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PARATHËNIE 
 
Shpendët përfaqësojnë një ndër grupet shtazore më të rëndësishëm të botës shtazore. Ato janë 
të përhapur në të gjithë kontinentet, gjë që tregon për aftësitë e tyre shumë të mëdha për tu 
përshtatur në mjedise nga më të ndryshmet. Shpendët janë përshtatur për të jetuar në tokë, në 
ujë, në ajër, në zona të nxehta dhe të thata, në zona të ftohta, etj. Kjo përhapje kaq e madhe i 
dedikohet disa veçantive si ato anatomike, fiziologjike, etologjike. Shpendët karakterizohen 
nga aftësia për të fluturuar, e cila realizohet nga disa veçanti, kryesisht anatomike, si 
ndertimi i skeletit, pesha specifike e ulët, zhvillimi i madh i muskulaturës së fluturimit, etj., 
por edhe nga një metabolizëm i lartë, i cili siguron energjinë e mjaftueshme për fluturim. 
Megjithatë, mjediset ku jetojnë shpendët nuk janë krejtësisht “dashamirës”. Kjo është një nga 
arsyet që shumë specie shpendësh janë të rrezikuara për t’u zhdukur. Shkalla e rrezikshmeris 
është e ndryshme për specie të ndryshme, por shkalla e rrezikshmerisë varet edhe nga mjedisi 
ku ato jetojnë. 
Në botë numrohen 9934 specie shpendësh, nga të cilët paraqesin interes të veçantë speciet në 
rrezik zhdukje. Numri i këtyre specieve vlerësohet me 1313, të cilat i përkasin kategorive të 
ndryshme të rrezikimit; në shkallë botrore janë zhdukur 4 specie shpendësh.  
Ornitofauna europiane numron rreth 520 specie (Tucker & Heath 1994). Ornitofauna e vendit 
tonë vlerësohet me dy vlerësime të ndryshme. Sipas Lamani & Puzanov 1962 dhe Zeko 1963, 
ornitofauna shqipëtare numronte rreth 320 specie. Por, sipas Dhora 2010, ornitofauna 
shqipëtare numron 330 specie. Nga këto specie, 115 specie janë të kërcenuara dhe i perkasin 
kategorive të ndryshme të IUCN-së; konsiderohen të zhdukura 2 specie shpendësh (Misja 
2006). 
Shifrat e mësipërme tregojnë se shpendët duhen trajtuar me prioritet, lidhur me ruajtjen e 
tyre. Kushtet jo optimale që ndikojnë tek shpendët janë natyrore, por ndikim shumë të madh 
kanë kushtet jo optimale me origjinë humane. Këto të fundit janë rrjedhojë e ndërhyrjeve të 
pastudjuara të njeriut në mjedise të ndryshme, por edhe mungesa e ruajtjes “fizike” të 
shpendëve nga ana e njeriut.  
Vegjetacioni në përgjithësi, por pylli në veçanti, ka qenë dhe mbetet për banorët që jetojnë 
pranë tij një burim i rëndësishëm për aktivitetin e tyre jetësor; ai është burim ushqimi, burim 
për lëndë djegëse, për lëndë ndertimi, burim ushqimi për bagëtinë, etj. Por vegjetacioni 
përfaqëson, gjithashtu, edhe një mjedis shumë të rëndësishëm për biodiversitetin, si për 
speciet bimore ashtu dhe për ato shtazore. Që në kohët më të lashta ndërmjet njëriut dhe 
elementëve përbërës të biodiversitetit u vendos një ekuilibër duke bërë të mundur 
bashkegzistencën e tyre. Por sot, me zhvillimin e vrullshëm të industrisë, intensifikimin e 
bujqësisë, etj. në shumë vende ekulibri i vendosur më parë u dobësua ose u prish. 
Në vendin tonë, 70 vitet e fundit, rritja ekonomike dhe demografike në Shqipëri, e kombinuar 
me një politikë shfrytëzimi jo afatgjatë të vegjetacionit në përgjithësi dhe të pyjeve në 
veçanti, ka çuar në humbjen masive dhe degradimin e këtyre mjediseve. Kjo ka bërë që 
ekuilibri që ekzistonte më parë të çrregullohej ose të prishej. Por, këto dhjetë vjeçarët e fundit 
habitatet tokësore, në zonat e thella, po pësojnë ndryshime (transformime) pozitive në 
përgjithësi lidhur me florën dhe faunën. Kjo është rezultat i lëvizjeve demografike të 
banorëve nga zonat malore dhe të thella, drejt fushave dhe qyteteve; pra, habitatet natyrore po 
rigjenerohen dhe po fitojnë terren ndaj tokave bujqësore. 
Kompleksiteti i ekosistemit rritet me rritjen e moshës së tij dhe shprehet, kryesisht, me rritjen 
e llojshmerisë së biodiversitetit, të florës, faunës dhe të faktorëve ekologjik biotikë. Ruajtja e 
faunës, si një nga elementët kryesor të biodiversitetit, por edhe të biocenozës së pyllit, është e 



 

Gj. Peja, 2014. Ornitofauna e malit të Dajtit:dinamika e saj hapësinore dhe stinore     Faqe 7 

lidhur ngushtësisht me ruajtjen e biotopit të saj, pra të ekosistemit. Çdo ndërhyrje e 
pastudjuar mirë në ekosistem sjell pasoja negative, shpeshherë të paparashikuara, jo vetëm 
për faunën por për të gjithë ekosistemin. 
Shpendët, janë një nga elementët kryesor të biocenozës; ato me treguesit e tyre cilësor dhe 
sasiorë, japin një informacion mbi situatën e ekosistemit dhe në të njëjtën kohë ndikojnë 
pozitivisht në funksionimin dhe ruajtjen e tij. 
Studimi i ornitofaunës së Shqiperisë, në vitet e shkuara është realizuar, kryesisht, nga Katedra 
e Zoologjisë dhe Muzeu i Fakultetit të Shkencave Natyrore; aktualisht është Departamenti i 
Biologjisë, i po këtij fakulteti, që vazhdon studimin e faunës së Shqipërisë. Është fakt që 
ornitofauna në brendi të territorit të vendit, nuk është e studjuar në të njëjtin nivel me zonën e 
ulët dhe atë bregdetare. Madje, edhe në brendi të vendit ka zona që kanë qenë të “preferuara” 
në krahasim me disa zona të tjera. Kjo mund të “përkthehet” se të dhënat mbi ornitofaunën e 
mjediseve tokësore janë të varfra në krahasim me të dhënat e zonave bregdetare. Ne nuk 
njohim një studim, në aspektin sasior mbi ornitofaunën e një zone në brendi të vendit. Kjo 
situatë është e lidhur edhe me faktin se studimi i ornitofaunës “tokësore” është shumë më i 
vështirë sesa studimi i shpendëve “ujor”, veçanërisht në aspektin sasior.  
Studimet, në aspekte të ndryshme si të florës ashtu dhe të faunës çuan në krijimin e zonave të 
mbrojtura në vendin tonë, si domosdoshmëri për ruajtjen e biodiversitetit dhe të biotopeve të 
tij. Këto zona, me kalimin e viteve, u shtuan dhe u rrit sipërfaqja e tyre. Një nga zonat e 
mbrojtura është edhe Parku Kombëtar i Dajtit, i cili karakterizohet nga një biodiversitet i lartë 
dhe një potencial turistik të rëndësishëm. Mali i Dajtit përfaqëson atë zonë, e cila paraqet 
vlera shkencore dhe natyrore; por njëkohësisht edhe vlera pejsazhore, rekreative dhe turistike, 
Janë aplikuar disa projekte për studimin e biodiversitetit në parkun kombëtar të Dajtit, por 
edhe për zgjerimin e kufijve të tij. Mali i Dajtit është pjesa më interesante e këtij parku, në 
aspektin e biodiversitetit por edhe në aspektin e turizmit ekologjik; këto dy elementë janë të 
lidhur ngushtësisht njëri me tjetrin. Mendojmë se ky studim do të ndihmojë edhe studjues të 
tjerë që do të programojnë një studim të karakterit ekologjik. Studimi ka edhe rëndësi 
aplikative mbasi ai jep të dhëna të rëndësishme lidhur me krijimin e turizmit natyror në malin 
e Dajtit. Në këtë drejtim vlen të përmendët përcaktimi i speciëve me vlera rekreative, 
përcaktimi i statusit fenologjik dhe biotopet kryesore të tyre. Kjo do të bëjë të mundur 
përcaktimin e periudhës se kur këto specie janë në malin e Dajtit, si dhe habitatin kryesor të 
tyre, ku ato mund të gjendën. 
Mendojmë se ky studim do të paraqesë interes për studjues ornitologë të tjerë, që do të 
realizojnë një studim të karakterit ekologjik në zona të tjera të vëndit tonë. Gjithashtu, punimi 
do ti shërbejë edhe Ministrisë të Turizmit, si edhe institucioneve shtetrore që kanë si qëllim 
mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit. Besojmë, se edhe për pushtetin lokal të komunës së Dajtit, 
do të paraqesë interes për rritjen cilësore të turizmit natyror.  
Së fundi, falenderimet e mija më të përzemërta shkojnë, në rradhë të parë, për  udhëheqësin 
tim shkencor Prof. Dr. Ferdinad Bego, i cili më ka ndihmuar vazhdimisht, si gjatë punës në 
terren ashtu dhe gjatë hartimit të punimit. Ai me eksperiencën e pasur të tij ndikoi ndjeshëm 
tek unë edhe në formimin tim shkencor si  ornitolog. 
Një vend i veçantë në hapësirën e falenderimeve i përket edhe specialistit të Muzeut të 
Shkencave Natyrore, Grigor Jorgo për ndihmen e madhe që më ka dhënë gjatë punës time në 
terren.  
Falenderime dhe mirënjohje i drejtoj edhe drejtueses së Departamentit të Biologjisë Prof. Dr. 
Tefta Rexha dhe Dekanit të Fakultetit Prof. Dr. Mynyr Koni, të cilët bënë të mundur  
miratimin e temës të Disertacionit, të cilën e dëshiroja aq shumë, si dhe për nxitjen e herëpas 
herëshme për realizimin e këtij punimi,  

Një falenderim i veçantë është dhe për familjen time e cila më ka mbështetur dhe nxitur 
gjithmonë gjatë gjithë studimeve të mia dhe së fundmi edhe për realizimin e këtij punimi. 
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HYRJE 
 
Sipërfaqja e zonave të mbrojtura në Shqipëri ka ardhur vazhdimisht në rritje. Këto zona 
(ekosisteme) paraqesin interes shkencor, për faktin, se nëpërmjet tyre ruhet biodiversiteti, pra 
edhe speciet e grupeve të ndryshme bimore dhe shtazore, por edhe biotopet e këtyre specieve. 
Gjithashtu, disa nga zonat e mbrojtura perfaqësojnë pika turistike, që krahas vlerave të 
mësipërme, i shtohen edhe vlerat ekonomike dhe rekreative. Një pikë turistike që preferohet 
dhe frekuentohet nga banorët e Tiranës është edhe mali i Dajtit. Qyteti i Tiranës shtrihet në 
“këmbët” e këtij mali dhe ndertimi dhe funksionimi i teleferikut e ka bërë  mjaft komod 
udhëtimin drejt kësaj pike turistike.  
Ne nuk njohim ndonjë disertacion apo artikull shkencor që trajton posaçërisht shpendët e 
malit të Dajtit; kjo është arsyeja kryesore që ne ndërmorem këtë studim të karakterit 
ekologjik të specieve të shpendëve, por edhe nga fakti se mali i Dajtit është pjesë e Parkut 
Kombëtar të Dajtit dhe një nga pikat turistike kryesore të Tiranës.  
Ky studim paraqet interes dhe rëndësi shkencore, mbasi do të evidentohet sistematika e 
shpendëve të malit të Dajtit; do të analizohen ato në bazë të dy dimensioneve kryesor të nishit 
ekologjik, dimensionit hapësinor dhe dimensionit kohor. Njëkohësisht, do të evidentohen 
edhe speciet “rekreative” të shpendëve, speciet e “kërcenuara”, dinamika sezonale e 
specieve të kërcenuara dhe roli i nishit ekologjik në diferencimin e specieve dhe 
bashkekzistencën e tyre. Por, ky studim krahas vlerave shkencore do të vërë në dukje edhe 
vlerat ekoturistike të malit të Dajtit, duke ndikuar, terthorazi, në mirëqenien e popullsisë 
vendore nëpërmjet rritjes së turizmit në këtë zonë. 
Një ndër kënaqësitë që ofron mali i Dajtit është edhe prania e shumë specieve të shpendëve, 
të cilat e kënaqin vizitorin me këngët dhe bukuritë e tyre. Ne i kemi përcaktuar dhe 
klasifikuar këto specie në kategorinë e specieve me “vlera rekreative”, (HUM, R.- 2009). 
Parku Kombëtar i Dajtit është një nga zonat e mbrojtura të vendit tonë dhe mali i Dajtit 
përfaqëson një zonë të këtij parku kombëtar dhe paraqet vlera shkencore dhe natyrore, por 
njëkohësisht edhe vlera pejzazhore, rekreative dhe turistike. Mali Dajtit është i lartë 1612 m 
dhe është i mbuluar, pothuajse, krejtësisht me vegjetacion. Në aspektin ekologjik pranohet se 
struktura e vegjetacionit shërben si strukturë hapsinore e ekosistemeve tokësore dhe përhapja 
e faunës tokësore varet në mënyrë të ndnjeshme nga struktura e vegjetacionit. Ky është një 
nga argumentët që justifikon praninë e 122 specieve të shpendëve në malin e Dajtit [Peja Gj 
& Bego F. 2013], Çdo specie ka “nishin” ekologjik të saj, pra “profesionin” e saj [Odum P. 
1989], i cili luan një rol të rëndësishëm në funksionimin normal të ekosistemit. Prandaj, 
ruajtja e species dhe e habitatit të saj mund të realizohet duke ruajtur ekosistemin ku ato bëjnë 
pjesë. Lind pyetja, përse një shqetësim kaq i madh i shoqërisë njerëzore për ruajtjen e 
specieve ? 
Njeriu është pjesë përbërëse pothuajse e të gjithë ekosistemeve të Biosferës dhe qendron në 
skajet e sipërme të zinxhirëve ushqimor të këtyre ekosistemeve. Zhdukja e një specie në një 
ekosistem tregon se është çrregulluar funksioni normal i tij, gjë e cila do të reflektohet edhe 
në jetën e komunitetit njerzor. Kjo është arsyeja përse ruajtja e specieve dhe veçanërisht e 
specieve të “ kërcenuara” duhet të jetë një prioritet për qeverinë dhe pushtetin vendor, mbasi 
mundësia e “zhdukjes” së tyre është më e madhe se sa për speciet e tjera. Ruajtja e këtyre 
specieve, por edhe e specieve të tjera,  është e lidhur kryesisht me ruajtjen “fizike” të tyre dhe 
me ruajtjen e habitatit ku ato jetojnë.  
Pranija, në ornitofaunën e malit të Dajtit, të 30 specieve “të kërcenuara”, vë në dukje edhe 
“ndnjeshmërinë”e kësaj zone lidhur me rrezikun që i kanoset këtyre shpendëve. Një studim 
ekologjik i specieve të “ kërcenuara”, jep të dhëna konkrete mbi bazën e të cilave mund të 
nxirren përfundime me rëndësi për ruajtjen e tyre. 



 

Gj. Peja, 2014. Ornitofauna e malit të Dajtit:dinamika e saj hapësinore dhe stinore     Faqe 9 

Lidhur me speciet e rrezikuara është realizuar dinamika sezonale e tyre. Realizimi i 
dinamikës sezonale të një popullimi përfaqëson një nga analizat më të plota, në krahasim me 
analizat e tjera, mbasi ajo krahas të dhënave cilësore merr në analizë edhe të dhënat sasiore 
duke vënë në dukje situatën reale të popullatave që përbëjnë ornitofaunën në fjalë. Në rastin e 
dinamikës sezonale të specieve të kërcenuara, ne kemi studjuar dhe përcaktuar edhe 
përhapjen fenologjike (kohore) të secilës specie, sipas kategorive: i përhershëm (P), veronjës 
(V), dimrues (D) dhe migrator (M). 
Një studim ekologjik i plotë, i ornitofaunës së malit të Dajtit është mjaft kompleks dhe shumë 
i vështirë. Studimi mund të realizohet në aspektet kryesore të jetës së shpendëve, që 
kondicionohen edhe nga faktorët ekologjik mjedisor. Realizimin i këtij studimi lidhur me 
vartësinë relative të shpendëve me vegjetacionin, ka kërkuar njohuri mbi konceptin e nishit 
ekologjik.  
Punimi përbëhet nga disa n/ndarje. Ajo që i bashkon këto n/ndarje, është platforma e 
disertacionit lidhur me vartësinë relative të shpërndarjes së specieve të shpendëve me 
vegjetacionin. Mbi këtë bazë janë përzgjedhur në terren edhe stacionet e rilevimit, të cilët i 
përkasin të tri zonave fito-klimatike të malit të Dajtit.  
Metoda e studimit e përbashkët, për të gjitha n/darjet e punimit, është ajo e përcaktimit të 
specieve dhe inventarizimi i tyre. Pra, janë speciet ato që analizohen në këndvështrime të 
ndryshme.  
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QËLLIMI  
 
Të realizohet një studim i karakterit ekologjik, duke u bazuar në strukturën e ornitofaunës  
dhe në lidhjen e specieve me vegjetacionin.  
 
 
 
 

OBJEKTIVAT E PUNIMIT 
 

• Të përcaktohen speciet e shpendëve në malin e Dajtit, si dhe struktura e ornitofaunës. 

• Të evidentohet shpërndarja e specieve , sipas dimensionit hapësinor dhe kohor të 

nishit ekologjik.  

• Të evidentohen speciet “rekreative”dhe përhapja e tyre në hapësirë dhe në kohë. 

• Të përcaktohen speciet e “rrezikuara” dhe të vlerësohet shkalla e rrezikshmerisë të 

tyre me anë të koefiçentit të ndjeshmerisë (Nd).  

• Për speciet e “rrezikuara” të realizohet një analizë cilësore dhe sasiore, nëpërmjet 

dinamikës sezonale të tyre. Të përcaktohen speciet ”bazë” të specieve te rrezikuara 

dhe të llogariten treguesit e llojshmerisë specifike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gj. Peja, 2014. Ornitofauna e malit të Dajtit:dinamika e saj hapësinore dhe stinore     Faqe 11 

1. KONSIDERATA TEORIKE  

1.1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME MBI SHPENDËT  
 
Shpendët, kanë evoluar nga format primitive të reptilëve. Ato janë vertebrorë homotermë, 
pra, me temperaturë konstante të trupit, e cila luhatet nga 39ºC deri në 41ºC në vartësi të 
species, pavarësisht nga temperatura e mjedisit përreth. Është i vetmi grup zologjik, i botës 
shtazore, ku trupi mbulohet me pupla. Kjo “veshje” u jep shpendëve mbrojtje dhe izolim 
shumë të mirë të nxehtësisë. Karakteristikë e veçantë është përshtatja e tyre për fluturim; kjo 
bëhet e mundur nga përshtatjet morfologjike, anatomike dhe fiziologjike. Trupi i tyre ka 
formë aerodinamike të mbuluar me pupla, skeleti është i lehtë, mbasi është pneumatik, ndërsa 
karakterizohen edhe nga një metabolizëm mjaft i lartë, që i siguron atyre energjinë e 
nevojshme për të fluturuar. Homotermia dhe përshtatja për fluturim u ka mundësuar 
shpendëve kolonizimin e viseve më të largëta dhe me kushte mjaft të ashpëra të globit, por 
njëkohësisht edhe vendet me habitatet më të larmishme për folezim. 
Gjatë fluturimit, shpendi harxhon energji të jashtëzakonshme, kjo është arsyeja që ato 
kunsomojnë mjaft ushqim, i cili është burimi i energjisë së nevojshme. Domosdoshmeria për 
ushqim ka bërë të mundur që llojshmëria e ushqimit që shpendët konsumojnë të jetë i një 
spektri mjaft të gjërë, Kjo ka patur si rrjedhojë edhe përshtatje të tjera morfologjike, të cilat 
vërehen sidomos në në format dhe madhësitë e ndryshme të sqepit. Këto përshtatshmeri të 
shumëllojshme u lejon shpendëve të shfrytëzojnë burime ushqimore nga më të ndryshmet, 
por njëkohësisht edhe sigurimin e ushqimit në kushte të vështira si në zgavrra drurësh, në të 
çara, nën ujë, në fluturim, etj. Kështu, shpendët farëngrënës kanë sqep të trashë, konik, i cili u 
lejon shpendëve të heqin farat nga lëvoret, ndërsa shpendët insektngrënës kanë sqep më të 
hollë dhe me maje të mprehtë për të goditur dhe vrarë insektet. 
Cikli biologjik tek shpendët varet nga sezonet; periudha e dimërimit është relativisht e qetë. 
Tek disa lloje çiftet, që do të sigurojnë riprodhimin, formohen në vendet ku dimërojnë, ndërsa 
tek shumica e shpendëve çiftet formohen në vendet ku folezojnë.  Ndërtimi i folesë është një 
veprim instiktiv, i cili është në vartësi të fotoperiodës, Rritja e periudhës së fotoperiodës 
shoqërohet me aktivizimin e gjendrave seksuale, si tek mashkulli (♂) ashtu dhe tek femra 
(♀). Çifti përcakton territorin e tij dhe ky veprim është i theksuar, veçanërisht, tek shpendët 
këngëtarë. Foleja, zakonisht ndërtohet nga të dy partnerët dhe përdoret vetëm gjatë periudhës 
së shumimit, (Trattato, Italiano. 2000).  
Të gjithë shpendët riprodhohen me vezë. Vezët ngrohen, zakonisht, nga të dy partnerët, por 
ka raste kur vezët ngrohen vetëm nga femra. Në këtë rast, mashkulli e zëvendëson femrën kur 
ajo kërkon ushqim apo kur kryen nevoja të tjera jetike. Embrioni zhvillohet në vezë, në saje 
të nxehtësisë që vezët marrin nga trupi i prindërit, e pikërisht nga pllaka e inkubacionit, Kjo 
pllakë përfaqëson pjesën abdominale, e cila në këtë periudhë (përkohësisht), është pa pupla ; 
në këtë mënyrë nxehtësia e trupit (39º-41ºC) i transmetohet direkt vezës. Koha e inkubimit 
është në vartësi të species. Çelja e vezës dhe dalja e të vogëlit shënon nisjen e një stadi të ri 
jetësor. Të sapoçelurit i kanë sytë e mbyllur në ditët e para; trupin e kanë të mbuluar me një 
mbulesë të hollë puplore (si push) ose janë krejtësisht të zhveshur. Në ditët e para, të vegjëlit 
varen krejtësisht nga prindërit, të cilët i ushqejnë dhe kujdesën për jetën e tyre, (Pough, H. F. 
et altr. 1999). 
Tek një pjesë e shpendëve, të vegjëlit janë të aftë të ecin dhe braktisin folenë së bashku me 
prindërit. Këto lloje shpendësh njihen si shpendë “nidifugë”, ndërsa shpendët e tjerë, që nuk 
braktisin folenë përnjëherë dhe të vegjëlit qëndrojnë deri në momentin që janë të aftë për të 
fluturuar, quhen “nidikolë”. 
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1.2. NISHI EKOLOGJIK  
Specia është taksoni bazë mbi të cilin bazohet një studim faunistik, pavarsisht tematikës së 
studimit. Pra, edhe studimi i ornitofaunës të një zone të caktuar, do të bazohet në speciet që 
përbëjnë atë ornitofaunë. Detyra përësore e studimit është inventarizimi i specieve, 
pavarësisht karakterit të studimit, si p.sh. të karakterit taksonomik, ekologjik, etologjik, etj. 
Specia përfaqësohet gjithmonë në nivelin e popullatës dhe  tërësia e popullatave të një grupi 
sistematik, përbën popullimin. 
Një nga karakteristikat e përgjithshme të species është nishi ekologjik, i cili përfaqëson një 
nocion teorik, por nëpërmjet tij kuptojmë dhe mund të shpjegojmë shumë aspekte të jetës së 
species. Ka disa përkufizime për nishin ekologjik; Elton (1927), me termin “nish ekologjik” 
kuptonte rolin dhe vendin e organizmit në funksionimin e një ekosistemi, ndërsa Odum 
(1959) me “nish ekologjik” kuptonte “profesionin” e species. Pra, çdo specie luan një rol të 
veçantë në funksionimin e një ekosistemi, ku ajo bën pjesë.  
Kjo është arsyeja që “ekologjia” nuk rekomandon asnjëherë zhdukjen e një specie, sa do e 
dëmshme të jetë ajo për ekonominë e njeriut. Zhdukja e një specie në një ekosistem, do të 
shoqërohej me çrregullimin e funksionimit normal të atij ekosistemi, gjë që do të kishte 
pasoja negative në aktivitetin e njeriut. Kjo për faktin se njeriu është i pranishëm, pothuajse, 
në të gjithë ekosistemet e globit dhe zë vend në skajin e sipërm të zinxhirëve ushqimor të 
ekosistemeve. Prandaj është e domosdoshme mbrojtja dhe ruajtja e specieve, në rradhë të 
parë duke mbrojtur dhe ruajtur habitatet e specieve, por edhe duke ruajtur individët e species, 
veçanërisht, të vegjëlit e tyre. Pra, nishi ekologjik përmbledh tërësinë e kushteve në të cilat 
jeton popullata e nje specie të caktuar. 
Hutchison (1957) sygjeron që nishi ekologjik mund të konsiderohet si një hipervolum me 
“n” dimensione, ku çdo dimension përfaqëson një nga “kushtet” e ekzistencës së species. 
Ndër dimensionet më të rëndësishme të nishit ekologjik përmendim dimensionin hapësinor, 
dimensionin trofik, dimensionin kohor (fenologjik), etj. Dimensioni hapësinor ka të bëjë me 
habitatin ku specia shfytëzon burimet e mjedisit, për të mbijetuar. Dimensioni kohor 
(fenologjik) ka të bëjë me kohën kur specia kryen aktivitetin e saj në një ekosistem, ndërsa 
dimensioni trofik (ushqimor) ka të bëjë me të ushqyerit e species, me tipin e ushqimit, etj. 
Në një popullim të shpendëve, normalisht, secila specie ka dimensionet e saj të veçanta. Kjo 
dukuri është rezultat i konkurrencës së gjatë ndërmjet specieve, e cila ka bërë 
“specializimin” e species duke shmangur ose zvogëluar, kështu, konkurrencën ndërmjet tyre, 
lidhur me një nga dimensionet e nishit ekologjik. Kështu shpjegohet bashkëekzistenca e 
specieve, p.sh. të shpendëve në ekosistemin e pyllit. Pra, nëse do të ruajmë shpendët në malin 
e Dajtit, duhet të ruhet, kryesisht, mjedisi (habitatet e ndryshëm) ku specia folezon, 
riprodhohet, ushqehet etj., por, krahas ruajtjes së individëve të vetë species 
 
 

1.3. PËRSHTATSHMËRITË PËR FLUTURIM  
 
Shpendët karakterizohen nga aftësia e tyre për fluturim. Kjo dukuri e veçantë e shpendëve 
bëhet e mundur në sajë të veçorive anatomike dhe fiziologjike të shpendit. Ekziston një 
korrelacion mjaft i mirë ndërmjet strukturave dhe funksionëve që kryejnë këto struktura. 
 

