrënjët 

 T -trungu 