1.3.1. Flatra 
Flatra është organi i fluturimit. Skeleti i flatrës përfaqëson një “lopatë” e cila i jep mundësi 
shpendit të fluturojë. Pendët e ndryshme, që vendosen mbi flatër, plotësojnë veçantitë 
anatomike që paraqet flatra për fluturim. Muskulatura, cila është e lidhur direkt me 
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fluturimin është mjaft e zhvilluar. Forma aerodinamike e flatrës dhe modifikimet që kjo 
formë  mund të pësojë, bëjnë të mundur veprime të ndryshme të fluturimit si ngritja dhe 
zbritja e shpendit, fluturimi “pezull” apo fluturimi me rrahje të flatrave, etj.  
 
1.3.2. Reduktimi i peshës specifike dhe absolute 
Reduktimi i peshës specifike dhe absolute është një kusht i domosdoshëm për fluturimin. Kjo 
veçanti realizohet nga disa elementë: pranija e trastave ajrore, të cilat futen ndërmjet 
organeve dhe brenda kockave (skeleti pneumatik), duke ulur peshën specifike të shpendit. 
Struktura e kockës është e tillë që me minimumin e lëndës bazë, ajo paraqet një fortësi të 
madhe; kjo bën që pesha absolute e skeletit të zvoglohet. Zvoglohet pesha absolute edhe nga 
humbja e gjendrave lëkurore, e dhëmbëve, e gishtërinjve, e fshikëzës urinare, reduktimi i 
bishtit, etj. Gjithashtu, tek femra, në përgjithësi, zhvillohet vetëm vezorja e anës së majtë, gjë 
që sjell zvoglimin e peshës absolute të shpendit, (Minelli, G. -1996). 
  
 

1.4. MIGRACIONET  
 
Janë të shumta speciet që në periudha të caktuara ndërmarrin udhëtime të gjata; ato nisen nga 
një vend i caktuar dhe mbas një periudhë kohe kthehen përseri në vendin nga janë nisur. Këto 
udhëtime i quajmë migracione dhe speciet që realizojnë këto udhëtime, quhen specie 
migratore. Ky udhëtim kryhet në masë (grup i madh), në grupe të vegjël ose si individ. Në të 
gjitha rastet, këto migracione, koinçidojnë me ndryshimin e sezoneve. Por duhet shtuar se nga 
shpendët kryhen edhe migracione vertikale, nga lartësitë e maleve drejt ultësirave (në 
vjeshtë) dhe anasjelltas (në verë).  Fenomeni i migracionit është mjaft kompleks dhe se ai 
kushtëzohet si nga faktorë të brendshëm, ashtu dhe nga faktorë të jashtëm; kuptohet se, jo të 
gjithë faktorët që kushtëzojnë migracionin janë bërë të njohur. 
 

1.4.1. Migracionet sezonale 
Këto migracione përfaqësojnë udhëtime, pak a shumë të gjata, që kryhen në periudha të 
caktuara të vitit, nga një vend në një vend tjetër dhe që  mbas një farë kohe, kthehen përseri 
në vendin e nisjes. Me anë të migracioneve sezonale shpendi siguron kushte klimatike më të 
mira, të cilat sigurojnë ushqim të mjaftueshëm dhe territor më të përshtatshëm për folezim 
dhe rritjen e të vegjëlve. Migracioni nuk është karakteristikë e species, mbasi brenda të 
njëjtës specie dallohen nënspecie dhe raca lokale, nga të cilat disa janë migratore e disa janë 
sedentare, d.m.th. që nuk migrojnë. Migracionet sezonale nuk janë të gjithë njëlloj, ato 
paraqesin variacione; modeli më tipik ka të bëjë me riprodhimin, i cili kryhet në një territor të 
caktuar. Në mënyrë konvencionale, ky territor konsiderohet “atdheu” i tyre. 
Kështu, një shpend migrator migron mbasi është riprodhuar dhe janë rritur të vegjëlit. Me 
fillimin e sezonit të pafavorshëm shpendi ikën nga vendi ku është riprodhuar dhe shkon në 
një vend tjetër, nga ku do të rikthehet vitin që vjen, por para sezonit të riprodhimit. 
Speciet sedentare nuk largohen nga vendi ku u riprodhuan. Ekzistojnë edhe specie të cilat, 
në rajonet tona, janë krejtësisht sedentare. Në këtë kategori  bëjnë pjesë speciet: Parus major, 
Parus caeruleus, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, etj. 
Pjesa më e madhe e shpendëve të vegjël migrojnë natën, duke ju shmangur grabitçarëve; ato 
ushqehen ditën. Shpendët e mëdhej si p.sh. lejleku (Ciconia ciconia), migrojnë ditën. Por, ka 
mjaft shpendë që migrojnë edhe ditën edhe natën. Shpejtësia e fluturimit, gjatë migracionit, 
është e lartë. Patat fluturojnë me shpejtësi 81 km/orë, dallëndyshja (Hirundo rustica) 55-60 
km/orë, etj. Edhe lartësia në të cilën fluturojnë shpendët migratorë është e lartë. Pjesa më e 
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madhe e shpendëve migratorë fluturojnë në lartësinë 900 m deri në 1500 m mbi nivelin e 
detit; patat në Indi kanë fluturuar në lartësitë 9000 m. 
Migracioni i shpendëve është i kushtëzuar nga faktorë të jashtëm dhe nga faktorë të 
brendshëm. Faktorët e jashtëm ndikojnë në “aktivizimin” e faktorëve të brendshëm, të cilët 
krijojnë tek shpendi “gjendjen” e migrimit. Shumë eksperimente kanë provuar se 
fotoperioda e gjatë është faktori i jashtëm kryesor që ndikon në “krijimin” e gjendjës së 
migrimit. Drita nëpërmjet fotoperiodës ndikon mbi hipofizën, e cila nga ana e saj prodhon 
hormonet që ndikojnë në sjedhjen migratore. Mendohet se ndikimi i fotoperiodës realizohet 
nëpërmjet rrugës “okulo-hipotalamus-hipofizë”, (Peja. N.-Zool. Verteb.-2007) 
 

1.5. ORIENTIMI GJATË MIGRACIONËVE  
 
Eksperimentet lidhur me migrimin e shpendëve, vënë në dukje orientimin relativisht të saktë 
të shpendëve migratorë. Si është e mundur që shpendët migratorë gjatë udhëtimit, edhe prej 
disa mijra kilometrash, nuk e humbasin orientimin dhe arrijnë në destinacionin e duhur? 
Lidhur me këtë pyetje janë dhënë disa hipoteza, të cilat mundohen të shpjegojnë rezultatet e 
eksperimenteve të kryera; do të paraqesim mendimet dhe hipotezat kryesore (Peja, 2007). 
 
1.5.1. Orientimi i shpendëve me anë të rinjohjes vizuale 
Një shpend që nuk është larguar shumë nga foleja e tij, orientohet nëpërmjet rinjohjes së 
objektyeve të ndryshme. Por a është e mjaftueshëm kjo hipotezë, për të shpjeguar orientimin 
e shpendit migrator?  
Vlen të përmendët eksperimenti i realizuar me një dallëndyshe amerikane (femër), Progne 
subis. Dallëndyshja femër është marrë nga foleja në veri të Miçiganit, ku kishte të vegjëlit, 
dhe është transportuar 375 km në jug. Është lëshuar në orën 22 e 40 minuta dhe të nesërmen 
në mengjez, në orën 7 e 15 minuta, shpendi ka qenë në fole. Nata gjatë së cilës shpendi 
fluturoi, ka patur një qiell krejtësisht të mbuluar me re. Në këtë rast lind mendimi se shpendi 
duhet të ketë një “mekanizëm” tjetër, përveç të parit, i cili bën të mundur orientimin e tij në 
distanca të largta. Rreth këtij “mekanizmi” janë bërë mjaft eksperimente, studime, hipoteza, 
të cilat mundohen të hedhin dritë mbi aftësinë e shpendëve për t’u orientuar e për të kryer 
migracione. 
 

1.5.2. Orientimi azimutal 
Një mënyrë tjetër për orientimin e shpendit gjatë migrimit, është edhe orientimi i tij, në bazë 
të pozicionit të diellit. Shpendi merr drejtimin e migrimit duke u bazuar ne pozicionin e 
rënies së rrezeve të diellit. Për të realizuar këtë mundësi, shpendi duhet të ketë aftësinë që të 
“marrë në konsideratë” faktin që: pozicioni i diellit në qiell ndryshon në vartësi të orëve të 
ditës, në vartësi të datës dhe në vartësi të gjerësaisë gjeografike. Pra, shpendi duhet të bëjë 
“kalkulimet e mësipërme” në mënyrë që ai ti referohet diellit për të ruajtur drejtimin e 
orientimit. Eksperimenti i kryer me gargullin Sturnus sp. kanë vënë në dukje rolin që luan 
dielli në orientimin e tij për të migruar. Prej kohësh, ornitologët jënë të një mendimi lidhur 
me orientimin vizual dhe me “busullën diellore” që përdorin dhpendët gjatë migrimit. 
 

1.5.3. Orientimi me anë të yjeve 
Shumë shpend migrojnë natën. Ata fluturojnë duke u orientuar me anë të yjeve. Speciet që i 
përkasin Europës, si Sylvia atricapilla, S. borin, S. curruca migrojnë natën. Këto specie, në 
gjendje kafazi, në përiudhën e pranverës dhe të vjeshtës, manifestojnë tendencë migrimi. 
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Sipas të dhënave, orientimi i shpendëve vetëm nëpërmjet yjeve, nuk mund të realizohet me 
sukses: ai kombinohet me orientimin nëpërmjet fushës manjetike. 
 

1.5.4. Orientimi me anë të fushës manjetike tokësore 
Vlerat e fushës manjetike tokësore ndryshojnë sipas një gradienti, në të cilin vlerat maksimale 
vendosen në polet magnetike, ndërsa vlerat minimale gjenden në ekuator. Kur një trup 
zhvendoset në një fushë magnetike, tek ai lind një rrymë, intensiteti i së cilës është 
proporcional me vlerën e fushës magnetike dhe me shpejtësin e rrotullimit. Rezultati i parë 
eksperimental që mbështet hipotezën e orientimit me anë të fushës magnetike, është realizuar 
në Universitetin e Frankfurtit, tek shpendi me “syze” Zosterops lateralis. U vu në dukje se 
për dallimin e fushës magnetike është i domosdoshëm një minimum energjie. Kështu, kur 
shpendi migrator u ndriçua me dritë të kuqe (633 nm), e cila ka më pak energji, drejtimi i 
migrimi i marrë nga shpendi, ishte i rastit. Studjuesit sugjerojnë që pigmentët që reagojnë 
ndaj fushës magnetike mund të ishin foto-pigmentet e shkopinjve (rodopsina) dhe të koneve, 
të cilët janë të ndnjeshëm ndaj dritave blu ose të gjelbërta.  
U sygjerua gjithashtu, që në orientimin e shpendit të mësipërm, marrin pjesë edhe kristalet 
magnetike. Këto kristale magnetike ishin konstatuar edhe më parë tek pëllumbi; ato gjendën 
ndërmjet kockës së kafkës dhe cipës “dura-madre” të trurit. Të tilla kristale janë gjetur edhe 
në pjesën e përparme të kokës, mbi sqep, tek shpendi migrator. Studjuesit sugjerojnë se, të 
paktën tek shpendi me “syze”, kristalet magnetike japin jo vetëm pozicionin e shpendit (harta 
e fluturimit), por luajn rol edhe në përcaktimin e drejtimit të migrimit (busulla). Studjuesit 
japin hipotezën sipas së cilës të dyja sistemet, njeri i varur nga drita dhe tjetri nga 
magnetizmi, do të ishin dy përbërës plotësues, të të njëjtit sistem të orientimit. 
 

1.5.5. Orientimi me anë të nuhaturit 
Sipas kësaj hipoteze (hipoteza olfaktive), çdo zonë gjeografike mund të karakterizohet nga 
një “aromë” karakteristike. Mendohet se në atmosferë gjendën substanca “informative,” që 
janë në nivelin molekular dhe jo në nivelin e aerosolit: por, mbetet mister përcaktimi i këtyre 
substancave. Argumentimi i kësaj hipoteze mbështetet në faktin se pëllumbi i privuar nga të 
nuhaturit (prerja e nervave olfaktive, mbyllja e tubave të brimave të hundës, ose duke nxjerrë 
jashtë funksionit epitelin olfaktiv), orientohet shumë keq.  
 

1.5.6. Migracioni dhe orientimi (Diskutim)   
Janë dy fenomene mjaft komplekse; natyra komplekse e tyre vihet në dukje edhe nga 
hipotezat e shumta të hedhura mbi “tavolinë” 
Pranohet se drejtimi i fluturimit, gjatë migrimit, është i lindur, pra është i koduar gjenetikisht. 
Të bën përshtypje fakti se në të gjitha mënyrat e orientimit të paraqitura, kërkohet 
“bashkëpunim” me orientimin me anë të fushën magnetike. Kjo mënyrë orientimi, nga baza 
teorike dhe nga eksperimentet e realizuara, na bën të besojmë se ajo “ekziston” tek shpendët 
dhe se luan rolin kryesor. Orientimi olfaktiv, megjithëse është ndër hipotezat e fundit, mbetet 
pa dyshim një hipotezë; “argumentimi” i secilës,  në raport me hipotezat e tjera, është mjaft i 
dobët. Por, nuk mund të mohohet roli ndihmës i të nuhaturit, lidhur me orientimin e shpendit. 
Si përfundim mendojmë se shpendi disponon shumë mënyra për t’u kthyer në folenë e saj. 
Natyra, evolucioni e ka pajisur shpendin me disa lloje “busullash” dhe me “njohuritë” e 
domosdoshme e të nevojshme në mënyrë që ajo të përdorë “busullën” e duhur në vartësi të 
kushteve në të cilën gjendët shpendi. 
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1.6. REGJIMI USHQIMOR 
 
Ushqimi është një faktor ekologjik i fuqishëm, i cili mund të luaj rolin e faktorit kufizues. 
Nëpërmjet cilësisë dhe sasisë së tij, ushqimi mund të modifikojë disa parametra të 
popullatave si: aftësia riprodhuese, jetëgjatësia, shpejtësia e zhvillimit. Shumëllojshmëria e 
regjimeve  ushqimore është shkaku i shumë përshtatjeve morfologjike, fiziologjike, 
ekologjike, të cilat dëshmojnë për një evolucion të gjatë ndërmjet barngrënësve dhe bimëve, 
si edhe grabitqarëve dhe gjahut të tyre. 
 

1.6.1. Cilësia e ushqimit 
Cilësia ushqimit, përbërja kimike e ushqimit, sasia e substancave të domosdoshme si 
proteina, vitamina, oligoelementët, përbën një faktor shumë të rëndësishëm, veprimi i të cilit 
është vertetuar plotësisht. Cilësia e mirë e ushqimit është faktori kryesor që siguron 
mbijetesën e të vegjëlve, pra që ndikon në rregullimin e  dëndësisë së popullatave. 
 

1.6.2. Sasia e ushqimit  
Sasia e ushqimit luan gjithashtu rolin e faktorit kufizues, kur ai është në sasinë e 
pamjaftueshme për organizmin. Sasia e ushqimit të konsumuar nga homotermët, si shpendët 
dhe gjitarët është më e madhe se sa tek poikilotermët, mbasi një pjesë e ushqimit shpenzohet 
për të mbajtur konstante temperaturën e trupit. Disa shpendë, kur nuk janë në gjendje të 
sigurojnë nevojat e tyre për ushqim, bien në “gjumë”. Kështu, Dejka (Apus apus) duke rënë 
në gjumë mund të rezistojë deri në 10 ditë pa ngrënë. 
Mesatarisht, shpendët konsumojnë ushqime ditore rreth 25%, të peshës së trupit të tyre; 
megjithatë, variacionet janë të shumta. Tek shpendët, nevojat ditore për ushqim, në raport me 
peshën e tyre, janë më të mëdha te llojet me trup të vogël, ses te llojet me trup të madh. P.sh. 
Trishtili i kaltër (Parus caeruleus) peshon mesatarisht 11 gr. dhe sasia ditore e ushqimit që ai 
ka nevojë është 30% e peshës së tij. Mëllenja (Turdus merula) vetëm 7.3%, ndërsa, Huta 
(Buteo buteo) peshon mesatarisht 855 gr – 900 gr. dhe sasia ditore e ushqimit që ajo ka 
nevojë është 4.5 % e peshës së saj (Peja, 2007).   
Në shumë raste ushqimi bëhet një ndër shkaqet kryesor të migracionit, të organizmave 
shtazore. Mungesa e ushqimit krijon tek kafsha “gjendjen” e migrimit. Kështu, në dimër, 
shpendë të Europës veriore (boreale) vijnë dhe vendosen në rajonin mesdhetar ose shpendë të 
Europës ikin për t’u vendosur në Afrikën tropikale, nga mungesa e ushqimit. Shpendët 
migrues nuk hyjnë në konkurrencë me shpendët vendës, mbasi sasia e ushqimit është e 
mjaftueshme, për faktin se shpendët vendës kanë dëndësi të ulët si rezultat i periudhës të 
pafavorshme si dimri ose stina e thatë. Sipas Blondel (1970), migracionet janë një mënyrë 
për të pritur rivendosjen, në ekosistemin e lindjes, të kushteve të favorshme për riprodhimin e 
tyre. 
Regjimi ushqimor i shpendëve, në përgjithësi, është i përcaktuar; rrallë herë ato janë 
omnivorë, si p.sh. rasti i Korvidëve. Kështu, p.sh. Strigiformët dhe Acipiteriformët janë 
mishngrësës. Në këtë grup mund të përmendim edhe shpendët që ushqehen me peshq 
(iktiofagia); kjo dukuri është mjaft e përhapur tek shpendët të lidhur me mjedisin ujor; 
përmendim rendët Ardeiformët, Pelekaniformët, Lariformët, Procelariformët, etj. Ndërsa, 
sqep kryqi (Loxia curvirostra) ushqehet me farat e koniferëve, të cilat i nxjerr nga boçet me 
ndihmën e sqepit. 
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1.6.3. Forma e sqepit 
Tek shpendët forma e sqepit, shpesh herë, vë në dukje regjimin ushqimor të atij shpendi. Një 
specie që ka një sqep të hollë, ai shpend është insektivor, pra ushqehet me insekte, ndërsa, një 
sqep konik, i fortë tregon për një regjim ushqimor granivor, pra, që ushqehet me fara, (fig. 
1.1.) 
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Fig. 1.1. Disa forma dhe madhësi të sqepit, që lidhen me një mënyrë të veçantë të 
ushqyerit. (sipas Hum-2009). 
(1) - Mëllenja -  Turdus merula, gjuan për krimba toke dhe fruta toke  
    (manaferra, luleshtrylle). 
(2) - Trishtili i kaltër  Parus caeruleus, çukitë për insekte të vegjël dhe fara. 
(3) - Bilbili i kallamave  Acrocephalus streperus, gjuan insekte 
(4) - Zboraks i malit   Fringilla montifringilla, thyen fara dhe kap larva (vemje)  
    fluturash. 
(5) - Sqep biza   Recurvirostra avocetta, nxjerr karkaleca të vegjël nga uji. 
(6) - Çapka e përhime. Ardea cinerea, gjuan kryesisht peshk, veçanërisht ngjala, por  

edhe shumë lloje organizmash të lidhur me ujin si bretkosa, 
minj të ujit, shpend të vegjël. 

(7) - Rosa e egër   Anas platyrhynchos, filtron fara nga uji. 
(8) - Shqiponja e malit  Aquila chrysaetos, shqyen/copton mish. 
(9) - Kojliku i madh   Numenius arcuata, nxjerr krimba nga baltovina 
(10) - Pata e vendit   Anser anser, copton bar dhe rrënjë. 
            
      

1.6.4. Variacionet e regjimit ushqimor 
 
Variacionet e regjimit ushqimor bëjnë të mundur edhe klasifikimin e shpendëve në bazë të 
këtij kriteri. 
 
a)-Insektivorë - regjimi ushqimor i shpendëve përbëhet, pak a shumë, nga arthropodët. 
b)-Granivorë – pjesa më e madhe e ushqimit, gjatë gjithë vitit,  përbëhet nga fara. 
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c)-Bacivorë – bëjnë pjesë shpendët, që gjatë vitit ndryshojnë regjimin ushqimor. Kështu, një 
shpend insektivor, që në pranverë dhe në verë ushqehet me insekte, në vjeshtë ai 
kthehet në granivor, pikërisht në sezonin kur farat dhe frutat janë me sasi të madhe.  

d)-Polifagë -Regjimi ushqimor i këtyre shpendë përbëhet nga ushqimi shtazor  
 (arthropodë) dhe ushqimi bimor (fara, fruta), gjatë gjithë vitit. 
 
Sjellja e shpendëve dhe habitati që ato zëjnë, varet në një masa të madhe nga regjimi 
ushqimor i tyre. Disa specie janë mjaft të specializuara dhe jetojnë në biotope të caktuara, 
ndërsa specie të tjera që kanë një spekter ushqimor më të gjerë, ato zëjnë habitate të 
ndryshme. 
 

1.7. DISA VEÇANTI  ANATOMIKE 

1.7.1. Aparati tretës 
Në përgjithësi, reduktohen ndjeshëm gjëndrat e pështymës, mbasi ushqimi nuk përtypet në 
gojë. Megjithatë, tek disa familje, veçanërisht tek shpendët që ushqehen me drithra, gjendrat 
e pështymës janë të shumta. Edhe tek insektivorët gjenden gjendrat e pështymës, por ato janë 
të vogla dhe të vendosura në grupe. Tek qukapiku i gjelbër (Picus viridis) gjëndrat e 
pështymës kanë gjatësinë 7 cm dhe përbëhen nga dy pjesë të veçanta; njëra pjesë sekreton 
pështymë viskoze, e cila mbulon gjuhën mbi të cilën ngjiten insektet. Tek disa shpendë, 
pështyma nuk perdoret për tretjen e ushqimit por për ndertimin e foleve, si p.sh. tek Dejkat 
(Apus sp.). 
 

1.7.2. Aparati i frymëmarrjes 
Aparati i frymëmarrjes tek shpendët paraqet një përshtatshmëri të përsosur ndaj dukurisë së 
fluturimit. Fluturimi kërkon punë muskulare të madhe dhe një sasi të madhe energjie, e cila 
për t’u prodhuar kërkon sasi të madhe oksigjeni, i cili sigurohet nga aparati i frymëmarrjes. 
Por, çlirimi i energjisë shoqërohet edhe me rritjen e temperaturësë së brëndshme të trupit, e 
cila ulet nga prania e trastave ajrore. Në përgjithësi, shpendët kanë një temperaturë që luhatet 
nga 37.7OC deri në 43.3OC, por pjesa më e madhe e shpendëve kanë temperaturën nga 40OC 
deri në 42OC. Kjo temperaturë e lartë shpreh, në të njëjtën kohë, edhe një metabolizëm të 
lartë. 
Veçantia e aparatit të frymëmarrjes tek shpendët qendron në praninë e trastave ajrore, të 
cilat konsiderohen si anekse të mushkërisë, megjithëse trastat ajrore nuk marrin pjesë në 
shkëmbimin e gazeve. Ato janë të përhapura në të gjithë zgavrën e trupit, madje penetrojnë 
edhe në hapësirat e kockave. 
Gjatë frymëmarrjes ajri kalon nga mushkëria në trastat ajrore dhe gjatë frymënxjerrjes ai 
rikthehet përseri në mushkëri. Në të dyja rastet, mushkëria është e mbushur me ajër të 
oksigjenuar dhe përrjedhojë gjatë frymëmarrjes ndodh shkëmbimi i gazeve; por edhe gjatë 
frymënxjerrjes ajri i oksigjenuar që u depozitua në trastat ajrore, rikthehet në mushkëri ku 
bëhet një shkëmbim i dytë gazesh. Kjo është arsyeja që shpendet konsiderohen kafshë me 
frymëmarrje të dyfishtë, dukuri e cila nuk gjendet në kafshë të tjera. 
Trastat ajrore ulin temperaturën e trupit, veçanërisht gjatë fluturimit. Kështu, një pëllumb që 
fluturon me një shpejtësi 68 km/orë çliron 27 herë më tepër energji, se sa kur ai është në 
qetësi, duke rritur ndnjeshëm temperaturën e trupit. Janë trastat ajrore ato që ulin 
temperaturën e trupit. Kjo për faktin se trastat ajrore, që përmbajnë ajër të “freskët” dhe që 
gjenden ndërmjet organeve të brëndëshme bëjnë uljen e temperaturës së trupit. Trastat ajrore 
luajnë të njëjtin rol që luan radiatori në një veturë, (Romer & Parson, 1997). 
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1.7.3. Organi i zërit 
Organi i zërit të shpendëve dallohet nga ato të klasave të tjera, si nga ndertimi ashtu dhe nga 
pozicioni që ai zë në trupin e shpendit. Zëri i shpendit është njëri  nga elementët kryesorë që 
bën të mundur diferencimin e një specie nga tjetra. Organi i zërit, tek shpendët, quhet sirinks 
dhe gjendet në fund të trakesë, në vendin ku trakea ndahet në dy bronke. Tipi më i përhapur i 
sirinksit është ai bronko-trakeal. Unazat e fundit të trakesë zgjerohen dhe formojnë dhomën 
e rezonancës, e cila vazhdon edhe në nivelin e 2-3 unazave të para të secilit bronk, të cilat 
gjithashtu zgjerohen. Në dhomën e rezonancës, në vendin ku dy bronket ndahen nga njëri 
tjetri, ngrihet vertikalisht një membranë, baza e së cilës është kockore. Kjo membranë quhet 
membrana luhatëse gjysmëhënore. Gjithashtu, edhe trakea dhe bronket kanë pala, të cilat 
funksionojnë si membrana luhatëse. Gjatë kalimit të ajrit, membranat luhatëse dridhen duke 
luajtur rolin e kordave zanore, të cilat prodhojnë tinguj të ndryshëm. Në pjesën e jashtme të 
sirinksit gjendën muskuj, të cilët ndryshojnë hapësirën e tij si dhe pozicionin e membranës, 
duke bërë të nundur ndryshimin e zërit. 
Cilësia dhe kompleksiteti i këngës së shpendit varet nga muskulatura e sirinksit. Kështu, 
skifterët, (Falco sp.), të cilët lëshojnë vetëm disa të thirrura, kanë vetëm dy çifte muskujsh, 
ndërsa shpendët këngëtarë si p.sh. Bilbilthi (Sylvia sp.), kanë 7 deri në 9 çifte muskujsh. 
Sirinksi mungon në disa shpend, si p.sh. tek struci, lejleku, etj. 
 

1.7.4. Shikimi tek shpendët 
Të parit tek shpendët është mjaft i zhvilluar. Organi i të parit është syri. Shpendët kanë dy sy, 
të vendosur anash kokës, ndërsa tek shpendët grabitqarë të natës, ato vendosen në pozicionin 
frontal. Mprehtësia e shikimit të shpendëve bazohet në numrin e madh të qelizave në formë 
koni dhe në formë shkopi, që gjenden në retinë. Kështu, tek Huta (Buteo buteo) në vatrën 
qendrore (fovea centralis) të retinës gjendën një milion qeliza në formë koni, në një milimetër 
katror. Teorikisht, ky grabitqar ka shikim 8 herë më të fuqishëm se njeriu. Në retinën e 
shpendëve që bëjnë jetë aktive në muzg dhe natën, predominojnë ose gjendën vetëm qeliza në 
formë shkopi. 
Fusha e pamjes binokulare tek shpendët, është e ngushtë; ajo mbulon një kënd nga 300 tek 
pëllumbi (Columba livia) deri në 600 tek kukuvajka mjekëroshe (Tyto alba), e cila i ka sytë në 
pozicionin frontal. 
 
 

1.8. VEÇANTI  FIZIOLOGJIKE  

1.8.1. Dimorfizmi seksual  
Kjo dukuri shprehet me ndryshimin e pamjes së jashtme, ndërmjet individevë meshkuj dhe 
individëve femra. Puplat (puplimi) e mashkullit, shpesh herë ndryshojnë nga ato të femrës. 
Zakonisht, tek mashkulli puplat kanë ngjyrë më të theksuar; madje disa prej tyre zhvillohen 
shumë dhe marrin një formë të veçantë. Tek shumë specie shpendësh, ngjyra dhe forma e 
puplave ndryshojnë gjatë ciklit seksual. Bazuar në ngjyrën dhe formën e puplave shpendët 
mund të grupohen në dy kategori: 
A)-Shpend me dimorfizëm seksual të përhershëm. Këtu mund të përmendim: fazanin,  
 gjeli i shtëpisë, mëllenja, gjinia Fringilla, gjinia Pyrrhula, etj. 
B)-Shpend me dimorfizëm seksual sezonal. Ky rast është më i shpeshtë dhe mund të 
përmenden Karadriformët, disa Ardeiformë, Paseriformë, etj. Në këtë rast ndryshimi i 
puplimit mund të bëhet si tek mashkulli dhe tek femra. Kështu p.sh., meshkujt e gjinisë 
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Gallinago dhe të species Philomachus pugnax, jashtë periudhës së riprodhimit kanë ngjyrën e 
femrës; ndërsa gjatë periudhës së riprodhimit , meshkujt “vishen” me ngjyra të bukura. 
Puplimi përfaqëson një karakter seksual sekondar, i cili përcaktohet nga veprimi i 
hormoneve që prodhohen nga disa gjendra të sistemit endokrin. Hormonet steroide seksuale 
të prodhuara nga testet dhe nga vezoret, kanë rëndësi të dorës së parë në përcaktimin e 
dimorfizmit seksual. Një provë bindëse është fakti se një pulë e kastruar bëhet e ngjashme me 
një gjel, përsa i përket puplimit si rrjedhojë e ndërprerjes së prodhimit të hormonit estradiol 
(Walker & Liem, 1994). 
 
 
1.8.2. Riprodhimi dhe zhvillimi postembrional   
Të gjithë shpendët janë oviparë dhe vezët e tyre kanë të njëjtën strukturë. Tek femra, në 
përgjithësi zhvillohet vetëm një vezore, ajo e anës së majtë. Vezorja e anës së djathtë mbetet 
shumë e vogël dhe pjesa që reduktohet më shumë është ajo kortikale; pjesa medulare, e cila 
potencialisht është testikulare, ruhet në një farë shkalle. Kjo është arsyeja që në qoftë se një 
femre të maturuar i hiqet vezorja e majtë (funksionale), atëherë vezorja e djathtë e reduktuar 
pëson një hipertrofi, duke u transformuar në një testikul, normalisht steril. Por, ndodh që ky 
testikul funksionon dhe për rrjedhojë shfaqen tiparet seksuale sekondare mashkullore. Nga ky 
rregull bëjnë përjashtim pak specie, p.sh. ato të gjinisë Accipiter (gjeraqinat), specie të cilat të 
dy vezoret i kanë funksionale. 
Tek meshkujt e shpendëve gjenden dy teste  të vegjël. Përmasat e tyre rriten mjaft gjatë 
sezonit të riprodhimit. Tek disa specie, si p.sh. tek Anseriformët (patat), pjesa e përparme e 
kloakës paraqet një papijë, e cila transformohet në një penis të vërtetë. 
 

1.8.3. Ciklet seksuale sezonale 
Pothuajse të gjithë shpendët e egër kanë një cikël seksual të lidhur me sezonin. Tek gjinia 
Fringilla sp. testet në periudhën e pranverës zhvillohen dhe marrin madhësinë e një kokrre 
lajthie. Përkundrazi, në periudhën jashtë riprodhimit (në vjeshtë dhe në fillim të dimrit), ato 
kanë madhësinë e një kokrre orizi. 
Cikli seksual i mësipërm është i përhapur në rajonet me klimë mesatare të Hemisferës së 
Veriut. Në gjerësitë gjeografike ku ndodhë ndërrimi i sezoneve, faktori kryesor natyror që 
ndikon në maturimin seksual të shpendëve, është faktori ekologjik abiotik, drita. Tek shumë 
shpend, rritja e fotofazës (kohëzgjatja e dritës) provokon dhe shpejton aktivitetin e organeve 
seksuale. Pranohet, se në disa raste aktiviteti i organeve gjenitale varet edhe nga e 
ashtuquajtura “orë e brendshme”, e cila rregullohet nga aktiviteti i sistemit endokrin, 
hipotalamus – hipofizë. Hipofiza është e ndnjeshme ndaj dritës, e cila vepron nëpërmjet syve, 
ose direkt mbi qendrat nervore, duke përshkuar kockat e kafkës. 
 

1.8.4. Lëshimi dhe “ngrohja” e vezëve (inkubacioni) 
Numri i vezëvë  që bëjnë shpendët është në vartësi të species. Tek disa specie, numri i vezëve 
që bën femra është i përcaktuar d.m.th. se kur arrihet numri i caktuar, femra ndërpret 
lëshimin e vezëve. Në specie të tjera, numri është i papërcaktuar. Në këtë rast femra 
vazhdon lëshimin e vezëve deri sa në folenë e saj të arrihet një numër i caktuar vezësh dhe 
më pas ajo ndërpret lëshimin e vezëve. Tek specia Junx torquilla (kokëdredhësi), 
eksperimentalisht i janë hequr vezët nga foleja dhe ajo vazhdonte bërjen e vezëve. Ajo ka 
bërë 72 vezë për 62 ditë, ndërkohë, normalisht ajo bën 7 deri në 10 vezë (Pough et al., 1999). 
Ngrohja e vezëve, tek disa specie, fillon që në çastin e lëshimit të vezës së parë, si p.sh. tek 
grabitqarët e ditës, grabitqarët e natës, shumë pulbardha, etj. Tek shpend të tjerë, ngrohja e 
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vezëve fillon kur ka mbaruar lëshimi i vezëve, si p.sh. Alectoris graeca (thëllëza e malit), 
madje disa ditë  mbas  lëshimit të vezëve. Gjatë ngrohjës së vezëve, pjesa barkore e shpendit 
“zhvishet” pjesërisht nga puplat dhe lëkura vaskularizohet shumë; kjo zonë quhet “pllaka e 
inkubimit” dhe ka një temperaturë 5o deri në 6o gradë më të lartë se pjesët e tjera të trupit. Ka 
edhe specie ku “pllaka e inkubimit” mungon, si p.sh. tek rosat, pinguinët, etj. Ngrohja e 
vezëve mund të kryhet nga të dyja sekset ose nga njëri, në vartësi të familjes ose të species. 
Çelja e vezëve . Tek shpendët, i vogli del vetë nga veza. Thyerjen e lëvozhgës ai e realizon 
me ndihmën e “diamantit”; ky formacion i fotë gjendet në maje të nofullës së sipërme. Të 
vegjëlit nuk lindin në stade zhvillimi të njëjta. Disa të vegjël lindin mjaft të formuar; ato 
mund të ecin dhe të ushqehen vetë. Këto të vegjël quhen “foleikës”. I vogli ka ngjashmëri me 
të rriturin, me përjashtim të organëve gjenitale dhe tipareve seksuale sekondare. Të vegjël të 
tjerë quhen “folendenjës”; ato duken si pa push, kanë sy të mëdhej dhe të “kërcyer” nga 
jashtë që mbulohen nga një membranë e hollë. Megjithatë, folendenjësit karakterizohen nga 
një zhvillim i shpejtë postembrional. Kështu, çapka e përhime (Ardea cinerea) në lindje 
peshon 42 gr. dhe mbas 40 ditëve ajo arrin peshën e të rritur`ve prej 1600 gr.. Folendenjës 
janë edhe pelikanët, pinguinët, dallëndyshet, kukuvajkat mjekërroshe (Tyto alba), etj. 
 
 

1.9. VEÇANTI  ETOLOGJIKE   

1.9.1. Sjellja territoriale 
Sjellja territoriale, përfaqëson në vetvehte, mbrojtjen e një territori. Kjo dukuri vërehet tek 
shpendët, por edhe tek gjitarët dhe peshqit. Sjellja territoriale luan një rol të rëndësishëm në 
rregullimin e popullatave të shpendëve në një ekosistem. Në rastin e sjelljes territoriale, një 
individ, një çift ose një grup i vogël individësh arrijnë të zotërojnë një territor, të cilin e 
mbrojnë nga individët e tjerë, të cilët i përkasin species së tyre. Kjo sjellje u siguron 
konkurruesve “fitues” të territorit, një sasi të mjaftueshme ushqimi dhe hapësirën e 
mjaftueshme për riprodhim, duke shmangur konkurrencën brendallojore. Pra, tek popullatat 
që ekziston dukuria e sjelljes territoriale, një pjesë e popullatës nuk i nënshtrohet 
konkurrencës brendallojore. Në këto raste, në këto popullata ndryshimet e efektivit të 
popullatave nuk paraqesin ndryshime të forta, ndërsa dendësia mesatare ka vlera më të 
ngritura sesa në rastin e një popullate që i nënshtrohet komplet konkurrencës brendallojore. 
Individët “humbës”, që dalin nga lufta për zotërimin e territorit, do t’u nënshtrohen dukurive 
negative të konkurrencës brendallojore, si konkurrenca për ushqim, për vendin e folezimit, 
etj. (Peja, 2007) 
 

1.9.2. “Fiksimi” 
Tek disa shpend (jo tek të gjithë) është zbuluar se takimi i parë i të porsalindurit me një 
organizëm të gjallë ose me një trup që lëviz, ka rëndësi vendimtare për lidhjet “sociale” të tij 
në të ardhmen. Kjo dukuri është quajtur “fiksim” (Qirjo, 2004). 
Kështu, p.sh. një i porsalindur ndjek trupin e parë voluminoz e të lëvizshëm që shfaqet 
përpara tij. Në qoftë se trupi në fjalë është një njeri, atëherë shpendi i vogël e ndjek atë 
besnikërisht dhe sillet ndaj tij sikur të ishte e ëma. Dukuria e fiksimit është e përhapur tek 
speciet “foleikëse”; përmendim të vegjëlit e rosave, të patave, të pulës, të gjelit të detit, të 
fazanit, etj. Por, dukurija e fiksimit është sinjalizuar edhe tek disa specie “folendenjëse”, si 
tek pëllumbi, korbi, etj. 
“Fiksimi“ fitohet shpejt dhe zgjatë mjaft, madje ndonjëherë është i pakthyeshëm. Një i vogël i 
çapkës Tigrisoma lineatum mbasi arriti pjekurinë seksuale, e konsideronte rritësin e tij si 



 

Gj. Peja, 2014. Ornitofauna e malit të Dajtit:dinamika e saj hapësinore dhe stinore     Faqe 23 

partner social dhe seksual. Shpendi ekzekutonte përpara rritësit valle “martesore”. Këtij 
shpendi i vendosen pranë një femër të species së tij, të cilën e pranoi si partnere seksuale. Kur 
rritësi u shfaq përpara shpendit, ky i fundit e largoi partneren seksuale nga foleja dhe ftonte 
rritësin. Kjo eksperiencë vë në dukje qëndrueshmërinë e “fiksimit” dhe forcën e tij. 
 
 

1.10. SPECIFIKA TË PERCAKTIMIT TË SHPENDËVE 
 
Studimi ekologjik i një grupi të veçantë zologjik në një zonë të caktuar, kërkon detyrimisht 
njohjen e specieve të atij grupi zologjik për zonën në studim. Në rastin e studimit të 
shpendëve, duhet të njihen speciet e shpendëve që jetojnë në atë zonë. Përcaktimi i specieve 
të shpendëve është një punë e vështirë, sidomos kur bëhet fjalë për studjues “fillestar” dhe 
veçanërisht për përcaktimin e shpendëve tokësor. Sipas disa autorvë, (Heinzel et al., 1972; 
Peterson, 1994)  për përcaktimin e shpendëve duhen patur parasysh disa këshilla:   
- Pajisja me një palë dylbi të mira; mundësisht me përmasat 10x40 ose 8x40. 
- “Fillestari” të jetë i durueshëm. Është e pamundur që të identifikosh, që në fillim, 

shpendët që vështron për herë të parë. Ai duhet të qendrojë sa më qetë gjatë observimit; të 
mos flasë me shokun e tij kur përshkon itinerarin e përcaktuar, p.sh. një zonë me kaçube. 
Studjuesi duhet të ketë “veshë” dhe “sy” të “mprehtë”, pra të jetë mjaft i vemendshëm. 
Për të identifikuar një shpend që nuk e njohim, duhen patur parasysh disa detaje të 
shpendit. 

- Të vlerësohet gjatësia e “trupi” të shpendit, në krahasim me trupin e një shpendi tjetër që 
e njohim mirë.  

 Gjatësia e shpendit matet me centimetra:  
 (1)-shumë i vogël ose masa e cinxamiut  (deri në 12 cm) 
 (2)-i vogël ose masa e harabelit   (13 – 18 cm) 
 (3)-i mesëm ose masa e mëllenjës   (19 – 27 cm) 
 (4)-i madh ose masa e pëllumbit   (28 – 55 cm) 
 (5)-shumë i madh ose masa e patës   (56 – 85 cm) 
 (6)-i stërmadh ose masa e pelikanit   (mbi 86 cm) 
 
- Të observohet mirë “ngjyrimi” i trupit, si nga ana kurrizore dhe ashtu dhe nga ana 

barkore. 
- Të vështrohen me kujdes “njollat e ngjyrosura” dhe pozicioni i tyre në trup. 
- Të vështrohet me kujdes “dimensionet dhe forma: e sqepit”, e këmbëve, e bishtit dhe e 

qafës. 
- Të vështrohen me kujdes ngjyra dhe dimensioni i sqepit dhe i syrit. Këto janë veçanti që 

bëjnë diferencimin e shpendit. 
- Të vështrohen me kujdes mënyra e fluturimit; këto janë veçanti që bëjnë dallimin e 

shpendit. P.sh. trajektorja e fluturimit, fluturimi “planar”, etj. 
- Si zhvendoset shpendi në tokë; “vrapon” si gargulli (Sturnus vulgaris), apo “kërcen” si 

mëllenja (Turdus merula). Zakonisht, shpendët rrëmbenjës bëjnë fluturim “planar” , p.sh. 
gjinia Falco sp. 

- “Kënga dhe të thirrurat”. Zëri i shpendit ndihmon jashtëzakonisht në identifikimin e 
shpendit. Në rastin kur dy specie janë të ngjashme nga madhësia dhe ngjyrimi i puplave, 
atëherë ato mund të diferencohen nga zëri i tyre. “Njohja” e zërit të një specie që jeton në 
pyll, është elementi kryesor për përcaktimin e kësaj specie. 
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- “Ndriçimi” është një element i rendësishëm për të përcaktuar realisht ngjyrat e shpendit. 
Në pozicionin kundër dritës,  pjesa më e madhe e ngjyrave të shpendëve mund të duket e 
zezë. 

- Duhen mbajtur shenime lidhur me “Habitatin” dhe “Mjedisin” që shpendi frekuenton. 
Por, duhet patur parasysh fakti që shpendët mund të observohen edhe në vende të 
“gabuara”; p.sh. Krahëthati (Falco peregrinus) normalisht konstatohet në zona të 
hapura, por mund të konstatohet në pyll, por edhe në ndërtesa të larta të qytetit. 

 
 

1.10.1. Identifikimi i rrëmbenjësve të ditës 
Identifikimi i rrëmbenjësve të ditës paraqet vështersi, për disa arsye: 
- Tek disa specie, ngjyra varion nga nga një individ tek tjetri; 
- Të dy sekset, shpesh herë kanë dimensione të ndryshme; 
- Një erë, pak a shumë e fortë, mund të modifikojë krejtësisht siluetën e shpendit në 

fluturim; 
- Distanca ndërmjet observuesit dhe shpendit, është pothuajse e rëndësishme; 
- Kushtet në të cilët bëhet observimi, mund të jenë të këqija, si pamja kundër dritës, shiu, 

etj. 
 
Për të identifikuar rrëmbenjësit, duhet të kihen parasysh tre elementë: 
a)-ngjyrimi i puplimit, 
b)-silueta e shpendit dhe dimensionet e tij, 
c)-pamja e shpendit në fluturim. 
 
a)-ngjyrimi i puplimit 
Ky element, tek disa specie, konsiderohet më i sigurti, për identifikimin e shpendit. 
Përmendim speciet Shqiponja e detit (Heliaeetus albicilla), Shqiponjën e maleve (Aquila 
chrysaetos). Kali i qyqes (Neophron percnopterus), Huta bishtgërshër e kuqreme                   
(Milvus milvus), etj. Ngjyrimin e përcaktuar të shpendit, duhet ta verifikojmë edhe me anë të 
një “Guide”. 
 
b)-Silueta dhe dimensionet e një shpendi 
Vlerësimi i dimensioneve të shpendit, është vështirsia kryesore për identifikimin e një 
grabitqari. Lidhur me këtë element ka shumë rëndësi eksperienca, pra prania e një specialisti i 
cili ka shumë kohë që merret me identifikimin e grabitqarëve. 
 
c)-Pamja e shpendit në fluturim 
Meqenëse mënyra se si fluturojnë grabitqarë të ndryshëm është e ndryshme, edhe në këtë rast 
është e vlefshme eksperienca lidhur me identifikimin e grabitqarëve. Duhet vëzhguar 
fluturimi i grabitqarit në fluturimin “pezull” dhe në flururimin kur “rrahë” flatrat. 
Çdo specie i mban flatrat në mënyrë të ndryshme, kur ajo bën fluturim “pezull” ose me 
“rrahje” flatrash.  
 
Për të identifikuar një grabitqar, me një siguri maksimale, është e domosdoshme që të 
analizohen tre elementët kryesor të përdorur, krahas elementëve të tjerë detajues, të cilët 
varen nga observuesi. P.sh. për Hutën (Buteo buteo), e cila identifikohet lehtësisht, do japim 
disa karakteristika.  
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Huta (Buteo buteo) 
Pamja e përgjithshme. Grabitqarë me trup mesatar, me krahë të gjerë, me një qafë 
relativisht të shkurtër dhe me një kokë të madhe dhe të rrumbullakosur. 
Silueta/Dimensioni. Gjerësia e krahëve, bishti relativisht i shkurtër, koka që nuk kalon 
shumë nivelin frontal të krahëve. 
Ngjyrimi i puplimit. Ky kriter varion shumë; kjo është arsyeja që nuk mund të jemi të 
sigurtë për identifikimin e grabitqarit, bazuar vetëm në këtë element. 
Individët e rinj.  
Kur kushtet e observimit janë të mira, mund të vlerësohet edhe mosha Hutës. Kriteri më i 
mirë për përcaktimin e moshë është pamja e bishtit. Individët e rritur kanë një “shirit” të 
errët shumë të qartë, në skajin e fundit të bishtit. Ky “shirit” mungon tek të rinjtë. Në 
përgjithësi, tek të rinjtë ngjyrimi është më i “çelët”, sesa tek të rriturit. Gjithashtu, të rinjtë 
kanë “vija” gjatësore nga ana ventrale e trupit. Por, duhet theksuar se ndryshimet ndërmjet të 
rriturve dhe të rinjëve, janë të dobëta. 
Veçanti. Huta kur është në gjueti, ajo bën fluturim “në vend”, (Nowwak, 1980). 
 
 

1.11. KONSIDERATA TEORIKE LIDHUR ME KOEFIÇENTËT E LLOJSHMERISË 
 
Larmia e një biocenoze mund të shprehet thjesht me numrin e llojeve që gjenden në atë 
biocenozë. Kur numri i tyre është i madh, kjo tregon se në mjedisin e studiuar, ekzistojnë 
kushte të favorshme për vendosjen e shumë llojeve. Larmia (numri i llojeve) nuk paraqet 
plotësisht  strukturë e një biocenoze, mbasi në këtë drejtim luan rol të rëndësishëm edhe 
dendësia e species. 
Treguesit më të zakonshëm të llojshmerisë janë treguesit Shannon (H) (Shannon, 1948), 
treguesi Pielou (Ekuitabilitetit, J) (1966) dhe Treguesi i Margalefit (d) (1958).  
Numri i llojeve dhe numri i individëve të çdo lloji, për njësi sipërfaqe ose volumi (dendësia), 
varet nga kushtet e mjedisit në të cilat jetojnë llojet. Por janë dhe përmasat e mostrës, të cilat 
ndikojnë në 2 parametrat e mësipërm. Në këtë mënyrë, në një mostër “A” më përmasa më të 
mëdha se sa një mostër “b”, ekziston mundësia që numri i llojeve dhe numri i individëve të 
çdo lloji, të jetë më i madh se në mostrën “b” që ka përmasa më të vogla. Ky fakt bën të 
domosdoshme kombinimin e dendësisë së llojeve dhe numrin e përgjithshëm të llojeve, në 
mënyrë që të fitohet treguesi i përgjithshëm i llojshmerisë.  

Për të shmangur karakterin relativ të përmasave të mostrës, përdoren treguesit e Shannon (H’) 
dhe Pielou (J). Treguesi Shannon tregon pasurinë llojore të një habitati, duke marrë parasysh 
numrin e llojeve të gjetura dhe shpërndarjen e dendësisë midis llojeve. Vlerat e larta të këtij 
treguesi tregojnë shumëllojshmëri të lartë dhe pak a shumë një dëndësi të përafërt midis 
llojeve, ndërsa vlera të vogla të këtij treguesi tregojnë numër të kufizuar llojesh dhe 
mbizotërim sasior të një ose pak llojeve në përbërjen të një biocenoze të caktuar. 
Treguesi i pasurisë llojore të Margalefit (1958) është llogaritur sipas formulës së mëposhtme:  

R = (S - 1) / logN 
Ku: S- numri i llojeve; N- numri i total i individëve. 
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1.12. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME MBI MALIN E DAJTIT  

1.12.1. Zona e studimit  
Vetëm 15.1% e territorit të vendit tonë është aktualisht e përfshirë në rrjetin e Zonave  të 
Mbrojtura. Duke kuptuar dhe vlerësuar rëndësinë e Zonave të Mbrojtura për ruajtjen e 
biodiversitetit dhe fuqizimin e rritjen cilësore të menaxhimit të tyre, u ndërmor ky studim mbi 
ornitofaunën e malit të Dajtit, si pjesa më interesante e Parkut Kombëtar të Dajtit, fig. 1.2. 
 
PARK KOMBËTAR (përkufizim): “ Pjesa natyrore tokësore dhe/ose detare e destinuar për 
(a) mbrojtjen e integritetit ekologjik të një ose më tepër  ekosistemeve për brezat e sotëm 
dhe të ardhëshëm, (b) që përjashton shfrytëzimin ose zënien me akticvitete intensive nga 
ana e njeriut dhe (c) që siguron krijimin e mundësive shpirtërore, shkencore, edukative, 
shlodhëse të vizitorëve, në përputhje me kërkesat mjedisore dhe kulturore.” 

 
Fig. 1.2. Harta e Shqipërisë dhe vendndodhja e malit të Dajtit 
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Përse mali i Dajtit ? 
 

• Mali i Dajtit është pjesë e rëndësishme e Parkut Kombëtar të Dajtit; ai përfaqëson 
zonën më të rendësishme në aspektin shkencor dhe rekreativ. 

• Nuk është realizuar, deri më sot në vendin tonë, nje temë disertacioni mbi 
ornitofaunën e mjediseve tokësore dhe aq më pak, mbi ornitofaunën e malit të Dajtit. 

• Struktura hapsinore e një ekosistemi përfaqësohet nga flora e atij ekosistemi. Të 
pasurit e një flore e bimësie mjaft të pasur dhe prania tre zonave fitoklimatike në 
malin e Dajtit, presupozonte edhe një ornitofaunë të pasur në specie. 

• Studimi i thelluar (sistematiko-ekologjik), pra vlerësimi i aspekteve sasiore e cilësore 
të ornitofaunës është mjaft interesant dhe do të ndihmonite në menaxhimin sa më të 
mirë të kësaj zone. 

• Ornitofauna e malit të Dajtit është elementi me rekreativ për turistët që vizitojnë këtë 
zonë, me llojshmerinë e specieve të shpendëve, ngjyrat dhe këngët e ndryshme të tyre. 

• Nxjerrja në pah edhe të vlerave praktike të ornitofaunës të kësaj zone, do të 
ndihmonte në hartimin e një guide turistike, lidhur me shpendët në malin e Dajtit. 

• Qyteti i Tiranës gjëndet shumë afër malit të Dajtit; ekziston edhe infrastruktura e 
nevojshme që te vizitosh këtë zonë. 

 

1.12.2. Pozicioni gjeografik  
Parku Kombëtar i Dajtit ndodhet 26 Km në lindje të Tiranës dhe shtrihet në pjesën qëndrore 
të vargmalit Krujë -  Dajt, me një gjatësi rreth 30 km. Parku Kombëtar i Dajtit është njëri nga 
katërmbëdhjet Parqet Kombëtare të Shqipërisë. Aktualisht, ai shtrihet në 3333 ha dhe nga 
pikëpamja administrative përfshihet në rrethin e Tiranës (Komuna e Dajtit), fig. 1.3. Parku 
natyror i Dajtit, i zgjeruar, ka një sipërfaqe 29380 ha. 
Gjerësia mesatare e vargmalit Krujë-Dajt, është 10–15 km dhe një lartësi maksimale prej 
1827 m. Pjesa perëndimore e parkut dominohet nga Mali i Dajtit. Lartësia e malit të Dajtit 
varion nga 1200 – 1600 m. Pjesa lindore e parkut kufizohet nga vargmali i Xibrit dhe Mali 
me Gropa. Zona përmban shumë formaione shkëmbore gëlqerore, të cilat janë veçanërisht të 
dukshme në rrëpirat e sheshta ose pak të pjerrëta dhe përfshijnë disa gropa me diametër 20-30 
metra dhe thellësi deri në 510 metra. Uji, fillon nga këto gropa dhe rrjedh nëper shkëmbinj 
duke gërryer një sistem kompleks shpellash nëntokësore. Në zonën prapa malit të Dajtit 
ndodhet një nga burimet ujore më të rendësishme; uji karakterizohet nga një cilësi e lartë. 
Pozicioni i tij gjeografik, dhe mjedisi fiziko-gjeografik e bëjnë malin e Dajtit një park me 
vlera për zhvillimin e turizmit.  Zona paraqitet me një larmi të madhe formash fiziko- 
gjeografike, duke përfshirë si relievin kodrinor (deri 600 m) në të cilin janë vendosur pjesa 
më e madhe e qendrave të banuara dhe tokave bujqësore, ashtu dhe male deri në lartesinë 
1613 m. Në pjesën perëndimore të tij, në lartësinë 400 m- 600 m, gjendën kodrat e fshatrave 
Priskë e Madhe, Tujan dhe Priskë e Vogël. Vlerat mbi 600 m janë të përqëndruara 
veçanërisht në shkëmbinjtë gëlqerorë. 
Sipërfaqja e sheshtë dhe pak e pjerrët e fushës së Dajtit shtrihet brenda Parkut Kombëtar në 
lartësi 1050 m me një gjatësi prej 3 km dhe gjerësi prej disa dhjetëra metrash. Mbi shpatin 
jug-perëndimor të malit të Dajtit, rrëpira konsiderohet si një “ballkon” i malit të Dajtit. Ai 
ofron një pamje të qartë të qytetit të Tiranës dhe zonën periferike të saj. Kjo rrëpirë ka një 
gjatësi totale prej 26 km dhe një lartësi relative prej 400 – 1100 m, 
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Në këtë zonë gjenden tre tipe tokash sipas zonalitetit vertikal; tokat e hirta kafe, tokat e 
kafenjta dhe tokat e murrme pyjore, që iu përgjigjen tre brezave kryesor bimorë: shkurreve 
mesdhetare, të dushkut dhe brezit të ahut (Kalajxhiu, 2006).  
Tokat e hinjta kafe. Kanë një shtrirje deri në-600m mbi nivelin e detit dhe në rastin konkret 
janë të lokalizuara në pjesën perëndimore të parkut. Bimësia tipike e këtyre tokave është ajo 
drunore mesdhetare përherëblertë me lloje karakteristike të tilla si :Arbutus unedo, Phillyrea 
latifolia, Fraxinus ornus, Erica arborea, Paliurus spina-christi etj. 
Tokat e kafenjta. Këto toka shtrihen në zonën e maleve të ultë, në nje lartësi që varion nga 
600-1100m mbi nivelin e detit. Predominon klima malore ku sasia e rreshjeve arrin 900-1200 
mm, ndërsa temperaturat mesatare gjatë vitit kanë një luhatje mjaft të ndjeshme. Bimësia e 
këtyre tokave është tipike e pyjeve termofile gjetherënëse (të dushqeve), ku më të përhapur 
janë: Shparthi (Quercus frainetto), Qarri (Quercus cerris), Shkozat (Carpinus betulus e 
Carpinus orientalis), Frasheri (Fraxinus ornus), etj. 
 
 

  
Fig. 1.3. Pamje e përgjithshme e zonës së studimit 
 
Tokat e murrme pyjore. Këto toka kanë një shtrirje që varion nga 1100m-1700m mbi nivelin 
e detit, por kufiri i poshtëm i këtyre tokave arrin deri 900m. Ndër speciet tipike të kësaj zone 
mund të përmendim: Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Acer monspessulanum, Ilex 
aquifolium, Corylus colurna, etj. 
 

1.12.3. Klima  
Kushtet klimatike të zonës janë të lidhura, kryesisht, me relievin kodrinor – malor; me 
afërsinë me detin (40 km) dhe drejtimi i përgjithshëm i erës prej veriperëndimit në juglindje.  
Janari është muaji më i ftohët me një temperaturë mesatare prej 4OC deri në 6OC, ndërsa 
korriku ka një temperaturë mesatare prej 21OCderi në 22OC, fig. 1.4.. Gjatë vitit konstatohen 
20 deri në 30 ditë me ngrica, mbi lartësinë 1000 metër, në periudhën dhjetor-janar. Mbi 
lartësinë 1000 m, pjesa më madhe e reshjeve është në formën e borës.Gjatë dimrit ka rreshje 
bore të shpeshta, por shtresa e borës mban vetëm për periudha kohe të shkurtra. 
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Figurë 1.4. Diagrama termo-pluviometrike e Dajtit 
 
 
Bazuar në të dhënat e stacionit meteorologjik të Dajtit, (620 m mbi nivelin e detit), sasitë e 
reshjeve ndjekin në mënyrë të theksuar karakterin altimetrik të vendit, pra, rritjen e nivelit të 
tyre me rritjen e lartësisë mbi nivelin e detit. 
 

1.12.4. Flora 
Flora e Parkut Kombëtar të Dajtit është mjaft e pasur. Janë hasur rreth 921 specie enësore, që 
iu përkasin 93 familjeve, apo rreth 28.5% e florës së Shqipërisë (Kalajxhiu, 2006). 
Nga këndvështrimi fitoklimatik Parku Kombëtar i Dajtit, për vetë pozicionin e tij fiziko-
gjeografik, bën pjesë në tre breza fitaklimatikë (fig. 1.5.) : 

- brezi i pyjeve dhe shkorretave mesdhetare 
- brezi i dushkajave  
- brezi i ahut.  

 
Prania e njëkohëshme e tre brezave fitoklimatikë në malin  e Dajtit, përbën një përqëndrim të 
madh vlerash të florës dhe bimësisë.  

1.12.4.1. Bimësia e brezit tё pyjeve e shkorretave mesdhetare 
Ky formacion përfshin shoqërime të specieve drunore e shkurrore kseromorfe, gjithmonë të 
gjelbërta, veçanërisht të gjinive Quercus, Juniperus, Arbutus, Pistacia etj., (fig. 1.7). 
 
Në pjesën më të poshtme të zonës së marrë në studim, në lartësitë 350-650m mbi nivelin e 
detit, kryesisht në shpatin perëndimor të masivit, në përgjithësi, fizionomia e tij përfaqësohet 
nga shkurre përherëgjelbëra të tipit të makies, të tilla si mareja (Arbutus unedo L.), 
mersina (Myrtus communis L.), mreta (Phillyrea media, P. latifolia L.), butina (Viburnum 
tinus L.), etj, ku drurët janë shumë të pakët.  
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Fig.1.5. Pamje skematike e brezave fitoklimatikë të Dajtit  (Kalajxhiu, 2006). 
 
 

 
 
Fig. 1.6. Pamje e përgjithëshme e bimësisë në shpatet perëndimore të Dajtit. 
 
Kati druror. pothuajse nuk ekziston; megjithatë, ai përfaqësohet nga drurë të rrallë, si 
frashëri i bardhë (Fraxinus ornus L.), ilqja (Quercus ilex L.), shkoza (Carpinus orientalis 
Mill.), qarri (Quercus cerris L.). Përkundrazi, kati shkurror është shumë i qartë e i dendur. Ai 
dominohet thuajse gjithmonë nga shkurret sklerofile përherëgjelbera: Arbutus unedo L., Erica 
arborea L., Myrtus communis L., etj. 
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Përgjithësisht, flora barishtore është e rrallë, sidomos aty ku makia është e dendur. Nga to 
përmendim Buglossoides purpureocaerulea, Dactylis glomerata, Rubia peregrina, Asplenium 
sp.div, Dorycnium hirsutum, etj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.7. Fragment nga asoc. Arbuto-Quercetum ilicis (Kalajxhiu, 2006) 
 

1.12.4.2. Bimësia e brezit fitoklimatik tё dushkajave (gjetherënëse) 
Ky formacion është i përhapur; në faqen verilindore e pendimore të malit të Dajtit; në pjesën 
përendimore ai është i përhapur në trajtë “njolle”. Ky brez formon brezin më të ulët pyjor dhe 
popullon sipërfaqe pak të pjerrëta ose të sheshta në lartësitë nga 500m-750 m. Speciet më 
karakteristike të këtij brezi janë: shparthi (Quercus frainetto Ten.)  dhe qarri (Quercus cerris 
L.). 
Kati drunor mund të konsiderohet i pasur në lloje pasi ato shoqërohen me individë të rrallë 
të specieve të tjera drunore si bungëbuta (Quercus pubescens Ëilld.), shkoza e bardhë 
(Carpinus betulus L.), kreka (Acer campestre L.), frashëri (Fraxinus ornus L.),etj.  
 
Kati i florës barishtore përbëhet nga Potentilla micrantha Ram., Trifolium pignatii Fauché 
et Chaub., Lychnis coronaria L.,etj. 
Një tip vegjetacioni termofil popullon areale të një zone kalimtare ndërmjet brezit të pyjeve 
të dushkut dhe brezit ahishteve; ai gjendet në lartësi nga 700 deri në 1000 m mbi nivelin e 
detit. Në shpatet perëndimore e jugore të malit të Dajtit takohen speciet: Fraxinus ornus L. 
(frashëri) e Carpinus orientalis Mill. (shkoza e zezë), Quercus cerris L., etj. Në katin 
barishtor, bimët kryesore janë: Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, 
Veronica chamaedrys, Silene vulgaris, etj.  
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1.12.4.3. Bimësia e brezit fitoklimatik tё ahishteve 
Ahishtet karakterizohen nga dominimi natyror i ahut (Fagus sylvatica L.). Ahishtet zënë një 
pjesë të madhe e të rëndësishme të Parkut. Kjo bimësi fillon menjëherë mbi brezin e dytë, atë 
të dushqeve. Masivi më i madh është ai i malit të Dajtit, duke filluar nga miniera, ish-Kampi i 
Punëtorëve e që vijon mbi Qendrën e Vizitorëve, mbi ish-Kampin e Pionerëve, në shpatet 
perëndimore apo mbi repartin ushtarak në shpatet lindore. Ahu në zonën e marrë në studim 
formon pyll thuajse të pastër, pra pa esenca të tjera, me përjashtime të vogla, ku ndërpriten 
nga grumbuj të vegjël halorësh, sidomos rrobulli (mbi ish-kampin e pionierëve). Në 
sipërfaqen e studiuar, ai takohet në zonën e kontaktit ndërmjet brezit të dushqeve dhe ahut, në 
përgjithësi i lokalizuar në lartësitë mbi 900 m mbi nivelin e detit, aktualisht nga 1000-1200 
m, 
 
Kati i florës barishtore 
Në brezin e ahut të zonës së marrë në studim, hasen vende-vende, edhe shoqërime barishtore. 
Të prejardhura shpesh nga dëmtimi i pyllit (prerje, djegje, kullotje etj) ato shfaqen si njolla 
livadhesh e sipërfaqesh të zhveshura; këto sipërfaqe janë të pakta dhe jo tipike për këtë brez. 
Në fushën e Dajtit, në lartësinë 970m mbi nivelin e detit (fusha pranë ish Kampit të 
pionierëve), pra në nivelin e poshtëm të brezit të ahut, vërehet prania e lartë Trifolium 
pratense L., T. repens L., T. campestre Shchreb., Medicago lupulina L., Lathyrus pratensis L. 
etj. 
 
 

1.13. DISA ELEMENTË FAUNISTIK KRYESOR TË VERTEBRORËVE 
 
Fauna e Parkut Kombëtar të Dajtiti është e pasur dhe e shumëllojshme. Inventari i zonës së 
parkut kombëtar të Dajtit  lidhur me grupet kryesore të  faunës ka treguar se zona përfaqëson 
rëndësi në nivel kombëtar. Tabela 1.1 paraqet nr. e specieve të katër grupet kryesore të 
faunës, që janë takuar në Parkun Kombëtar të Dajtit. Nga gjitarët numërohen 44 specie, 
shpendë 143 specie, reptilë 25 specie dhe amfibë 12 specie. Numri i këtyre specieve vë në 
dukje rëndësinë që kanë këto katër grupe shtazore për faunën kombëtare. Gjitarët e Parkut 
Kombëtar të Dajtit përfaqësojnë 62 % të nr. të përgjithshëm të gjitarëve në shkallë vendi, 
shpendët 43 %, reptilët 67 % dhe amfibët 80 % (Tabela 1.1). 
 
Table 1.1. Grupet kryesore të faunës (vertebrorët) në Parkun Kombëtar të Dajtit. 
Taxa Nr. i specieve në PK 

të Dajtit 
Nr. i specieve në 
listën kombëtare 

Përqindja 
% 

Gjitarët  44 71 62 
Shpendët 143 330 43 
Reptilët 25 37 67 
Amfibët  12 15 80 

 
Ndër speciet më të rëndësishme përmendim: 
 
Nga Gjitarët përmendim: Ujku (Canis lupus), Iriqi (Erinaceus concolor), Lepuri i egër 
(Lepus capensis), Lakuriq natë veshmiu i madh (Myotis myotis), Lakuriq nate hund patkua 
(Rhinolophus euryale), Lunderza (Lutra lutra), Ariu i murmë (Ursus arctos), etj. 
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Nga Reptilët përmendim: Zhapiku  i gjelbër (Lacerta viridis), Zhapiku me tri vija (Lacerta 
trilineata), Breshka e zakonshme (Testudo hermani); gjarpërinjtë, Shigjeta e vogël (Coluber 
germonensis), Shigjeta me trup të hollë (Coluber najadum), Nepërka e zakonshme (Vipera 
ammodytes). 
 
Nga Amfibët përmendim: Bretkosa barkverdhë (Bombina varigata), Bretkosa e zakonshme 
(Pelophyllax kurtmuelleri), Bretkosa e përrenjëve (Rana graeca), Tritoni me kreshtë 
(Triturus cristatus), E bukura e dheut (Salamandra salamandra), etj. 
Nuk do përmendim shpendët, mbasi i gjithë disertacioni i kushtohet këtij grupi zoologjik.  
 

1.13.1. Speciet e kërcënuara  
Me interes është edhe fakti se në  grupet shtazore të mësipërme bëjnë pjesë edhe specie të 
kërcënuara në rrezik zhdukje, bazuar në kriteret e IUCN-së. Tabela nr. 2 paraqet numrin e 
specieve të kërcënuara, në nivel kombëtar, që gjendën në Parkun Kombëtar të Dajtit, për të 
katër grupet zoologjike kryesore.  
Konstatohet se brenda Parkut Kombëtar të Dajtit janë raportuar 29 specie gjitarësh të 
kërcënuar (66% e gjitarëve të PK të Dajtit), 35 specie shpendësh (24% e avifaunës së PK të 
Dajtit), 17 specie reptilësh (68 %) dhe 10 specie amfibësh (83 %), të cilët janë përfshirë në 
listën e kuqe kombëtare.  
 

Tabela 1.2. Speciet e kërcënuara të zonës së Parkut Kombëtar të Dajtit.  
Taksoni Nr. specieve të kërcenuara 

në nivel kombëtar 
Përqindja e taksonit 

% 
Gjitarët  29 6666 
Shpendët 35 2244 
Reptilet 17 68 
Amfibët 10 8833 

 
Gjithashtu, në territorin e Parkurt Kombëtar të Dajtit janë raportuar 18 gjitarë, 116 shpendë, 
16 reptilë dhe 2 amfibë që bëjnë pjesë në aneksin II të Konventës së Bernes, e cila parashikon 
një mbrojtje strikte të këtyre specieve.  
Të dhënat e mësipërme tregojnë se në Parkun Kombëtar të Dajtit jetojnë mjaft specie të cilat 
bëjnë pjesë në  kategoritë të ndryshme, të mundësisë për tu zhdukur. Situata e mësipërme vë 
në dukje se ndaj specieve të kërcenuara duhet të tregohet një vëmendje e veçantë, për vetë 
këto specie por edhe për habitatet në të cilët ato jetojnë.  
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2. MATERIALI DHE METODAT 
 

2.1. STACIONET E KAMPIONIMIT  
Stacionet e kampionimit i përkasin të tre brezave fito-klimatik:  
 
I-brezi i pyjeve dhe shkorretave mesdhetare,  
II- brezi  i dushkajave,  
III- brezi i ahut.  
 
Janë përcaktuar 10 stacione (fig. 2.1. dhe tabela 2.1), të shpërndarë sipas tre brazave fito-
klimatik si më poshtë: 
 
Brezi i I, i Shkorretave Mesdhetare. 
Në këtë brez bëjnë pjesë 4 stacione, të cilët i përkasin latësive mbi nivelin e detit, nga 255 m. 
deri në lartësinë 384 m.   
 

 
 

Figura 2.1.  Zona e studimit dhe stacionet e rilevimit. 
 
Në pjesën më të poshtme të zonës së marrë në studim, në lartësitë 350-650m mbi nivelin e 
detit, kryesisht në shpatin perëndimor të masivit, zona përfaqësohet nga shkurre 
përherëgjelbëra të tipit të makies, të tilla si mareja (Arbutus unedo L.), mersina (Myrtus 
communis L.), mreta (Phillyrea media, P.latifolia L.), butina (Viburnum tinus L.), etj, ku 
drurët janë shumë të pakët.  
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Stacioni “Dajti Ekspres” (7),  shtrihet në lartësinë 255m mbi nivelin e detit dhe fizionomia e 
përgjithshme është tipi makie. 

 
Tabela 2.1.-Të dhëna mbi stacionet e rilevimit në malin e Dajtit 
Nr. Emri i stacionit Kordinatat 

N (Veri) 
Kordinatat 
E (Lindje) 

Lartësia 
mbi niv. 

det 

Brezi 
Fitoklimatik 

1 Stacioni 1 - Taraca e 
Dajtit 

41° 22’ 
11,54” 

19° 54’ 
18,11” 

1040 m Ahishte 

2 Stacioni 2 - Fusha e 
Dajtit 

41° 21’ 
47,92” 

19° 54’ 
39,11” 

1071 m Ahishte 

3 Stacioni 3 - Qafa e 
Qershisë 

41° 22’ 
25,19” 

19° 55’ 
8,12” 

1352 m Ahishte 

4 Stacioni 4 - Rezervuari 
i Surrelit 

41° 20’ 
4,16” 

19° 53’ 
51,74” 

384 m Shkurreta 
Mesdhetare  

5 Stacioni 5 - Gurore 41° 20’ 
38,59” 

19° 54’ 
26,53” 

677 m Dushkaje 

6 Stacioni 6 -  Postblloku 
i Dajtit 

41°19’ 
30,03” 

19° 56’ 
3,09” 

752 m Dushkaje 

7 Stacioni 7 - Dajti 
Expres, makie 

41° 21’ 
13,97” 

19° 51’ 
56,56” 

255 m Shkurreta 
Medhetare 

8 Stacioni 8 - Linze 
(zonë rurale) 

41° 21’ 
24,34” 

19° 52’ 
39,70” 

264 m Shkurreta 
Medhetare 

9 Stacioni 9 - 
L.Tiranës/GrykëTujanit 

41° 23’ 
38,35” 

19° 53’ 
52,48” 

315 m Shkurreta 
Mesdhetare 

10 Stacioni10 - Qafe 
Mollë,P.gështënje  

41° 21’ 
1,28” 

19° 57’ 
17,54” 

850 m Dushkaje 

 
 
Stacioni  “Linzë” (8), zonë rurale shtrihet në lartësinë 264m dhe kati shkurror është i qartë. 
Ai dominohet thuajse gjithmonë nga shkurrja sklerofile përherëgjelbëra, si mareja Arbutus 
unedo. 
Stacioni  “Gryka e Tujanit” (9) (lumi i Tiranës), shtrihet në lartësinë 315m dhe shkurrja 
është e dendur ; ajo përfaqësohet kryesisht nga mareja (Arbutus unedo), mersina 
(Myrtucommunis L.), etj. 
Stacioni  “Rezervuari i Surrelit” (4), kati shkurror është shumë i qartë e i dendur. Ai 
dominohet thuajse gjithmonë nga shkurret sklerofile përherëgjelbera si mareja (Arbutus 
unedo),  mersina (Myrtus communis ), etj. Drurët janë të rrallë, si frashëri i bardhë (Fraxinus 
ornus),  ilqja (Quercus ilex), etj. 
 
Brezi i II, i  dushkajave (gjetherënëse) 
Në këtë brez bëjnë pjesë 3 stacione, të cilët i përkasin latësive mbi nivelin e detit, nga 677m  
deri në lartësinë 850 m.  Në pjesëën përendimore ai është i përhapur në trajtë “njolle” dhe 
popullon sipërfaqe pak të pjerrëta ose të sheshta. Speciet më karakteristike të këtij brezi janë: 
shparthi (Quercus frainetto)  dhe qarri (Quercus cerris). 
 
Stacioni “Gurore” (5),  shtrihet në lartësinë 677m dhe kati drunor përveç shparthit dhe qarrit 
përmban edhe shkozën e bardhë (Carpinus betulus) dhe frashërin (Fraxinus ornus). 
Flora barishtore përbëhet nga Potentilla micrantha, Trifolium pignatii, etj.  
Stacioni  “Postoblloku i Dajtit” (6), shtrihet në lartësinë 752m mbi nivelin e detit. Speciet 
më të zkonshme janë bungëbuta (Quercus pubescens), shkoza e bardhë (Carpinus betulus) . 
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Stacioni  “Qafë mollë” (10), shtrihet në lartësinë 850m mbi nivelin e detit. Drurët  kryesorë 
janë shkoza e bardhë (Carpinus betulus), kreka (Acer campestre), por takohet edhe  
shkoza e zezë (Carpinus orientalis). Në katin barishtor, bimët kryesore janë : Brachypodium 
pinnatum, Veronica chamaedrys, Silene vulgaris, etj. 
 
Brezi i III-të, i ahut 
Në këtë brez gjenden 3 stacione, të cilët shtrihen në lartësitë nga 1040m deri në lartësinë 
1352m. Esenca kryesore ështën druri i ahut (Fagus silvatica). 
 
Stacioni “Taraca e Dajtit” (1), shtrihet në lartësinë 1040m tek ish-Kampi i Punëtorëve e që 
vijon tek Qendra e Vizitorëve. Formacioni i ahut është pothuajse i pastër. Në nivelin e 
poshtëm të brezit të ahut. vërehet prania e lartë Trifolium pratense , T. repens , etj. 
Stacioni “Fusha e Dajtit” (2), shtrihet në lartësinë 1071m dhe shtrihet mbi Qendrën e 
Vizitorëve, mbi ish-Kampin e Pionerëve. Në këtë zonë ahu ndërpritet nga grumbuj të vegjël 
halorësh, sidomos mbi ish-kampin e pionierëve. 
Stacioni “Qafa e Qershisë” (3), shtrihet në lartësinë 1352m dhe shtrihet mbi repartin 
ushtarak, në shpatet lindore. 
 
 

2.2. METODAT  E  PUNËS 

2.2.1. Përcaktimi i specieve 
Studimi i grupit të shpendëve është paraprirë nga grumbullimi i literaturës specifike të grupit 
në fjalë dhe i të dhënave cilësore të domosdoshme për përcaktimin e specieve. Për 
evidentimin e specieve ka qenë e domosdoshme njohja morfologjisë së shpendit dhe 
veçanërisht njohja e disa elementëve të detajuar, të cilët bëjnë diferencimin e specie (fig. 2.1 
dhe fig.2.2) 
Vite mëparë përcaktimi i shpendëve bëhej kryesisht në laborator; kjo presupozonte se shpendi 
vritej dhe pastaj përcaktohej specia. Madje, ekzistonin edhe “çelësa” për përcaktimin e 
specieve, bazuar në elementë të veçantë të ndertimit anatomik dhe morfologjikë të shpendit 
(Lamani, 1971) ; pra, ornitologët kanë qenë edhe gjuetarë të shpendëve.  
Aktualisht, përcaktimi i specieve të shpendëve është bërë direkt në terren, duke u mbështetur 
në “guida” për përcaktimin e shpendëve. Por, përcaktimi i specieve në terren nuk është i 
lehtë. Në fazën fillestare ka qenë e domosdoshëm pranija e një ornitologu me eksperiencë, që 
në rastin tonë është realizuar nga udhëheqësi shkencor i temës, Prof. Dr. Ferdinand Bego, por 
edhe nga specialisti i Muzeut të Shkencave Natyrore, Grigor Jorgo. Është përdorë metoda e 
vëzhgimit direkt të shpendit, kur ka qenë e mundur. Në periudhën kur pemët janë të veshura 
me gjethe, përcaktimin e species e kemi bazuar, kryesisht, në “cicerimat” dhe “këngët” e 
tyre. Për t’u “familjarizuar” me elementët zanor të secilës specie, kemi shfrytëzuar kasetat, 
në të cilat janë inçizuar zërat e secilës specie. 
Guidat kryesore të shfrytëzuara nga ana e jonë për percaktimin e specieve të shpendëve kanë 
qenë: Jonsson, 1994; Peterson, 994;  Perrin et al., 1987; Spagnesi & Serra,  2003/2004; Hum, 
2009, etj.. 
 

2.2.2. Realizimi i ekspeditave 
Ekspeditat në terren janë kryer në stinë të ndryshme , gjatw viteve  2011, 2012, 2013. Kemi 
përcaktuar zonën e studimit e cila është vizituar në intervale kohore të rregullta (një herë në 
dy muaj). Metoda e përdorur është ajo e transekteve (transect lines) (Ferry & Frochot, 1958) 
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duke ndnjekur transektet, me një shpejtësi 1 km/orë. Gjatë itinerarit është shënuar numri i 
kontakteve të secilës specie, gjatë çdo distance, rreth, 25-50 m. Në fund të itinerarit është 
vlerësuar numri mesatar i kontakteve për çdo specie; është shënuar mjedisi ku u konstatua 
specia, veçanërisht lloji i vegjetacionit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.1. Topografia e harabelit të fushës (Passer montanus).(Heinzel, H., Fitter, R., Parslow, 
J. (1972)  
 

 
Fig. 2.2-Disa detaje në morfologjinë e shpendit, që ndihmojnë në përcaktimin e species. 
 

 



 

Gj. Peja, 2014. Ornitofauna e malit të Dajtit:dinamika e saj hapësinore dhe stinore     Faqe 38 

2.2.3. Përpunimi dhe klasifikimi i të dhënave të terrenit 
Është vlerësuar numri mesatar i kontakteve për çdo specie mbi bazën e të cilit është llogaritur  
koefiçenti i frekuencës (Fr) të secilës specie dhe koefiçenti i konstantës së përgjithshme (Ko) 
për secilën specie, sipas formulave: 
 
  Nr. indiv. të species “A” 

Fr = -----------------------------------     X 100  
  Nr. total i indv. 
 
    A 

Ko = -------X 100,    
               P 

ku “A” shpreh numrin e kampionëve që përmbajnë  kjo  specien A  dhe “P” numrin e 
përgjithshëm të kampionëve. 
Indeksi (Ko) vlerëson se sa e pranishme është specia në atë ekosistem, gjatë gjithë vitit, në 
raport me speciet e tjera. 
 
Të dhënat e terrenit janë klasifikuar mbi bazën e grupeve kryesore të shpendëve, duke 
paraqitur strukturën e ornitofaunës në malin e Dajtit. Speciet e shpendëve në malin e Dajtit 
janë grupuar edhe sipas habitateve të tyre, pra sipas dimensionit hapësinor të nishit 
ekologjik, duke i qendruar platformës së disertacionit, lidhur me vartësinë  relative të 
përhapjen së  shpendëve nga vegjetacioni. Po kështu, është bërë një grupim tjetër i 
specieve sipas dimensionit kohor të nishit ekologjik.  
Speciet rekreative dhe speciet e kërcënuara të ornitofaunës në malin e Dajtit kanë qenë dy 
grupimet më të rëndësishme, të cilët janë analizuar në veçanti.  
Interes shkencor paraqet përcaktimi dhe klasifikimi i specieve të “kërcënuara”, bazuar mbi 
kategoritë e IUCN-së. Për të vlerësuar realisht ndikimin e habitatit mbi speciet e 
“kërcenuara”, kemi kalkuluar koefiçentin e “ndnjeshmërisë” “Nd” të zonës në studim dhe të 
habitatëve, sipas Peja & Smajlaj (2004). Ai llogaritet si raporti i numrit të specieve, që bëjnë 
pjesë në tri kategoritë e para të IUCN (CR, EN, VU.) mbi numrin e përgjithshëm të specieve 
të kërcenuara, shprehur në përqindje (%). 
 
  (CR + EN + VU) 
 Nd =         X  100 
  NR. TOTAL 
 
Për speciet e “kërcënuara”, kemi realizuar edhe dinamikën sezonale të këtyre specieve dhe 
kemi përllogaritur edhe koefiçentët tregues të llojshmerisë.   
Treguesit Shannon (H), (Shannon, 1948) dhe treguesi i Pielou (J) (1966) janë treguesit më 
të zakonshëm që përdoren për të karakterizuar llojshmerinë. Treguesi Shannon (H) bën 
kombinimin e dëndësisë relative të llojeve dhe numrit total të llojeve, në mënyrë që të fitohet 
treguesi i përgjithshëm i llojshmërisë. Ky tregues llogaritet sipas formulës: 
 
H’ = -Σ pi log pi 
 
pi = ni/N, ku “ni” - numri i individëve të llojit “i”, “N”- numri i përgjithshëm i individëve, 
Logaritmi me bazë 2.  
Treguesi i Shannon praktikisht është i pavarur nga madhësia e mostrës dhe merr në 
konsideratë dendësinë relative të çdo lloji. Vlerat e këtij treguesi luhaten nga një vlerë 
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minimale (H’min =0), kur të gjithë individët e pranishëm në një mostër i përkasin të njëjtit lloj 
S=1 (mjedis stresues) deri në një vlerë maksimale (H’ = Hmax ) kur të gjithë llojet kanë të 
njëjtën dendësi (kushte optimale) 
 
Treguesi Pielou (J)  është llogaritur me anë të raportit: 
 
              J = H’/ Hmax 

 
Ky tregues paraqet shpërndarjen e dëndësisë midis llojeve. Në varësi të numrit të specieve në 
mostër, treguesi Pielou (J) mund të luhaten nga një vlerë minimale (Jmin = 0 ), kur  i gjithë 
efektivi i përket një lloji (H’=0, mjedis stresues), në një vlerë maksimale (Jmax=1), ku H’= 
Hmax, kur secili lloj përfaqësohet me të njëjtin numër individësh (kushte optimale).  

Treguesit Shannon dhe Pielou japin kështu në mënyrë indirekte informacion në lidhje me 
kushtet e mjedisit. Vlera të ulta të tyre, tregojnë se kushtet e mjedisit mundësojnë vendosjen e 
disa taksoneve, të cilat në përgjithësi karakterizohen nga një valencë ekologjike e lartë (De 
Leonardis, 2005). 

Treguesi i Margalefit (d) (1958) është, gjithashtu, një tregues që përdoret gjerësisht në 
vlerësimin e pasurisë llojore, gjatë llogaritjes të së cilit kombinohet numri i përgjithshëm i 
llojeve (S) dhe dendësia e përgjithshme e biocenozës (N), sipas formulës: 

d = (S - 1) / logN 
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3. REZULTATE DHE DISKUTIME 
 
Kjo ndarje e punimit përbëhet nga disa pjesë, ku secila pjesë e punimit paraqet një farë 
“autonomie relative” në trajtimin e subjektit, lidhur me pjesët e tjera.  
 

3.1. SISTEMATIKA 
Shpendët, bëjnë pjesë në tipin Chordata. Në aspektin evolutiv, ato zëjnë një pozicion në 
pjesën e sipërme të pemës së evolucionit. Aktualisht, “Guidat” e autorëve të ndryshëm, e 
paraqesin sistematikën e shpendëve në nivelin e familjes dhe te specieve, por ka edhe autorë 
që në sistematikën e shpendëve paraqesin edhe rendët. Shpendët aktual i përkasin tipit 
Chordata dhe klasës Aves.  
Në malin e Dajtit kemi konstatuar 122 specie, të cilat i përkasin 35 familjëve dhe 13 rendëve 
dhe përbëjnë, rreth 37% të totalit të specieve që njihen për vendin tonë. Në punimin tonë ato 
janë paraqitur të përmbledhura në tabelën nr. 3.1. ku jepet rendi, pastaj familjet që bëjnë pjesë 
në atë rend dhe speciet që i përkasin familjes. 
Tabela 3.1. paraqet listën e plotë e specieve (122 specie) sipas sistematikës të shpendëve.  
Në përgjithësi, në paraqitjen e sistematikës të një grupi zologjik, autorët bëjnë përshkrimin e 
specieve, duke dhënë elementët më karakteristik që përcaktojnë specien. Meqenëse, të 122 
speciet e konstatuara në malin e Dajtit janë të njohura për Avifaunën e Shqipërisë, ne evituam 
përshkrimin “tradicional” të specieve dhe zgjodhëm paraqitjen e species me pamjen natyrale 
të saj, gjithmonë duke ruajtur karakterin sistematik të klasës së shpendëve. 
Në paraqitjen e sistematikës të specieve, kemi “shënuar” me një shenjë të veçantë, speciet e 
“rrezikuara” (☻) dhe speciet “rekreative” (♣), të cilat do të jenë objekt i një analize të 
veçantë (fig. 3.1) 
 
Tabela 3.1. Lista e specieve të shpendëve të evidentuara në malin e Dajtit.  
Nr. 

 
SPECIET Emri shqip RENDI FAMILJA 

1.  Tachybaptus ruficollis Kredharaku i vogel Podicipediformes Podicipedidae 
2.  Aquila chrysaetos  Shqiponja e maleve Accipitriformes Accipitridae 
3.  Accipiter gentilis  Gjeraqina  Accipitridae 
4.  Accipiter nisus Gjeraqina e shkurtes  Accipitridae 
5.  Buteo buteo Huta  Accipitridae 
6.  Buteo rufinus Huta bishtbardhe  Accipitridae 
7.  Neophron percnopterus Kali i qyqes  Accipitridae 
8.  Circaetus gallicus Shqiponja gjerperngrenese  Accipitridae 
9.  Falco subbuteo Skifteri i drureve Falconiformes Falconidae 
10.  Falco peregrinus Krahethati  Falconidae 
11.  Falco tinnunculus Skifteri kthetra-zi  Falconidae 
12.  Alectoris graeca Thelleza e malit Galliformes Phasianidae 
13.  Perdix perdix Thellenxa e fushes  Phasianidae 
14.  Coturnix coturnix Shkurta  Phasianidae 
15.  Scolopax rusticola Shapka Charadriiformes Scolopacidae 
16.  Actitic hypoleucos Qyrylyku i vogel  Scolopacidae 
17.  Columba oenas Guaku Columbiformes Columbidae 
18.  Columba palumbus Pellumbi i eger i shkembit  Columbidae 
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Nr. 
 

SPECIET Emri shqip RENDI FAMILJA 

19.  Columba livia Pellumbi i eger  Columbidae 
20.  Streptopelia turtur Turtulli  Columbidae 
21.  Streptopelia decaocto Kumria  Columbidae 
22.  Cuculus canorus Qyqja Cuculiformes Cuculidae 
23.  Bubo bubo Bufi Strigiformes Strigidae 
24.  Athene noctua Kukuvajka  Strigidae 
25.  Strix aluco Kukuvajka e pyjeve  Strigidae 
26.  Asio otus Bufi veshegjate  Strigidae 
27.  Otus scops Gjoni  Strigidae 
28.  Tyto alba Kukuvajka mjekerroshe  Tytonidae 
29.  Caprimulgus europaeus Dallendyshe nate Caprimulgiforme Caprimulgida 
30.  Apus melba Dejka gjoks-bardhe Apodiformes Apodidae 
31.  Apus apus Dejka  Apodidae 
32.  Alcedo athis Bilbil uji Coraciiformes Alcedinidae 
33.  Merops apiaster Grille  Meropidae 
34.  Upupa epops Pupeza  Upupidae 
35.  Dryocopos martius Qukapiku i zi Piciformes Picidae 
36.  Picus viridis Qukapiku i gjelber  Picidae 
37.  Dendrocopos syriacus Qukapiku i zakonshem 

larosh 
 Picidae 

38.  Dendrocopos major Qukapiku larosh i madh  Picidae 
39.  Dendrocopos medius Qukapiku larosh i mesem  Picidae 
40.  Dendrocopos minor Qukapiku larosh i vogel  Picidae 
41.  Dendrocopos leucotos Qukapiku larosh kurriz 

bardhe 
 Picidae 

42.  Jynx torquilla Kokedredhesi  Picidae 
43.  Alauda arvensis Lauresha Passeriformes Alaudidae 
44.  Galerida cristata Dervishi  Alaudidae 
45.  Lullula arborea Drenja  Alaudidae 
46.  Ptyonoprogne rupestris Dallendyshe e gureve  Hirundinidae 
47.  Hirundo daurica Dallendyshe kerbishte 

kuqe 
 Hirundinidae 

48.  Hirundo rustica Dallendyshe bisht 
gershere 

 Hirundinidae 

49.  Delichon urbica Dallendyshe bisht bardhe  Hirundinidae 
50.  Riparia riparia Dallendyshe lumi  Hirundinidae 
51.  Anthus spinoletta Drenja e malit  Motacillidae 
52.  Anthus trivialis Drenja e pyllit  Motacillidae 
53.  Anthus pratensis Drenja e luadhit  Motacillidae 
54.  Certhia brachydactyla Rrotulluesi gishtshkurter  Certhiidae 
55.  Certhia familiaris Piku rrotullues  Certhiidae 
56.  Motacilla cinerea Bishtatundesi i malit  Certhiidae 
57.  Motacilla alba Bishtatundesi i bardhë  Certhiidae 
58.  Troglodytes troglodytes Cinxami  Troglodytida 
59.  Prunella modularis Dredhuesi gusheperhime  Prunellidae 
60.  Prunella collaris Dredhuesi i alpeve  Prunellidae 
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Nr. 
 

SPECIET Emri shqip RENDI FAMILJA 

61.  Sylvia communis Bilbilthi i perhime  Sylviidae 
62.  Sylvia melanocephala Bilbilthi kokezi 

gushebardhe 
 Sylviidae 

63.  Sylvia cantillans Bilbilthi gushekuq  Sylviidae 
64.  Sylvia atricapilla Bilbilthi kokezi  Sylviidae 
65.  Regulus regulus Mbretthi  Sylviidae 
66.  Regulus ignicapillus Mbretthi vetull-bardhe  Sylviidae 
67.  Hippolais olivetorum Perqeshesi i madh i 

ullinjve 
 Sylviidae 

68.  Hippolais pallida Perqeshesi i vogel i 
ullinjve 

 Sylviidae 

69.  Phylloscopus collybita Fishkellenjes i vogel  Sylviidae 
70.  Phylloscopus sibilatrix Fishkellenjes i madh  Sylviidae 
71.  Oenanthe hispanica Bishtbardha e gurit  Turdidae 
72.  Oenanthe oenanthe Bishtbardha e gurit  Turdidae 
73.  Monticola saxatilis Tusha bishtkuqe  Turdidae 
74.  Erithacus rubecula Gushekuqi  Turdidae 
75.  Luscinia megarhynchos Bilbili  Turdidae 
76.  Turdus merula Mellenja  Turdidae 
77.  Turdus pilaris Tusha e madhe e fushes  Turdidae 
78.  Turdus iliacus Tusha vetullbardhe  Turdidae 
79.  Turdus philomelos Tusha kengetare  Turdidae 
80.  Turdus viscivorus Tusha e malit  Turdidae 
81.  Phoenicurus 

phoenicurus 
Bishtkuqi i mureve  Turdidae 

82.  Phoenicurus ochruros   Turdidae 
83.  Monticola solitarius Tusha blu  Turdidae 
84.  Saxicola torquata Ceku kokezi  Turdidae 
85.  Muscicapa striata Mizakapesi i perhime  Muscicapidae 
86.  Ficedula semitorquata Mizakapesi krahevizuar  Muscicapidae 
87.  Ficedula albicolis Mizakapesi qafebardhe  Muscicapidae 
88.  Ficedula hypoleuca Mizakapesi i zi  Muscicapidae 
89.  Parus lugubris Trishtili i madh i murmë  Paridae 
90.  Parus caeruleus Trishtili i kalter  Paridae 
91.  Parus major Trishtili i madh  Paridae 
92.  Parus ater Trishtili i zi  Paridae 
93.  Parus cristatus Trishtili me çafke  Paridae 
94.  Aegithalos caudatus Trishtili bishtgjate koke 

bardhe 
 Aegithalidae 

95.  Sitta europea Zvarritesi i drureve  Sittidae 
96.  Sitta neumayer Zvarritesi i shkrepave  Sittidae 
97.  Tichodroma muraria Zvarritesi krahekuq  Tichodromadi

dae 
98.  Lanius collurio Larashi kurrizkuq  Laniidae 
99.  Lanius senator Larashi kokekuq  Laniidae 
100.  Sturnus vulgaris Cerloi, gargulli  Sturnidae 
101.  Oriolus oriolus Bengu  Oriolidae 
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Nr. 
 

SPECIET Emri shqip RENDI FAMILJA 

102.  Garrulus glandarius Grifsha  Corvidae 
103.  Pica pica Laraska bishtgjate  Corvidae 
104.  Corvus corax Korbi  Corvidae 
105.  Corvus c. cornix Sorra  Corvidae 
106.  Corvus frugilegus Korbi sqepbardhe  Corvidae 
107.  Passer montanus Harabeli i fushes  Passeridae 
108.  Passer domesticus Harabeli i shtepise  Passeridae 
109.  Fringilla coelebs Sboraksi ose Avdosa  Fringillidae 
110.  Fringilla montifringilla Zborakes i malit  Fringillidae 
111.  Serinus serinus Zog bari sqepshkurter  Fringillidae 
112.  Carduelis spinus Cirla dimerake  Fringillidae 
113.  Carduelis chloris Verduni  Fringillidae 
114.  Carduelis carduelis Gardalina  Fringillidae 
115.  Carduelis cannabina Kerpngrenesi  Fringillidae 
116.  Loxia curvirostra  Sqep kryqi  Fringillidae 
117.  Coccothraustes 

coccothraustes 
Sqeptrashi  Fringillidae 

118.  Miliaria calandra Cerla e zakonshme  Emberizidae 
119.  Emberiza cia Cerla e malit  Emberizidae 
120.  Emberiza cirlus Cerla gushegjelber  Emberizidae 
121.  Emberiza citrinella Cerla verdhashe  Emberizidae 
122.  Emberiza 

melanocephala 
Cerla kokezeze  Emberizidae 

 
 
3.1.1. Karakteristikat kryesore të familjeve dhe speciet që janë konstatuar në malin e  
 Dajtit.  
Pjesa më e madhe e “Guidave” të shpendëve i paraqesin speciet në nivelin e familjeve. Kjo 
është arsyeja përse po paraqesim karakteristikat e familjeve por dhe speciet që bëjnë pjesë në 
familjen përkatëse, që i kemi konstatuar në malin e Dajtit. Çdo familje ka disa karakteristika 
të përgjithshme të saj.  
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Figura 3.1. Rendet, familjet, speciet 
 
 ☼ - familja 
 ♣ - specie rekreative 
 ☻ - specie e rrezikuar 
 
I-Rendi Podicipediformes 
☼ Familja Podicipedidae 
Shpend ujor të vegjël ose me madhësinë e 
një rose. Zhyten në ujë për të kërkuar 
ushqimin. Speciet diferencohen, kryesisht, 
nga puplimi i kokës. 
 
 
 
 
 
1-Tachybabtus ruficollis   
Kredharaku i vogël 
 
 
II-Rendi Accipitriformes 
☼ Familja Accipitridae 
Grup rrëmbenjësish heterogjen të ditës. 
Krahët, në përgjithësi i kanë mjaft të gjërë. 
Ndertojnë fole. 
 
 
 
 
 
 
 
2-Aquila chrysaetos  
Shqiponja e maleve (☻) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Accipitier gentilis 
Gjeraqina (☻) 
 

 
 
4-Accipiter nisus  
Gjeraqina e shkurtës (☻) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-Buteo buteo 
Huta (☻) 
 

 

 
 

6-Buteo rufinus 
Huta bishtbardhë (☻) 

 

 
 

7-Neophron percnopterus 
Kali i qyqes (☻) 
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8-Circaetus gallicus 
Shqiponja gjarpërngrënëse (☻) 

 
III-Rendi Falconiformes 
☼ Familja Falconidae 
Grup rrëmbenjësish të ditësë. Kanë krahët 
të gjata që mbarojnë me maje. Folezojnë 
në gremina ose në fole të braktisura nga 
shpend të tjerë, p.sh. në foletë e korvidëve. 
Pra, nuk ndertojnë fole. 
 

 
9-Falco subbuteo 
Skifteri i drurëve (☻) 
 

 
10-Falco peregrinus 
Krahëthati (☻) 
 

 
11-Falco tinnunculus 
Skifteri kthetra-zi (☻) 
 
 
IV-Rendi Galliformes 
☼ Familja Phasianidae  
Tarset të zhveshura nga puplat. Kanë trup 
mesatar me një bisht të gjatë. Kanë krahë 
të shkurtër dhe të rrumbullakosur. Bëjnë 
fluturime të shkurtra. 
 

 
12-Alectoris graeca 
Thëllëza e malit 
 

 
13-Perdix perdix 
Thëllëza e fushës 
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14-Coturnix coturnix 
Shkurta 

 
V-Rendi Charadriformes 
☼ Familja Scolopacidae  
Grup limikol heterogjen. Specie me sqep 
të shkurtër, por edhe specie me sqep të 
gjatë. Janë të lidhur me mjedise të lagështa 
 
 

 
15-Scolopax rusticola 
Shapka 

 
16-Actitic hypoleucos 

Qyrylyku i vogël 
 

 
VI-Rendi Columbiformes 
☼ Familja Columbidae 
Shpend me trup mesatar dhe kokë të 
rrumbullakosurur. 
 

 
 
17-Columba oenas 
Pëllumbi i egër 
 

 
 
18-Columba palumbus □ 
Guaku 

 
 
19-Columba livia □ 
Pëllumbi i egër i shkëmbit (♣) 
 

 
 
20-Streptopelia turtur □ 
Turtulli (♣) 
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21-Streptopelia decaocto 
Kumria 

 
VII-Rendi Cuculiformes 
☼ Familja Cuculidae 
Shpend të vetmuar me bisht të gjatë, të 
cilët parazitojnë foletë e shpendëve të 
tjerë. 
 

 
22-Cuculus canorus 
Qyqja 

 
VIII-Rendi Strigiformes 
☼ Familja Strigidae 
Shpend me trup që varion dhe që bëjnë 
jetën aktive në muzg dhe natën. Puplimi 
shpesh me “vija” në ngjyrë kafe dhe 

gri.  
3-Bubo bubo 
Bufi (☻) 

 
24-Athene noctua  
Kukuvajka 
 
 

 
25-Strix aluco 
Kukuvajka e pyjeve (☻) 

 

 
26-Asio otus 
Bufi veshëgjatë (☻) 
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27-Otus scops 
Gjoni 
 

☼ Familja Tytonidae 
“Fytyra”  në formë zemre dhe e zbardhur. 
Folezon në ndërtesa  dhe në zgavra të 
shkëmbinjëve. 
 

 
28-Tyto alba 

Kukuvajka mjekërroshe (☻) 
 
 
IX-Rendi Caprimulgiformes 
☼ Familja Caprimulgidae 
Kanë krahë dhe bisht të gjatë, në raport me 
trupin. Bëjnë jetë aktive natën. 

 
29-Caprimulgus europaeus 
Dallendyshe nate 

X-Rendi Apodiformes 
☼ Familja Apodidae 
Adaptuar për një jetë ajrore. Krahët në 
formë drapëri, Ganë gojë të gjerë që të 
mund të kap insektet në fluturim. 

 
30-Apus melba 
Dejka gjoks-bardhë 

 

 
31-Apus apus 
Dejka 
 
XI-Rendi Coraciiformes 

☼ Familja Alcedinidae 
Shpend me shumë ngjyra dhe me një sqep 
të fortë. Jeton, zakonisht, pranë ujrave. 

 
32-Alcedo athis □ 
Bilbil uji (♣) 

 
☼ Familja Meropidae 

Shpend me shumë ngjyra dhe që mund të 
kap insektet në fluturim. Folezon në 
zgavrra në tokë dhe brigje ranore 
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33-Merops apiaster 
Grille ose Babyl (♣,☻) 

 
 
 
 
☼ Familja Upupidae 
Specie e veçantë; krahët me të zezë dhe të 
bardhë. Në maje të kokës ka një “kreshtë” 
të përbërë nga pupla. 

 
34-Upupa epops 
Pupëza (♣,☻) 

 
XII-Rendi Piciformes 
☼ Familja Picidae 
Kapen në trungje te pemëve dhe me sqep 
“gërryen” lëvoret dhe trungun e pemës për 
të gjetur insekte. “Gërryen” një zgavërr në 
trungun e pemës, e cila i shërben si fole. 
 

 
35-Dryocopos martius 
Qukapiku i zi (☻ 

 
36-Picus viridis 
Qukapiku i gjelbër (☻) 
 

 
37-Dendrocopos syriacus  
Qukapiku i zakonshëm larosh (♣, ☻) 
 

 
38-Dendrocopos major 
Qukapiku larosh i madh 
 

 
39-Dendrocopos medius 
Qukapiku larosh i mesëm 
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40-Dendrocopos minor 

Qukapiku larosh i vogël (☻) 
 

 
41-Dendrocopos leucotos 

Qukapiku larosh kurriz-bardhë (☻) 
 

 
42-Jynx torquilla 
Kokëdredhësi (☻) 

 
 
 

XIII-Rendi Passeriformes 
☼ Familja Alaudidae 
Trupi i “vijëzuar” me vija me ngjyrë kafe. 
Sqepi i trashë. Bën jetë në tokë. 

 
43-Alauda arvensis 

Lauresha 
 

 
44-Galerida cristata 

Dervishi 
 

 
45-Lullula arborea 
Drenja (♣) 

 
☼ Familja Hirundinidae 
Shpend ajror i cili kap insektet që 
fluturojnë. Bëjnë fole tipike. 

 
46-Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris 

Dallëndyshe e gurëve 



 

Gj. Peja, 2014. Ornitofauna e malit të Dajtit:dinamika e saj hapësinore dhe stinore     Faqe 51 
 

 

 
47-Hirundo daurica 
Dallëndyshe kërbisht-kuqe 
 
 
 

 
48-Hirundo rustica  
Dallëndyshe bisht-gërshërë 

 

 
49-Delichon urbica 
Dallëndyshe bisht-bardhë 

 

 
50-Riparia riparia 
Dallëndyshe lumi 
 
 
 

☼ Familja Motacillidae 
Shpend mjaft elegantë, që kanë një bisht të 
gjatë dhe që jetojnë në tokë 
 

 
51-Anthus spinoletta 
Drenja e malit 
 

 
52-Anthus trivialis 
Drenja e pyllit (☻) 

 

 
53-Anthus pratensis 
Drenja e luadhit 

 
 
☼ Familja Certhiidae 
Shpend të vegjël që zvarriten në trung dhe 
degë. 
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54-Certhia brachydactyla 
Rrotulluesi gisht-shkurtër 

 

 
55-Certhia familiaris 
Piku rrotullues 

 

 
56-Motacilla cinerea 
Bishtatundësi i malit 

 

 
57-Motacilla alba 
Bishtatundësi i bardhë 

 
☼ Familja Troglodytidae 
Shpend shumë i vogël, më ngjyrë kafe me 
“vija”. Ka bisht të shkurtër, shpesh herë të 
ngritur vertikalisht përpjetë. Ushqehet me 
insekte dhe merimanga. 

 
58-Troglodytes troglodytes  

Cinxami (♣) 
 

☼ Familja Prunellidae 
Shpend të vegjël që ngjasojnë me 
harabelin. Kanë sqep të hollë dhe me maje. 
Jetojnë në pyje të vegjël ose në zona 
malore. 

 
59-Prunella modularis 
Dredhuesi gushë-përhimë 

 
60-Prunella collaris 
Dredhuesi i alpeve (☻) 

 
☼ Familja Sylviidae 
Shpend, pak a shumë , të vegjël. Pjesa më 
e madhe e tyre ushqehen me insekte dhe 
janë migrator. 

 
61-Sylvia communis 
Bilbilthi i përhimë 
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62-Sylvia melanocephala 
Bilbilthi kokëzi gushëbardhë 
 
 

 
63-Sylvia cantillans 
Bilbilthi gushëkuq 

 
64-Sylvia atricapilla 
Bilbilthi kokëzi 

 
65-Regulus regulus 
Mbretthi 

 

 
 

66-Regulus ignicapillus 
Mbretthi vetullbardhë 

 

 
67-Hippolais olivetorum  
Përqeshësi i madh i ullinjve (☻) 
 

 
68-Hippolais pallida  
Përqeshësi i vogël i ullinjve 
 

 
69-Phylloscopus collybita 
Fishkëllenjës i vogël 
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70-Phylloscopus sibilatrix 
Fishkëllenjës i madh 

 
☼ Familja Turdidae 
Familja e “mëllenjave” Zhvendosen në 
tokë me kërcime. 

 
71-Oenanthe hispanica 
Bishtbardha e faqezezë (♣) 
 

  
72-Oenanthe oenanthe 
Bishtbardha e gurit 
 

 
73-Monticola saxatilis 
Tusha bishtkuqe (♣) 

 

 
74-Erithacus rubecula 

Gushëkuqi 
 

 
 
75-Luscinia megarhynchos  
Bilbili (♣) 
 

 
76-Turdus merula 

Mëllënja 
 

 
77-Turdus pilaris 
Tusha e madhe e fushës 
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78-Turdus iliacus 
Tusha vetullbardhë 
 

 
79-Turdus philomelos 
Tusha gëngëtare 
 

 
80-Turdus viscivorus 
Tusha e malit 

 

 
81-Phoenicurus phoenicurus  
Bishtkuqi i mureve (♣) 

 

 
82-Phoenicurus ochruros 
Bishtkuqi zeshkan 
 

 
83-Monticola solitarius  
Tusha blu (♣) 

 

 
84-Saxicola torquata  
Ceku kokëzi (♣) 

 
 
☼ Familja Muscicapidae 
Shpend me këmbë të shkurtra. Sqepi i 
vogël, por i gjerë në bazën e tij. Ushqehet 
me insekte. 
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85-Muscicapa striata 
Mizakapësi i përhimë (☻) 

 
86-Ficedula semitorquata 
Mizakapësi krahëvizuar (♣) 

 

 
87-Ficedula albicolis  
Mizakapësi qafëbardhë (♣) 

 

 
88-Ficedula hypoleuca 
Mizakapësi i zi 

 

☼ Familja Paridae 
Shpend pyjorë të vegjël, që zvarriten në 
degë. Ushqehën me insekte dhe fara. 
 

 
89-Parus lugubris 
Trishtili i madh i murrmë (♣) 

 
90-Parus caeruleus  
Trishtili i kaltër (♣) 

 
91-Parus major  
Trishtili i madh (♣) 

 

 
92-Parus ater  
Trishtili i zi 
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93-Parus cristatus 
Trishtili me çafkë  
 

☼ Familja Aegithalidae 
Shpend mjaft të vegjël me një bisht të 
gjatë. Jeton në pyje, parqe. Ushqehet me 
insekte dhe merimanga. 

 
94-Aegithalos caudatus 

Trishtili bishtgjatë kokë-bardhë (♣) 
 
 
 
☼ Familja Sittidae 
Kanë bishtin e shkurtër. Zvarriten mbi 
trungjet e pemëve dhe mbi shkëmbinjë. 

 
95-Sitta europea  

Zvarritësi i drurëve (♣,☻) 
 

 
96-Sitta neumayer 

Zvarritësi i shkrepave (♣) 
 
 
☼ Familja Tichodromadidae 
Dallohet mirë nga speciet e tjera mbasi në 
krahët shfaqet një sfond  i kuq. Zvarritet 
mbi shkëmbinjë dhe në faqet e greminave. 
Shtrinë krahët, herë-pas here, duke zbuluar 
sfondin e kuq. 

 
 

97-Tichodroma muraria  
Zvarritësi krahëkuq (♣,☻) 

 
 
☼ Familja Laniidae 
Shpend me bisht të gjatë dhe me një sqep 
si të grabitçarëve.  

 
98-Lanius collurio 
Laroshi kurrizkuq 
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99-Lanius senator 
Laroshi kokëkuq 

 
 
☼ Familja Sturnidae 
Shpend me bisht të shkurtër. Puplimi i zi 
ose pjesërisht i zi. 

 
100-Sturnus vulgaris 
Cerloi ose Gargulli 

 
☼ Familja Oriolidae 
Dallohet lehtësisht; puplimi i trupit i 
verdhë ari, ndërsa krahët të zi. Folezon në 
pyje të vjetër gjethegjerë, parqe të 
mëdhenj. Qendron, zakonisht në maje të 
pemëve. 

 
 
101-Oriolus oriolus 

Bengu (♣) 
 
 
 

☼ Familja Corvidae 
Janë shpendët më të mëdhenj të rendit 
passeriformës. Pjesa më e madhe ë 
specieve janë të zi, kanë sqep të fuqishëm 
dhe ecin mbi tokë. 

 
 
102-Garrulus glandarius. 

Grifsha 
 

 
 
103-Pica pica 
Laraska bishtgjatë 

 
 

 
104-Corvus corax 

Korbi (♣) 
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105-Corvus c. cornix 
Sorra 

 

 
106-Corvus frugilegus 
Korbi sqepbardhë 

 
 
☼ Familja Passeridae 
Bëjnë pjesë harabelët. Kanë sqep të trashë 
dhe ushqehen me fara. Pjesa më e madhe e 
specieve ecin në tokë. 

 
 

107-Passer montanus 
Harabeli i malit 
 

 
108-Passer domesticus 
Harabeli i shtëpisë 

☼ Familja Fringillidae 
Shpesh janë shumë të ngjyrosur, dhe me 
“vija” në krahët. Janë farëngrënës me sqep 
të fortë. 
 

 
109-Fringilla coelebs  
Zboraksi ose Avdosa (♣) 
 

 
110-Fringilla montifringilla 
Zborakës i malit (♣) 

 

 
111-Serinus serinus  
Zog bari sqepshkurtër (♣) 
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112-Carduelis spinus  
Cirla dimërake (♣) 

 

 113-Carduelis chloris 
Verduni (♣) 

 

 
114-Carduelis carduelis  

Gardalina (♣) 
 

 
115-Carduelis cannabina 

Kerpngrënësi 

  
 116-Loxia curvirostra 

Sqep kryqi (♣,☻) 
 

 
117-Coccothraustes coccothraustes  

Sqeptrashi (♣) 
 

☼ Familja Emberizidae 
Kanë sqep të shkurtër dhe konik. Koka 
mund të ketë shenja dalluese. 
 

 
118-Miliaria (Emberiza) calandra 

Cerla e zakonshme 
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 119-Emberiza cia 
 Cerla e malit 

 
120-Emberiza cirlus 
Cerla gushëgjelbër 

 
 

121-Emberiza citrinella 
  Cerla verdhashe 

 
   

 
 
122-Emberiza melanocephala  

Cerla kokëzezë 
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3.2. STRUKTURA E ORNITOFAUNËS NË MALIN E DAJTIT 

3.2.1. Grupet kryesore të ornitofaunës 
 
Në përbërjen e avifaunës të malit të Dajtit, dallohen dy grupe kryesore: shpendët rrëmbenjës 
dhe shpendët e tjerë. Bazur në dimensionin kohor të nishit ekologjik, të secilës specie, 
shpendët rrëmbenjës të malit të Dajtit, mund të grupohen në rrëmbenjës të ditës dhe në 
rrëmbenjës të natës.  
 
Rrëmbenjësit e ditës  
Përfaqësohen nga rendi Accipitriformës, me familjen Accipitridae e cila përmban 7 specie 
ose 5.7 % të numrit total të specieve që janë takuar në malin e Dajtit, si dhe nga rendi 
Falconiformes me familjen Falconidae me 3 specie ose 2.5 % e totalit të specieve. Familja 
Accipitridae përmban speciet: Shqiponja e maleve (Aquila chrysaetos), Gjeraqina (Accipitier 
gentilis), Gjeraqina e shkurtës (Accipiter nisus, Huta (Buteo buteo), Huta bishtbardhë (Buteo 
rufinus), Kali i qyqes (Neophron percnopterus), Shqiponja gjarpërngrënëse (Circaetus 
gallicus). Familja Falconidae përfaqësohet nga 3 specie: Skifteri i drurëve (Falco subbuteo), 
Krahëthati (Falco peregrinus), Skifteri kthetra-zi (Falco tinnunculus).  
 
Rrëmbenjësit e natës 
Përfaqësohen nga rendi Strigiformes me 6 specie, të cilat përfshihen në familjen Strigidae me 
5 specie dhe në familjen Tytonidae, me 1 specie. Rrëmbenjësit e natës përbëjnë 4.9 % të 
totalit të specieve. Familja Strigidae përmban speciet: Bufi (Bubo bubo), Kukuvajka (Athene 
noctua), Kukuvajka e pyjeve (Strix aluco), Bufi veshëgjatë (Asio otus), Gjoni (Otus stops). 
Familja Tytonidae përfaqësohet nga specia Kukuvajka mjekërroshe (Tyto alba).  
 
Shpendët e tjerë  
Përfaqësohen nga 10 Rende, me 32 Familje dhe me 106 specie ose 86.9 % të numrit total të 
specieve. Rendi i Harabelorëve (Passeriformes) është më i pasuri në specie, ai përmban 20 
familje me 80 specie ose 65.6 % të numrit total të specieve, figura 3.2., tabela 3.2. 

 
Figura 3 2-Grupet kryesore të shpendëve, në malin e Dajtit 
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Tabela 3.2. Struktura e ornitofaunes, sipas rendeve, në malin e Dajtit 
 

Rendi     Numri i specieve  % 
 

Podicipediformes (Podi)    1   0.8 

 Accipitriformes (Acipi)    7   5.7 

 Falconiformes  (Falc)    3   2.5 

 Galliformes  (Galli)    3   2.5 

 Charadriformes (Chara)   2   1.6 

 Columbiformes (Colu)    5   4.1 

 Cuculiformes  (Cucu)    1   0.8 

 Strigiformes  (Stri)    6   4.9 

 Caprimulgiformes (Capri)    1   0.8 

 Apodiformes  (Apodi)   2   1.6 

 Coraciiformes  (Corac)   3   2.5 

 Piciformes  (Pici)    8   6.6 

 Passeriformes  (Passe)    80            65.6  
 
 Totali       122   100% 
 
 
 

 
Figura 3.3- Struktura e ornitofaunës (sipas rendeve) në malin e Dajtit. 
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Tabela 3.3. Speciet e shpendëve dhe habitatet e tyre, në malin e Dajtit. 

SPECIET EMRI SHQIP STRATIGRAFIA      Nr i 
habitatit 

Tachybaptus ruficollis Kredharaku i vogel Ujor 1 
Accipiter gentilis  Gjeraqina Pyll (konif) të lartë, fushë 4 
Accipiter nisus Gjeraqina e shkurtes Pyll, zona të hapura 4 
Neophron percnopterus Kali i qyqes Pyll 6 
Circaetus gallicus Shqiponja 

gjerperngrenese 
Pyll (kodër) 6 

Falco peregrinus Krahethati Pyll (male), fushë 4 
Falco tinnunculus Skifteri kthetra-zi Pyll 6 
Columba palumbus Guaku Pyll, fushë 4 
Columba livia Pellumbi i eger i shkembit Pyll (mal) 6 
Columba oenas Pellumbi i eger Pyll, fushë 4 
Streptopelia turtur Turtulli Pyll, (rrëzë) 6 
Streptopelia decaocto Kumria Rurale, pyll 2 
Cuculus canorus Qyqja Pyll, 6 
Bubo bubo Bufi Pyll-fushë, mal 4 
Strix aluco Kukuvajka e pyjeve Pyll I vjetër, 6 
Asio otus Bufi veshegjate Pyll hapur, zonë e hapur 4 
Athene noctua Kukuvajka Koder, rural, pyll 5 
Caprimulgus europaeus Dallendyshe nate Pyll, shkurre 7 
Dryocopos martius Qukapiku i zi Pyll vjetër,halor, mixt, 6 
Picus viridis Qukapiku i gjelber Pyll gjethe gjerë 6 
Dendrocopos major Qukapiku larosh i madh Pyll, (gj. gjerë/halor) 6 
Dendrocopos medius Qukapiku larosh i mesem Pyll vjetër, dushk, shkozë 6 
Dendrocopos minor Qukapiku larosh i vogel Pyll, dushk, plepi, 6 
Dendrocopos leucotos Qukapiku larosh kurriz 

bardhe 
Pyll malor, dushk, ah, 6 

Jynx torquilla Kokedredhesi Pyje të rrallë, çeltina 4 
Certhia brachydactyla Rrotulluesi gishtshkurter P (gj. Gj), Park 6 
Certhia familiaris Piku rrotullues P (gj.gj. + kon) 6 
Troglodytes troglodytes Cinxami Pyll, Shkurre, mal 7 
Prunella modularis Dredhuesi gusheperhime Pyll, Shkurre, mal 7 
Prunella collaris Dredhuesi i alpeve Pyll, drurë, mal 6 
Sylvia communis Bilbilthi i perhime Pyll, Shkurre, 7 
Sylvia melanocephala Bilbilthi kokezi 

gushebardhe 
Pyll,Shkurre, Makie, 

n/pyll 
7 

Sylvia atricapilla Bilbilthi kokezi Pyll, Shkurre, 7 
Regulus regulus Mbretthi Pyll (kon), Pyll mixt 6 
Regulus ignicapillus Mbretthi vetull-bardhe Pyll gj. gj. / kon, mixt 6 
Hippolais olivetorum Perqeshesi i madh i Pyll dushkaje, ullishta 6 
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SPECIET EMRI SHQIP STRATIGRAFIA      Nr i 
habitatit 

ullinjve 
Hippolais pallida Perqeshesi i vogel i 

ullinjve 
Pyll i hapur 6 

Phylloscopus collybita Fishkellenjes i vogel Pyll, shkurre 7 
Erithacus rubecula Gushekuqi Pyll, shkurre, 7 
Luscinia megarhynchos Bilbili Pyll  shkurre 7 
Turdus merula Mellenja Pyll, shkurre, 7 
Turdus iliacus Tusha vetullbardhe Pyll, mal; 6 
Turdus philomelos Tusha kengetare Pyll 6 
Turdus viscivorus Tusha e malit Pyll gj.gj. 6 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Bishtkuqi i mureve Pyll, 6 

Phoenicurus ochruros Bishtkuqi zeshkan Pyll (mal), 6 
Muscicapa striata Mizakapesi i perhime Pyll gj.gj. 6 
Ficedula albicolis Mizakapesi qafebardhe Pyll, dushk, ah 6 
Ficedula hypoleuca Mizakapesi i zi Pyll gj gjerë 6 
Parus lugubris Trishtili i madh i murmë Pyll-mal, dudhk 6 
Parus caeruleus Trishtili i kalter Pyll gj. gjerë, mixt 6 
Parus major Trishtili i madh Pyll (gjithë llojet), 6 
Parus ater Trishtili i zi Pyll(kon, gj. gjerë 6 
Parus cristatus Trishtili me çafke Pyll (pishë) 6 
Aegithalos caudatus Trishtili bishtgjate koke 

bardhe 
Pyll(gj.gj.) mixt 6 

Sitta europea Zvarritesi i drureve Pyll (gj.gj.) 6 
Oriolus oriolus Bengu Pyll, gj.gj. 6 
Garrulus glandarius Grifsha Pyll(kon/gj.gj.),mal/fushë 6 
Pica pica Laraska bishtgjate Pyll(rural), Pemë,T-bujqës 2 
Corvus corax Korbi Pyll-mal, shkëmb, gremina 8 
Corvus c. cornix Sorra Gjithandej, z. kultivuar 4 
Corvus frugilegus Korbi sqepbardhe Fusha kultiv-pyll 4 
Passer montanus Harabeli i fushes Fusha kulti.,Parqe 4 
Fringilla coelebs Avdosa Pyll (kon/gj.gj.), 6 
Fringilla montifringilla Zborakes i malit Pyll-meshtekne 6 
Serinus serinus Zog bari sqepshkurter Pyll 6 
Carduelis spinus Cirla dimerake Pyll.kon..mal 6 
Carduelis chloris Verduni Pyll(rrëzë)-gj.gj. 6 
Carduelis carduelis Gardalina Pyll-rrëzë, zona hapur 7 
Loxia curvirostra  Sqep kryqi Pyll-kon.(bredh) 6 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Sqeptrashi Pyll,gj.gj./mixt. 6 

Emberiza cia Cerla e malit Pyll, shqope, kaçube, drur 7 
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SPECIET EMRI SHQIP STRATIGRAFIA      Nr i 
habitatit 

Buteo buteo Huta Fushë, drurë 5 
Falco subbuteo Skifteri i drureve Pyll, fushë kult., 6 
Scolopax rusticola Shapka Shkurre 7 
Upupa epops Pupeza Shkurre, pyll 7 
Sylvia cantillans Bilbilthi gushekuq Shkurre, makie, çeltina 7 
Saxicola torquata Ceku kokezi Shkurre 7 
Lanius collurio Larashi kurrizkuq Shkurre, çeltina, 7 
Carduelis cannabina Kerpngrenesi Shkurre/Pyll 7 
Emberiza cirlus Cerla gushegjelber Shkurre/ 7 
Emberiza citrinella Cerla verdhashe Shkurre/ çeltina 7 
Phylloscopos sibilatrix Fishkëllenjës i madh Pyll , ah, dushk 6 
Ficedula semitorquata Mizakapësi krahëvizuar Pyll, gj.gj. + mixt 6 
Dendrocopos syriacus Qukapiku i zakonshëm 

laro 
Gjithandej, pemë, Parqe 5 

Sitta neumayer Zvarritesi i shkrepave Faqe shkëmbi, malshkurre 3 
Tichodroma muraria Zvarritesi krahekuq Mal(1000-2500m), Pyll 8 
Monticola solitarius Tusha blu Shkëmb, 3 
Perdix perdix Thellenxa e fushes Kodër, fushë 5 
Coturnix coturnix Shkurta Terrene të hapur 5 
Alektoria graeca Thëllëza e malit Kodër, mal 3 
Ptyonoprogne rupestris Dallëndyshe e gurëve Faqe shkëmbore 3 
Actitic hypoleucos Qyrylyku i vogel Brigje shkëmbore, <vegjet 3 
Tyto alba Kukuvajka mjekerroshe Fushë, toka bujqë,gërmadh 2 
Apus melba Dejka gjoks-bardhe Greminë, mal 3 
Apus apus Dejka Rural, periferi me shtepi 2 
Alcedo athis Bilbil uji Ujor 1 
Merops apiaster Grille Mjedise të hapura, pemë 5 
Alauda arvensis Lauresha Lëndinë, bjeshkë (tokës 5 
Galerida cristata Dervishi Terrene të hapur, 5 
Lullula arborea Drenja Terrene të hapur, 5 
Otus scops Gjoni Rural 2 
Hirundo daurica Dallendyshe kerbishte 

kuqe 
Rural, 2 

Hirundo rustica Dallendyshe bisht 
gershere 

Rural 2 

Delichon urbica Dallendyshe bisht bardhe Rural 2 
Riparia riparia Dallendyshe lumi Pranë lumejve , liqeneve 1 
Anthus spinoletta Drenja e malit Brigje shkëmbore, plazhe 5 
Anthus trivialis Drenja e pyllit Zona të hapura, pemë-rru 6 
Anthus pratensis Drenja e luadhit Terrene të hapur 5 
Motacilla cinerea Bishtatundesi i malit Ujor 1 
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SPECIET EMRI SHQIP STRATIGRAFIA      Nr i 
habitatit 

Motacilla alba Bishtatundesi i bardhë Ujor 1 
Oenanthe hispanica Bishtbardha e gurit Zona të hapura, pemë-rru 3 
Oenanthe oenanthe Bishtbardha e gurit Terrene të hapur 5 
Monticola saxatilis Tusha bishtkuqe Zona malore, kullota , fush 5 
Lanius senator Larashi kokekuq Zona të hapura, pemë-rru 4 
Sturnus vulgaris Cerloi, gargulli Tokë 5 
Passer domesticus Harabeli i shtepise Rural 2 
Miliaria  calandra Cerla e zakonshme Tokë 5 
Buteo rufinus Huta bishtbardhe (I rrallë) Zona të zbuluara,+malor 5 
Turdus pilaris Tusha e madhe e fushës Terrene të hapur 6 
Aquila chrysaetos  Shqiponja e maleve Shkëmb, Pyll (buzë) 8 
Emberiza 
melanocephala 

Cerla kokezeze Zona-kaçube, fushë 4 

Tipet e habitateve: 1-Ujor / 2-Rural-Pyll / 3-Shkëmb / 4-Fushë-Pyll / 5-Terrene të hapur 
/ 6-Pyjor  7-Shkurre-Pyll / 8-Shkëmb-Pyll. 
 
Në tabelën 3.3 paraqitet lista e specieve të shpendëve në malin e Dajtit dhe habitati kryesor i 
secilës specie. Gjithashtu, në kollonën e fundit jepet edhe numri i grupit ku bën pjesë habitati 
kryesor i species. Siç shihet nga tabela, janë diferencuar tetë tipe habitatesh. 
 
 
3.2.2. Vartësia relative e shpërndarjes së specieve nga vegjetacioni, në malin e Dajtit 
 
Kjo dukuri realizohet për faktin se specia është e lidhur ngushtësisht me habitatin, por edhe 
për faktin se analiza e elementëve përbërës të strukturës së ornitofaunës në malin e Dajtit, do 
të bëhet në lidhje të ngushtë me habitatin kryesor të species. Një analizë e tillë është në 
përputhje edhe me platformën e punimit; “Vartësia relative e perhapjes së specieve të 
shpendëve nga vegjetacioni.”.  
Për ekologët e ekosistemeve tokësore, struktura e vegjetacionit paraqet njëkohësisht 
strukturën hapësinore të ekosistemit. Ka një përputhje relative të shpërndarjes së faunës 
tokësore në vartësi të strukturës së vegjetacionit. Në shpërndarjen e specieve në ekosistemet 
tokësore, ndikojnë jashtëzakonisht faktorët abiotikë, si ato të mjedisit tokë, ashtu dhe  faktorët 
abiotik klimatik. Veprimi dhe bashkëveprimi i të gjithë këtyre faktorëve pasqyrohet edhe në 
llojin e vegjetacionit të ekosistemit. Kjo është një nga arsyet kryesore që struktura e 
vegjetacionit  pasqyron edhe strukturën hapësinore të ekosistemit; kjo e fundit ndikon në 
shpërndarjen e kafshëve tokësore në ekosistem. Prandaj, çdo punim i karakterit faunistik, 
fillon gjithmonë me paraqitjen e vegjetacionit të ekosistemit ku do të kryhet studimi.  
Pjesa më e madhe e specieve në malin e Dajtit, i janë përshtatur habitateve shkurrorë, pyjorë 
dhe tokësor, ku gjejnë ushqimin dhe vendin për një qendrimin të përkohshëm. Janë këto 
habitate që dominojnë strukturën vegjetative të zonës në studim, prandaj shpërndarja e 
specieve në bazë të habitateve është e larmishme, sepse duhet të kemi parasysh llojshmerinë e 
madhe të habitateve të pranishme në malin e Dajtit. Lidhja “strikt” e një specie me një 
habitat, nuk do të paraqiste gjendjen reale të përhapjes së shpendëve në malin e Dajtit. Kjo 
për faktin se shpendët, në sajë të aftësisë së tyre për të fluturuar, zhvendosen nga një mjedis 
në tjetrin. Prandaj lidhur me shpërndarjen e specieve është marrë në konsideratë zona ku 
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ushqehet specia dhe zonën e folezimit të shpendit: pra, janë marrë në konsideratë dy 
dimensione kryesore të nishit ekologjik të një specie. Bazuar në “diskutimin” e mësipërm, 
kemi diferencuar 8 tipe habitatesh: ujor (U), rural–pyll (R-P), shkëmb (Shkm.), fushë-pyll 
(F-P), Terrene të hapur (T), pyll, (P), shkurre-pyll (SH-P), shkëmb-pyll (Shkm-P), tabela 
3.4. dhe fig. 3.4. 
 
Tabela 3.4-Tipet e habitateve; numri i specieve dhe % e tyre për çdo habitat 
 
  Habitati   Numri i specieve      % 
 
  Ujor  (U)   05   4.1 % 

  Rural-Pyll  (R-P)   09   7.4 % 

Shkëmb (Shkm)  07   5.7 % 

Fushë-Pyll (F-P)   13   10.7 % 

Terrene të hapur (T)   16   13.1 % 

Pyll  (P)   49   40.2 % 

Shkurre-Pyll (SH-P)   20   16.4 % 

Shkëmb-Pyll (Shkm-P)  03     2.5 % 

___________________________________________________________________________ 
  Total     122   100% 
 
 
Për çdo tip habitati, do të përmendim disa nga përfaqësuesit më tipik të atij habitati. 
 
Habitati ujor (U)”, kredharaku i vogël (Tachybabtus ruficollis).  
 
Habitati rural-pyjor(R-P), Kumria (Streptopelia decaocto), Kukuvajka (Athene noctua), 
Dejka (Apus apus), Dallendyshe bisht gërshëre (Hirundo rustica), Harabeli i shtëpisë (Passer 
domesticus), Laraska bishtgjatë (Pica pica).  
 
Habitati shkëmbor (Shkm.), Tusha blu (Monticola solitariusI, Dallëndyshe e gurëve 
(Ptyonoprogne rupestris), Dejka gjoks-bardhe (Apus melba).  
 
Habitati fushë-pyll (F-P), Gjeraqina (Accipiter gentilis), Shqiponja e vogel (Hieraaetus 
fasciatus), Krahëthati (Falco peregrinus), Guaku (Columba palumbus), Bufi (Bubo bubo), 
Sorra (Corvus c. cornix). 
  
Habitati terren i hapur (T), Shkurta (Coturnix coturnix), Dervishi (Galerida cristata), 
Drenja (Lullula arborea), Drenja e luadhit (Anthus pratensis), Tusha e madhe e fushës 
(Turdus pilaris),  Cerla e zakonshme (Miliaria calandra). 
  
Habitati pyll (P), Skifteri kthetra-zi (Falco tinnunculus), Qyqja (Cuculus canorus), 
Kukuvajka e pyjeve (Strix aluco), Qukapiku larosh i madh (Dendrocopos major), Qukapiku 
larosh i mesem (Dendrocopos medius), Piku rrotullues (Certhia familiaris), Mbretthi 
(Regulus regulus), Tusha e malit (Turdus viscivorus), Mizakapesi qafëbardhë (Ficedula 
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albicolis), Trishtili i vogel i murrme (Parus palustris), Trishtili i kaltër (Parus caeruleus), 
Zvarritësi i drurëve (Sitta europea), Trishtili i zi (Parus ater).  
 
 

 
Figura 3.4-Numri i specieve dhe % e tyre, sipas habitateve. Speciet ujore (U), – speciet 
rurale-pyjore (R-P), – specie shkëmbore (Shkm), – speciet fushë-pyll (F-P), speciet të terreneve të 
hapur  (T), – speciet pyjore (P), – speciet shkurre–pyjore (SH-P), – speciet shkëmb-pyjore (Shkm-P). 
 
 
Habitati shkurre-pyll (SH-P), Kerpngrënësi (Carduelis cannabina), Cerla gushëgjelber 
(Emberiza cirlus), Dallëndyshe nate (Caprimulgus europaeus), Cinxami (Troglodytes 
troglodytes), Dredhuesi gushëpërhimë (Prunella modularis), Bilbilthi kokëzi (Sylvia 
atricapilla), Sqeptrashi (Coccothraustes coccothraustes).  
 
Habitati shkëmb-pyll (Shkm-P), Shqiponja e maleve (Aquila chrysaetos), Korbi (Corvus 
corax). 
Rezulton se mjediset më të populluara janë shkurre-pyll dhe pyll. Këto mjedise paraqesin një 
larmi habitatesh, prandaj dhe numri i specieve që jetojnë në këto habitate është më i madh se 
në mjediset e tjera.  
 

3.2.3. Disa "dimensione" të nishit ekologjik 
     
Dimensioni trofik është një tjetër dimension i nishit ekologjik, i cili ndikon ndjeshëm në 
vendosjen e specieve në habitat. Gjatë sezonit të dimrit, mjediset tokësore, sidomos ato 
bujqësore, janë më të preferuarit, për shpendët mbasi ato i ofrojnë shpendëve sasinë e 
mjaftueshme të ushqimit. Shpendët dimërues janë, kryesisht, granivor dhe polifag, p.sh. 
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Dervishi (Galerida cristata), Gargulli (Sturnua vulgaris), Korbi (Corvus corax), Tusha e 
madhe e fushës (Turdus pilaris).  
 
Folezimi është një tjetër dimension i nishit ekologjik, që kushtëzon praninë e species mbasi 
folezimi është i lidhur me proçesin e riprodhimit; pra, me mundësinë e lënies së pasardhësve, 
të cilët sigurojnë vazhdimësinë e species (tabela 3.6). Riprodhimi i një specie është i lidhur 
ngusht edhe me një periudhë të caktuar tw vitit; pra me dimensionin fenologjik të species. 
Një fole e “mbrojtur” nga grabitqarët rritë numrin e të vegjëlve që mund të mbijetojnë. Nga 
vëzhgimet rezulton se habitatet shkurre-pyll dhe pyll ofrojnë një mbulesë barishtore të 
përshtatshme për të “fshehur” partënerët e çiftit, folenë dhe të vegjëlit. Numri më i madh i 
specieve të konstatuara në malin e Dajtit, i përket këtyre dy habitateve. 
 
Dimensioni fenologjik (kohor). 
Të 122 speciet e konstatuara grupohen në kategori të ndryshme fenologjike. Kemi përdorur 
katër kategori fenologjike: Përhershëm (P), Veronjës (V), Dimrues (D) dhe Migrator (M). 
Vëzhgimet e bëra vënë në dukje që shpendët e përhershëm (P) janë dominues. Janë 
konstatuar 75 specie të përhershme (P) ose 61.5 % të pasurisë llojore. Kategorija veronjës (V) 
përfaqësohet nga 37 specie ose 30.3 %. Dimruesit (D) përfaqësohen nga 9 specie ose 7.4 % 
dhe migratorët (M) nga 1 specie ose 0.08 %, (tabela nr. 3.5. / tabela 3.6 dhe fig. 3.5) 
 
Tabela 3.5. Struktura e ornitofaunës, sipas dimensionit kohor (fenologjik) 
 
  Grupet  fenologjike    Numri i specieve  % 
    

Përhershëm (P)    75   61.5 

Veronjës (V)     37   30.3 

Dimrues (D)     09   7.4 

Migrator (M)     01   0.8 

122   100% 
          

 
Tabela 3.6. Speciet folezuese dhe statusi fenologjik (kohor) 

 
SPECIET 

 
EMRI SHQIP 

 
FOLEZUES 

Status 
kohor 

Tachybaptus ruficollis Kredharaku i vogel + P 
Aquila chrysaetos  Shqiponja e maleve + P 
Accipiter gentilis  Gjeraqina + P 
Accipiter nisus Gjeraqina e shkurtës + p 
Buteo buteo Huta  P 
Buteo rufinus Huta bishtbardhë + P 
Neophron percnopterus Kali i qyqes + V 
Circaetus gallicus Shqiponja gjerperngrenese + V 
Falco subbuteo Skifteri i drureve +? V 
Falco peregrinus Krahethati + P 
Falco tinnunculus Skifteri kthetra-zi + P 
Alectoris graeca Thellëza e malit + P 
Perdix perdix Thellëza e fushes + P 
Coturnix coturnix Shkurta + P 
Scolopax rusticola Shapka  D 
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SPECIET 

 
EMRI SHQIP 

 
FOLEZUES 

Status 
kohor 

Actitic hypoleucos Qyrylyku i vogel + P 
Columba palumbus Guaku + P 
Columba livia Pëllumbi i eger i shkembit + P 
Columba oenas Pëllumbi i eger + P 
Streptopelia turtur Turtulli + V 
Streptopelia decaocto Kumria + P 
Cuculus canorus Qyqja + V 
Bubo bubo Bufi + P 
Athene noctua Kukuvajka + P 
Strix aluco Kukuvajka e pyjeve + P 
Asio otus Bufi veshëgjatë + V 
Otus scops Gjoni + V 
Tyto alba Kukuvajka mjekerroshe + P 
Caprimulgus europaeus Dallendyshe nate + V 
Apus melba Dejka gjoks-bardhe + V 
Apus apus Dejka + V 
Alcedo athis Bilbil uji + P 
Merops apiaster Grille  V 
Upupa epops Pupeza + V 
Dryocopos martius Qukapiku i zi + P 
Picus viridis Qukapiku i gjelber + P 
Dendrocopos syriacus Qukapiku i zakonshem larosh + P 
Dendrocopos major Qukapiku larosh i madh + P 
Dendrocopos medius Qukapiku larosh i mesem + P 
Dendrocopos minor Qukapiku larosh i vogel + P 
Dendrocopos leucotos Qukapiku larosh kurriz bardhe + P 
Jynx torquilla Kokedredhesi + M 
Alauda arvensis Lauresha + P 
Galerida cristata Dervishi + P 
Lullula arborea Drenja + P 
Ptyonoprogne rupestris Dallendyshe e gureve + P 
Hirundo daurica Dallendyshe kerbishte kuqe + V 
Hirundo rustica Dallendyshe bisht gershere + V 
Delichon urbica Dallendyshe bisht bardhe + V 
Riparia riparia Dallendyshe lumi  V 
Anthus spinoletta Drenja e malit  D 
Anthus trivialis Drenja e pyllit + V 
Anthus pratensis Drenja e luadhit  D 
Certhia brachydactyla Rrotulluesi gishtshkurter + P 
Certhia familiaris Piku rrotullues +? P 
Motacilla cinerea Bishtatundesi i malit + P 
Motacilla alba Bishtatundesi i bardhë + P 
Troglodytes troglodytes Cinxami + P 
Prunella modularis Dredhuesi gusheperhime +? D 
Prunella collaris Dredhuesi i alpeve +? P 
Sylvia communis Bilbilthi i perhime + V 
Sylvia melanocephala Bilbilthi kokezi gushebardhe + P 
Sylvia cantillans Bilbilthi gushekuq + V 
Sylvia atricapilla Bilbilthi kokezi + P 
Regulus regulus Mbretthi + P 
Regulus ignicapillus Mbretthi vetull-bardhe + P 
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SPECIET 

 
EMRI SHQIP 

 
FOLEZUES 

Status 
kohor 

Hippolais olivetorum Perqeshesi i madh i ullinjve + V 
Hippolais pallida Perqeshesi i vogel i ullinjve + V 
Phylloscopus collybita Fishkellenjes i vogel + P 
Phylloscopus sibilatrix Fishkellenjes i madh + V 
Oenanthe hispanica Bishtbardha e gurit + V 
Oenanthe oenanthe Bishtbardha e gurit + V 
Monticola saxatilis Tusha bishtkuqe + P 
Erithacus rubecula Gushekuqi + P 
Luscinia megarhynchos Bilbili + V 
Turdus merula Mellenja + P 
Turdus pilaris Tusha e madhe e fushes  D 
Turdus iliacus Tusha vetullbardhe  D 
Turdus philomelos Tusha kengetare + P 
Turdus viscivorus Tusha e malit + P 
Phoenicurus phoenicurus Bishtkuqi i mureve + V 
Phoenicurus ochruros  + V 
Monticola solitarius Tusha blu + P 
Saxicola torquata Ceku kokezi + P 
Muscicapa striata Mizakapesi i perhime + V 
Ficedula semitorquata Mizakapesi krahevizuar + V 
Ficedula albicolis Mizakapesi qafebardhe  V 
Ficedula hypoleuca Mizakapesi i zi  V 
Parus lugubris Trishtili i madh i murmë + P 
Parus caeruleus Trishtili i kalter + P 
Parus major Trishtili i madh + P 
Parus ater Trishtili i zi + P 
Parus cristatus Trishtili me çafke + P 
Aegithalos caudatus Trishtili bishtgjate koke bardhe + P 
Sitta europea Zvarritesi i drureve + P 
Sitta neumayer Zvarritesi i shkrepave + V 
Tichodroma muraria Zvarritesi krahekuq + P 
Lanius collurio Larashi kurrizkuq + V 
Lanius senator Larashi kokekuq + V 
Sturnus vulgaris Cerloi, gargulli + P 
Oriolus oriolus Bengu + V 
Garrulus glandarius Grifsha + P 
Pica pica Laraska bishtgjate + P 
Corvus corax Korbi + P 
Corvus c. cornix Sorra + P 
Corvus frugilegus Korbi sqepbardhe  D 
Passer montanus Harabeli i fushes + P 
Passer domesticus Harabeli i shtepise + P 
Fringilla coelebs Sboraksi ose Avdosa + P 
Fringilla montifringilla Zborakes i malit  D 
Serinus serinus Zog bari sqepshkurter + P 
Carduelis spinus Cirla dimerake  D 
Carduelis chloris Verduni + P 
Carduelis carduelis Gardalina + P 
Carduelis cannabina Kerpngrenesi + P 
Loxia curvirostra  Sqep kryqi  P 
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SPECIET 

 
EMRI SHQIP 

 
FOLEZUES 

Status 
kohor 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Sqeptrashi + P 

Miliaria calandra Cerla e zakonshme + P 
Emberiza cia Cerla e malit + P 
Emberiza cirlus Cerla gushegjelber + P 
Emberiza citrinella Cerla verdhashe + P 
Emberiza melanocephala Cerla kokezeze + V 
(P) – Specie e përhershme.  (V) – Specie veronjëse.  (D) – Specie dimruese. (M) – Specie 
migratore. 
 
 

 
Figura 3.5. Kategoritë fenologjike dhe numri i specieve për çdo kategori. 
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3.3. SPECIET REKREATIVE 
 

3.3.1. Përse specie rekreative? 
Shumë shpend të malit të Dajtit paraqesin vlera rekreative: ato me këngët dhe ngjyrat e 
bukura të tyre, krijojnë tek njeriu një ndnjesi qetësie dhe shlodhëse, Pavarsisht se ky kriter ka 
karakter subjektiv, i cili përcaktohet nga ornitologu, ekziston edhe e “bukura”, e cila është e 
bukur për të gjithë. Ne në këtë zonë kemi konstatuar 34 specie shpendësh me vlera rekreative 
ose  28% e numrit total të pasurisë llojore, (Peja& Bego, 2012). Nga 35 familjet e 
përcaktuara, 14 familje përmbajnë specie rekreative. Po përmendim disa nga speciet 
rekreative të malit të Dajtit: Bengu (Oriolus oriolus), Zvarritesi i drureve (Sitta europea), 
Zvarritesi i shkrepave (Sitta neumayer), Trishtili bishtgjate koke bardhe (Aegithalos 
caudatus), Trishtili i kalter (Parus caeruleus), Trishtili i madh (Parus major), Guaku 
(Columba palumbus), Pellumbi i eger i shkembit (Columba livia), Bilbili (Luscinia 
megarhynchos), Bishtkuqi i mureve (Phoenicurus phoenicurus), Tusha blu (Monticola 
solitarius), Gardalina (Carduelis carduelis). 
 
 

3.3.2. Speciet rekreative dhe pozicioni i tyre në strukturën e ornitofaunës 
 
Në ornitofaunën e malit të Dajtit kemi përcaktuar 122 specie. Analiza cilësore e kësaj 
ornitofaune i ka klasifikuar speciet në: specie grabitqare, specie me status të rrezikuar, specie 
me vlera rekreative dhe speciet e tjera. Ndërmjet 122 specieve të shpendëve në malin e Dajtit, 
kemi përcaktuar 34 specie, të cilat i kemi konsideruar si specie me vlera rekreative. Këto 
specie ofrojnë një potencial rekreativ dhe shlodhës për njeriun (tabela 3.8. dhe fig. 3.7.) 
 
Tabela 3.8. Përbërja specifike e grupeve të strukturës së ornitofaunës 
 
Grupet    Nr. Specieve  % e tyre 
 
Specie me vlera rekreative 34 specie  27.9.%  

Specie me status të rrezikuar 30 specie  24.6 % 

Speciet grabitqare  16 specie  13.1.% 

Specie të tjera   42 specie  34.4 %  

 
Totali    122 specie  100 % 
 
 
Në speciet grabitqare bëjnë pjesë grabitqarët e ditës të përfaqësuar me 10 specie, ndërsa 
grabitqarët e natës përfaqësohen me 6 specie. Pra, janë konstatuar 16 specie grabitqare, të 
cilat përbëjnë  13.1 % të numrit total të specieve në malin e Dajtit. 
Në speciet me status të “rrezikuar” bëjnë pjesë 30 specie ose 24.6 % e numrit total të 
specieve. Në “speciet e tjera” bëjnë pjesë 42 specie ose 34.4 % e numrit total të specieve. 
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Figura 3.7. Numri i specieve me vlera rekreative, në raport me speciet e rrezikuara, speciet 

grabitqare dhe speciet e tjera. 
 
 

3.3.3. Statusi fenologjik i specieve rekreative 
 
Për të njohur më mirë speciet rekreative dhe për të bërë të mundur, që në t’ardhmen, të 
hartohet një “Guide Turistike” lidhur me shpendët në malin e Dajtit, po paraqesim të dhënat e 
mëposhtme: emrin shkencor, emrin në shqip dhe statusin fenologjik (tabela 3.9).  
 
Tabela 3.9. Speciet rekreative dhe statusi fenologjik i tyre, në malin e Dajtit 
 
Emri latinisht   Emri shqip    Statusi fenologjik 
 
1- Alcedo athis  (Bilbil uji)    (P) Përhershëm 
2- Oenanthe hispanica (Bishtbardha e faqezezë)  (V) Verojnës) 
3- Monticola solitarius (Tusha blu)    (P) Përhershëm 
4- Columba palumbus  (Guaku)    (P) Përhershëm 
5- Carduelis carduelis (Gardalina)    (P) Përhershëm 
6- Merops apiaster  (Grille ose Babyl)   (V) Verojnës 
7- Dendrocopos syriacus (Qukapiku i zakonshëm larosh) (P) Përhershëm 
8- Lullula arborea  (Drenja)    (P) Përhershëm 
9- Monticola saxatilis  (Tusha bishtkuqe)   (P) Përhershëm 
10- Columba livia  (Pëllumbi i egër i shkëmbit)  (P) Përhershëm 
11-Streptopelia turtur  (Turtulli)    (V) Verojnës 
12- Phoenicurus phoenicurus (Bishtkuqi i mureve)   (V) Verojnës 
13- Ficedula semitorquata (Mizakapësi krahëvizuar)  (V) Verojnës 
14- Ficedula albicolis  (Mizakapësi qafëbardhë)  (V) Verojnës 
15- Parus lugubris  (Trishtili i madh i murrmë)  (P) Përhershëm 
16- Parus caeruleus  (Trishtili i kaltër)   (P) Përhershëm 
17- Aegithalos caudatus (Trishtili bishtgjatë kokë-bardh) (P) Përhershëm 
18- Sitta europea  (Zvarritësi i drurëve)   (P) Përhershëm 
19- Oriolus oriolus  (Bengu)    (V) Verojnës 
20- Corvus corax  (Korbi)    (P) Përhershëm 
21- Fringilla coelebs  (Zboraksi ose Avdosa)  (P) Përhershëm 
22- Fringilla montifringilla (Zborakës i malit)   (D) Dimronjës 
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23- Serinus serinus  (Zog bari sqepshkurtër)  (P) Përhershëm 
24- Carduelis spinus  (Cirla dimërake)   (P) Përhershëm 
25- Carduelis chloris  (Verduni)    (P) Përhershëm 
26- Loxia curvirostra  (Sqep kryqi)    (P) Përhershëm 
27- Upupa epops  (Pupëza)    (V) Verojnës 
28- Troglodytes troglodytes (Cinxami)    (P) Përhershëm 
29- Luscinia megarhynchos (Bilbili)    (V) Verojnës 
30- Saxicola torquata  (Ceku kokëzi)    (P) Përhershëm 
31- Parus major  (Trishtili i madh)   (P) Përhershëm 
32- Coccothraustes coccothr. (Sqeptrashi)    (P) Përhershëm 
33- Sitta neumayer  (Zvarritësi i shkrepave)  (P) Përhershëm 
34- Tichodroma muraria (Zvarritësi krahëkuq)   (P) Përhershëm 
 
E kemi konsideruar me interes përcaktimin e statusit fenologjik të këtyre specieve, mbasi 
grupimi i specieve sipas këtij statusi, bën të mundur përcaktimin e periudhës se kur specia 
gjendet në malin e Dajtit, (tabela 3.10. dhe fig. 3.8). 
 
 Tabela 3.10-Klasifikimi i specieve rekreative sipas statusit fenologjik. 

Kategoritë fenologjike  Nr. Specieve      % 

 

Specie të Përhershme   (P)  24 specie  70.6 % 

Specie Veronjëse  (V)  08 specie  23.5 % 

Specie Dimruese  (D)  02 specie  05.9 % 

 

 Totali     34 specie  100 % 
 
 

 
 

Figura 3.8. Numri i specieve rekreative sipas kategorive fenologjike dhe përqindja. 
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3.3.4. Habitatet kryesore të specieve rekreative 
 
Të dhënë të rëndësishme konsiderojmë përcaktimin e habitatit kryesor te secilës specie 
rekreative. Kjo e dhënë krahas karakterit shkencor të saj, do të shërbejë edhe për hartimin e 
një “Guide Turistike”, e cila do ti shërbejë pikës turistike të Dajtit. Bazuar në të dhënat e 
terrenit kemi përcaktuar 7 habitatet kryesore, në të cilët takohen speciet rekreative. Nga tabela 
e mësipërme kemi përcaktuar numrin e specieve rekreative për çdo habitat kryesor (tabela 
3.11). 
 
Tabela 3.11-Përhapja e specieve me vlera rekreative, sipas habitateve kryesorë të tyre 
Speciet.   Habitati  Nr. specieve  % 
 
Speciet ujore   U   (1 specide)  02.9 % 
Specie shkëmbore  (Shkm)   (2 specie)  05.9 % 
Specie fushë-pyll   (F-P)   (2 specie)  05.9% 
Specie të terreneve të hapur (T)   (4 specie)  11.8 % 
Specie pyjore   (P)   (17 specie)  50.0 % 
Specie shkurre-pyll  (SH-P)   (6 specie)  17.6 % 
Specie shkëmb-pyll  (Shkm-P)  (2 specie)  05.9 % 
 

 7 habitate  34 specie  100 % 
 
Nga studimi rezulton se numrin më të madh të specieve rekreative e përmbajnë mjediset 
“pyll” me 17 specie rekreative dhe mjedisi “shkurre-pyll” me 6 specie rekreative. Të dy këto 
mjedise përmbajnë 23 specie rekreative ose 67.6 % të të gjitha specieve rekreative që gjenden 
në malin e Dajtit, fig. 3.9. 
 

 
Figura 3.9. Numri i specieve me vlera rekreative në habitatet kryesore të tyre 
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3.4. ROLI I NISHIT EKOLOGJIK në diferencimin dhe bashkëjetesën e specieve të 
shpendëve, në malin e Dajtit 
 

3.4.1. Llojet e habitateve dhe speciet përkatëse 
Ornitofauna e malit të Dajtit përbëhet nga 122 specie, të përfshira në 35 familje dhe 13 rende,  
Në malin e Dajtit kemi evidentuar 8 lloje habitatesh kryesore, ku secili prej tyre përfaqëson 
dimensionin hapësinor të nishit ekologjik të një species. Habitatet janë: ujor (U), rural-pyll 
(R-P), shkëmbor (Sh), fushë-pyll (F-P), terrene të hapur (T), pyll (P), shkurre-pyll (SH-P), 
shkëmb-pyll (Sh-P), (tabela 3.14). 
 

Table 3.14. Numri i specieve për secilin habitat 
 

Habitati    Numri i specieve       % 
 

Ujor   (U)   05     4.0 % 
  Rural-Pyll   (R-P)   09     7.5 % 

Shkëmbor   (Sh)   07     5.8 % 
Fushë-Pyll  (F-P)   13   10.7 % 
Terren i hapur  (T)   16   13 0% 
Pyll    (P)   49   40.0 % 
Shkurre-Pyll   (SH-P)   20   16.5 % 
Shkëmb-Pyll  (Sh-P)   03     2.5 % 

_______________________________________________________________________________ 
  8 tipe habitatesh    122   100% 
 
 
Habitati pyll përmban numrin më të madh të specieve; janë evidentuar 49 specie, ndërsa në 
habitatin shkëmb-pyll janë evidentuar vetëm 3 specie.  
 
Tabela 3.15-Tetë tipet e habitatëve dhe dy speciet më tipike për secilin habitat. 
 
Habitati     Speciet 
 
Habitati ujor   (U)  Tachybaptus fuficollis, Alcedo atthis 
Habitati rural-Pyll   (R-P)  Tyto alba, Streptopelia decaocta 
Habitati Shkëmbor   (Sh)  Monticola solitarius, Sitta neumayer 
Habitati Fushë-Pyll  (F-P)  Accipiter nisus, Columba oenas 
Habitati terren i hapurr (T)  Coturnix coturnix, Galerida cristata 
Habitati Pyll    (P)  Accipiter gentiles, Dendrocopos major. 
Habitati Shkurre-Pyll   (SH-P)  Troglodytes troglodytes, Sylvia atricapilla 
Habitati Shkëmb-Pyll  (Sh-P)  Aquila chrysaetos, Corvus corax. 
 
 
Për të vënë në dukje rolin e nishit ekologjik në bashkekzistencën e specieve, po analizojmë 
disa shembuj, nga 8 habitatet e konstatuara në malin e Dajtit. Po përmendim speciet më tipike 
të habitateve të mësipërm (tabela 3.15). 
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Secila specie e përmendur mësipër ka nishin ekologjik të saj dhe për çdo habitat kemi sjellur, 
si shembull, dy specie, të cilat kanë të njëjtin dimension hapësinor. Por, të dy speciet, e një 
habitati, kanë edhe dimensione të tjera të nishit ekologjik të tyre, si dimensionin trofik, 
dimensionin hapësinor, dimensionin kohor, etj. Kërkesat për ushqim apo koha kur speciet 
realizojnë aktivitetin e tyre, janë të ndryshme. Pra, dimensionet e tjera të nishit ekologjik janë 
të ndryshëm; kjo bën të mundur që speciet e ndryshme që jetojnë në të njëjtin habitat, të 
bashkëjetojnë. 
Po sjellim shembullin nga habitati “rural-pyll”. Dy specie, kukuvajka mjekwroshe dhe 
kumria i përkasin habitatit rural-pyll. Specia Tyto alba (Kukuvajka Mjekërroshe) ushqehet 
me brejtës, ndërsa Streptopelia decaocta (Kumria) ushqehet me fara. Në këtë rast dimensioni 
trofik i secilës specie është i ndryshëm. Por, edhe dimensioni kohor i tyre është, gjithashtu, i 
ndryshëm, sepse Kukuvajka ushqehet natën, ndërsa Kumria ushqehet ditën. 
Për habitatin “pyll” përmendim specien Accipiter gentilis (Gjeraqina) dhe specien 
Dendrocopos major (Qukapiku larosh i madh). Gjeraqina është grabiqare e ditës (dimensioni 
kohor) dhe ushqehet me shpend, gjitarë të vegjël (mikromamiferë) (dimensioni trofik); 
ndërsa, Qukapiku ushqehet ditën, me insekte dhe fara. Pra, të dy speciet bashkëjetojnë në të 
njëjtin habitat (pyll), sepse dimensionet e tjera të nishit ekologjik janë të ndryshëm. 
Në habitatin “shkëmb-pyll” takohen speciet Aquila chrysaetos (Shqiponja e maleve) dhe 
Corvus corax (Korbi). Shqiponja është grabitqare dhe ushqehet me shpend, gjitarë të vegjël, 
etj., ndërsa Korbi, është polifag. Shembuj të ngjashëm mund të sjellim për çdo habitat. 
Po kështu, mund të analizojmë edhe “çifte”.  Mjafton që të njihet biologjia e species dhe me 
siguri do të konstatohen mospërputhshmëri ndërmjet dimensioneve të nishit ekologjik të një 
specie dhe dimensioneve të nishit ekologjik, të species tjetër. 
Pra, nëpërmjet konceptit “nish ekologjik” mund të shpjegohet bashkegzistenca e specieve të 
ndryshme në të njëjtin habitat. Bashkekzistenca e 122 specieve që janë konstatuar në malin e 
Dajtit, bëhet e mundur nga llojshmeria e madhe e habitatëve (3 breza fitoklimatik), por edhe 
nga dimensionet e shumta që paraqet nishi ekologjik i çdo specie. 
 
 

3.5. SPECIET E “KËRCËNUARA” 
 
Avifauna e malit të Dajtit përmban edhe specie me status të veçantë (kërcënuar), në nivelin 
kombëtar dhe global. Ky fakt, vë në dukje se këto specie të rrezikuara dhe habitatet e tyre, 
duhet të kenë një mbrojtje të veçantë, reale, në mënyrë që kategorija e statusit të tyre të mos 
përkeqsohet. Krahasimi i listës së specieve të rrezikuara, të hartuar nga ana e jonë, me speciet 
që përmbahen në Libri i Kuq i Faunës Shqiptare (Misja, 2006), vë në dukje se në malin e 
Dajtit gjenden 30 specie me statusin e “kërcënuar”, ose 24.6 %  e numrit total të specieve në 
këtë mal. 
 

3.5.1. Speciet e kërcënuara dhe stausi kombëtar 
Bazuar në të dhënat e grumbulluara në terren për inventarizimin e specieve të shpendëve në 
malin e Dajtit si dhe për identifikimin e habitateve të këtyre specieve, kemi evidentuar 30 
specie, të cilat janë klasifikuar në 5 kategori, të klasifikimit të IUCN-së. Të 30 speciet me 
status të kërcënuar përbëjnë 24.6 % të totalit të specieve në malin e Dajtit (tabela 3.11. dhe 
fig. 3.10). 
 
Tabela 3.11. Lista e specieve të kërcenuara në malin e Dajtit dhe statusi kombëtar i tyre. 
Nr. Speciet Emri shqip Statusi Kombëtar 
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CR EN VU LR DD 
1. Buteo rufinus Huta bishtbardhë +     
2. Bubo bubo Bufi +     
3- Aquila chrysaetos Shqiponja e maleve  +    
4. Accipiter nisus Gjeraqina e shkurter  +    
5. Buteo buteo Huta  +    
6. Falco peregrinus Krahëthati  +    
7. Falco tinnunculus Skifteri kthetra-zi  +    
8. Merops apiaster Grille  +    
9. Upupa epops Pupëza  +    
10 Tichodroma muraria Zvarritësi krahëkuq  +    
11 Accipiter gentilis Gjeraqina   +   
12 Neophron percnopterus Kali i qyqes   +   
13 Circaetus gallicus Shqiponja gjarpërngrënës   +   
14 Falco subbuteo Skifteri i drurëve   +   
15 Tyto alba Kukuvajka mjekërroshe   +   
16 Coccothraustes 

coccothraustes 
Sqeptrashi   +   

17 Strix aluco Kukuvajka e pyjeve    +  
18 Asio otus Bufi veshëgjatë    +  
19 Dryocopus martius Qukapiku i zi    +  
20 Picus viridis Qukapiku i gjelbër    +  
21 Dendrocopos syriacus Qukapiku zakonshëm laros    +  
22 Dendrocopos minor Qukapiku larosh i vogël    +  
23 Dendrocopos leucotos Qukapiku larosh kurrizbardh    +  
24 Jynx torquilla Kokëdredhësi    +  
25 Sitta europea Zvarritësi i drurëve    +  
26 Anthus trivalis Drenja e pyllit     + 
27 Prunella collaris Dredhuesi i alpëve     + 
28 Hippolais olivetorum Perqeshësi i madh i ullinjve     + 
29 Muscicapa striata Mizakapësi i përhimë     + 
30 Loxia curvirostra Sqepkryqi     + 
 TOTAL  2 8 6 9 5 
 
Në kategorinë CR janë klasifikuar 2 specie ose 6.7 % e specieve me status të kërcënuara. 
Bëjnë pjesë: Buteo rufinus, Bubo bubo.  
 
Në kategorinë EN janë klasifikuar 8 specie ose 26.7 % e specieve me status të kërcënuar. 
Bëjnë pjesë: Aquila chrysaetos, Accipiter nisus, Buteo buteo, Falco peregrinus, Falco 
tinnunculus, Merops apiaster, Upupa epops, Tichodroma muraria.  
 
Në kategorinë VU janë klasifikuar 6 specie ose 20 % e specieve me status të kërcënuar. Bëjnë 
pjesë speciet: Accipiter gentilis, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Falco subbuteo, 
Tyto alba, Coccothraustes coccothraustes.  
 
Në kategorinë LR janë klasifikuar 9 specie ose 30 % e specieve me status të kërcënuara. 
Bëjnë pjesë speciet: Strix aluco, Asio otus, Dryocopus martius, Picus viridis, Dryocopus 
syriacus, Dryocopus minor, Dendrocopos leucostos, Jynx torquilla, Sitta europea.  
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Në kategorinë DD janë klasifikuar 5 specie ose 16.6 % e specieve me status të kërcënuara. 
Bëjnë pjesë speciet: Anthus trivalis, Prunella collaris, Hippolais olivetorum, Muscicapa 
striata, Loxia curvirostra. 
 
Të dhënat e tabelës 3-11 janë analizuar edhe sipas Konventës së Bernës dhe rezulton se 
vetëm 29 specie prej tyre bëjnë pjesë në Shtojcën II të Konventës dhe konsiderohen strikt të 
mbrojtura. Vetëm specia Zvarritësi krahëkuq (Tichodroma muraria), nuk figuron në Shtojcën 
II të Konventës. 

 
Figura 3.10. Përbërja në përqindje e specieve të kërcënuara sipas kategorive të IUCN- 
CR–specia e kërcënuar në mënyrë kritike për zhdukje. EN–specia e kërcënuar. VU–specia e 
përkeqësuar, LR-specia me rrezik të ulët, DD–specia me të dhëna të pamjaftueshme.  
 

3.5.2. Sistematika e specieve të kërcënuara 
Analiza më e detajuar e shpendëve me status ”e kërcënuar” vë në dukje se të 30 speciet i 
përkasin 6 rendeve dhe 14 familjeve.  Konstatojmë se dy familjet Accipitridae dhe Falconidae 
që i përkasin grupimit “grabitqarët e ditës”, përmbajnë 10 specie të rrezikuara ose 33% e 
totalit të specieve të kërcënuara në malin e Dajtit. Po kështu, edhe “rrëmbenjësit e natës” me 
familjet Strigidae dhe Tytonidae, përfaqësohen me 4 specie të rezikuara ose 13.4%, ndërsa 
familja Picidae, përmban 6 specie ose 20% të specieve të kërcënuara. Këto janë 5 familjet që 
përmbajnë numrin më të madh të specieve me statusin e kërcënuar (tabela 3.12 dhe fig. 3.11). 
 

Table 3.12-Numri i specieve të kërcënuara sipas rendit dhe familjes. 
Nr. Rendi Familia  Nr. i 

specie
ve 

% 

1 Accipitriforms 1- Accipitridae      (Accip) 7 23.3% 
2 Falconiformes 1- Falconidae        (Falco) 3 10.0% 
3 Strigiformes 1- Strigidae           (Strig) 3 10.0% 
  2- Tytonidae         (Tyton) 1            3.3% 
4 Coraciiformes 1- Meropidae        (Merop) 1  3.3% 
  2- Upupidae          (Upup) 1 3.3% 
5 Piciformes 1- Picidae              (Picid) 6            20.0% 
6 Passeriformes 1- Motacillidae     (Motac) 1 3.3% 
  2- Prunellidae       (Prun) 1 3.3% 
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  3- Sylvidae           (Sylvi) 1 3.3% 
  4- Muscicapidae   (Musci) 1 3.3% 
  5- Sittidae             (Sitti) 1 3.3% 
  6- Fringillidae       (Fring) 2 7.0% 
  7- Tichodromadidae (Ticho) 1 3.3% 
 6 Rendel            14 familje 30 100% 

 
 
 

 
 
Figura 3.11-Numri i specieve të kërcënuara sipas familjeve (në %), në malin e Dajtit,  
 
 

3.5.3. Habitatet kryesore te specieve të kërcënuara 
 
Ekzistenca e një specie është e lidhur kryesisht me ruajtjen fizike të saj, por edhe me ruajtjen 
e habitatit të saj. Shikuar në këtë kënd vështrim, është e rëndësishme që të përcaktohen edhe 
habitatet kryesore të specieve të “kërcënuara”. Të 30 speciet me status “e kërcënuar”, janë të 
përhapura në 6 habitate kryesore. Këto habitate janë: Pyll (P), shkurre-pyll (Sh-P), fushë-pyll 
(F-P), terren i hapur (T), shkëmb (Shkm), rural-pyll (R-P), tabela 3. 13 dhe fig. 3.12. 
 
 
Tabela 3.13-Numri i specieve të kërcënuara” në malin e Dajtit, sipas habitateve”.  
N Specia Statusi Habitati Nr. i 

Specieve 
% 

 
1- Strix aluco LR Pyll-(P)  

 
 

 2- Asio otus LR Pyll-(P) 
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3- Picus viridis LR Pyll-(P)  
 
9 specie 

 
 

30% 
4- Dryocopus martius LR Pyll-(P) 
5- Dendrocopos minor LR Pyll-(P) 
6- Dendrocopos leucotos LR Pyll-(P) 
7- Hyppolais olivetorum DD Pyll-(P) 
8- Loxia curvirostra DD Pyll-(P) 
9- Coccothraustes 

coccothraustes 
VU Pyll-(P) 

10 Jynx torquilla LR Shkurre-Pyll (Sh-P) 2 specie 6.6% 
11 Sitta europea LR Shkurre-Pyll (Sh-P) 
12 Accipiter gentilis VU Fushë-Pyll (F-P)  

 
 
 
9 specie 

 
 
 
 

30% 

13 Accipiter nisus EN Fushë-Pyll (F-P) 
14 Circaetus gallicus VU Fushë-Pyll (F-P) 
15 Falco subbuteo VU Fushë-Pyll (F-P) 
16 Neophron percnopterus VU Fushë-Pyll (F-P) 
17 Upupa epops EN Fushë-Pyll (F-P) 
18 Muscicapa striata DD Fushë-Pyll (F-P) 
19 Bubo bubo CR Fushë-Pyll (F-P) 
20 Anthus trivalis DD Fushë-Pyll (F-P) 
21 Buteo rufinus CR Terren i hapur (T)  

5 specie 
 
16.6% 22 Buteo buteo EN Terren i hapur (T) 

23 Falco tinnunculus EN Terren i hapur (T) 
24 Merops apiaster EN Terren i hapur (T) 
25 Dendrocopos syriacus LR Terren i hapur (T) 
26 Aquila chrysaetos EN Shkëmb (Sh)  

4 specie 
 
13.4% 27 Falco peregrinus EN Shkëmb (Sh) 

28 Prunella collaris DD Shkëmb (Sh) 
29 Tichodroma muraria EN Shkëmb (Sh) 
30 Tyto alba VU Rural-Pyll (R-P) 1 specie 3.4% 

   6 habitate 30 specie  
100% 

 
 

Figure 3.12-Numri i specieve të kërcënuara në malin e Dajtit sipas habitateve kryesore  
  të tyre. 
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Nga tabela 3.13 konstatojmë se habitati pyll (P) dhe habitati fushë-pyll (F-P), janë habitatet 
më të pasur me specie që kanë statusin “e kërcënuar”. 
Në secilin nga këto habitate gjenden nga 9 specie ose 30% e totalit të specieve të kërcënuara. 
Në vazhdim vijnë habitatet terren i hapur (T) me 5 specie, shkëmb (Shkm) me 4 specie, 
shkurre-pyll (Sh- P) me 2 specie dhe rural-pyll (R-P) me 1 specie (fig. 3.11). 
Prania e specieve të “kërcënuara” në një ekosistem, pasqyron në një farë shkalle edhe 
“ndjeshmërinë” e ekosistemit ndaj “kërcënimit” të grupit taksonomik ku ato specie bëjnë 
pjesë. Kështu, shkallën e “ndjeshmërisë” së malit të Dajtit, në aspektin ornitologjik, e kemi 
vlerësuar duke llogaritur “koefiçentin e ndjeshmërisë” “Nd”.  
Në rastin tonë, koefiçenti i “ndjeshmërisë” i malit të Dajtit, lidhur me shpendët, është 13.1%. 
Po kështu, mund të llogaritet edhe « ndjeshmëria » e secilit habitat ku jetojnë speciet e 
« kërcënuara » të shpendëve. Rezulton : Habitati pyll (P), Nd=2% ; habitati shkurre-pyll (Sh-
P), Nd=0; habitati fushë-pyll (F-P), Nd=46.7%; habitati terren i hapur (T), Nd=27.8% ; 
habitati shkëmb Nd=50%;  habitati rural-pyll (R-P), Nd=12.5%. 
Konstatojmë se mjediset e «hapura» paraqesin vlera, relativisht, më të larta të koefiçentit 
« Nd ». në krahasim me mjediset e tjera. Mendojmë se në mjediset e «hapura», specia është e 
ekspozuar më shumë ndaj faktorëve ekologjikë të pafavorshëm, si p.sh. ndaj grabitshmërisë 
apo vlerave ekstreme të faktorëve klimatikë. Të bën përshtypje habitati « pyll », i cili paraqet 
Nd=2%. Në këtë habitat kemi konstatuar 49 specie shpendësh, nga të cilat 8 specie bëjnë 
pjesë në kategorinë «LR», pra me një rrezikshmëri të ulët, por vetëm 1 specie (Tyto alba) bën 
pjesë në kategorisë «VU».  
Dihet që faktorët klimatikë në habitatin pyll janë shumë më të « zbutur » se në habitatet e 
hapura. Po kështu, edhe siguria «fizike» e species nga grabitqarët në pyll është më e lartë se 
sa në habitatet e «hapura» (Peja, 2007). 
Mendojmë se, në rastin tonë, koefiçenti i «ndjeshmërisë» tregon objektivisht shkallën e 
rrezikshmerisë që paraqet ekosistemi apo habitati ndaj specieve të shpendëve. A është i 
vlefshëm koefiçenti i «ndjeshmërisë» për vlerësimin e rrezikshmerisë të grupeve të tjera 
zologjike, të Vertebrorëve tokësorë? Ndoshta, në të ardhmen, do të kemi një përgjigje nga 
specialistë të grupeve të tjera të Vertebrorëve tokësorë. 
 
 

3.6. DINAMIKA SEZONALE E SPECIEVE TË KËRCËNUARA  

3.6.1. Të dhëna sasiore mbi speciet e “kërcënuara” 
Të dhënat sasiore dhe cilësore të popullatës, janë paraqitur me anë të tabelave, histiogrameve 
dhe grafikëve. Tabelat 3.18 dhe tabela 3.19 paraqesin të dhëna cilësore dhe sasiore të 
specieve të kërcënuara të shpendëve, në malin e Dajtit. Konstatojmë se në të dy periudhat që 
janë kryer ekspeditat, 2012 dhe 2013, numri i specieve të kërcenuara që janë konstatuar është 
i njëjtë; 30 specie për secilën periudhë. Por, konstatojmë se numri total  i individëve të këtyre 
specieve është i ndryshëm në të dy periudhat. Në periudhën e vitit 2012 janë konstatuar 201 
individë, ndërsa në periudhën e vitit 2013 numri i individëve është 257. Në këto tabela 
paraqitet frekuenca e secilës specie, në muajt që janë realizuar ekspeditat. Në muajin shkurt 
2012 janë konstatuar 7 specie, të përfaqësuara me 17 individë; pra, frekuenca e muajit shkurt 
2012 rezulton 8.5 %. Në muajin prill janë konstatuar 21 specie të përfaqësuara me 52 
individë; pra, frekuenca e muajit prill 2012 ka rezultuar 26 %, etj., tabela 3.17. 
Po këto të dhëna janë llogaritur edhe për të njëjtët muaj të vitit 2013, gjatë të cilit kanë 
rezultuar gjithsejt 257 individë (tabela 3.19). Kështu, gjatë kësaj periudhe, në muajin shkurt 
2013 janë konstatuar 11 specie me 29 individë; pra, frekuenca e muajit shkurt 2013 rezulton 
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11.28 %. Në muajin prill 2013 janë konstatuar 24 specie me 62 individë; pra, frekuenca e 
këtij muaji rezulton 24.13 %, etj. (tabela 3.18). 
Krahasimi i frekuencave ndërmjet muajve të vitit 2012 vë në dukje se muaji me frekuencë më 
të lartë është muaji prill, me 21 specie, me 52 individ dhe frekuencë 26 %. Po kështu, muaji 
prill 2013, rezulton me 24 specie, 62 individ dhe me frekuencë mujore 24.13 % (tabela 3.16). 
Kjo tabelë vë në dukje se edhe muajt gusht, të të dy viteve, rezultojnë me frekuencë më të 
lartë se muajt e tjerë, përjashtuar muajt prill.  
 
Tabela 3.16-Frekuenca e muajve dhe numri i specieve respektive 

VITI 
 

MUAJI 

2012  2013 

Frekuenca Nr. specieve  Frekuenca Nr. specieve 

SHKURT 8.5 % 7  11.28 % 11 

PRILL    ♣ 26.0 % 21  24.13 % 24 

QERSHOR 17.5% 15  17.50 % 18 

GUSHT   ♣ 23.0 % 18  23.35 % 21 

TETOR 20.0 % 18  18.29 % 21 

DHJETOR 5.0 % 5  5.45 % 11 

 
Kështu, muaji gusht 2012, paraqet 18 specie dhe frekuencën 23 %; ndërsa në muajin gusht 
2013 janë numruar 21 specie dhe frekuenca rezulton 23.35 %. Pra, janë muajt prill dhe gusht 
ata që paraqesin numrin më të madh të specieve, por edhe të individëve  
Vlerat më të larta të të dy muajve, prill dhe gusht, argumentohen me faktin se në muajin prill, 
krahas specieve të përhershme, fillojnë të vijnë në malin e Dajtit edhe speciet veronjëse, duke 
kontribuar në rritjen e numrit të specieve dhe, njëkohësisht, edhe të numrit të individëve. Në  
muajin gusht, speciet e shpendëve kanë përfunduar sezonin e riprodhimit; është edhe ky fakt i 
cili kontribon në rritjen e numrit të individëve të specieve. Rezultati faktik, që në muajin 
gusht numri i specieve është pak më i lartë se në muajin qershor, e kemi të vështirë që ta 
argumentojmë. Ndërsa në raport me muajin dhjetor, problemi është i qartë, sepse shpendët 
“zbresin” nga malet në zonat e ulta. Pra, janë muajt prill dhe gusht që paraqesin numrin më të 
madh të specieve dhe të individëve (fig. 3.13).  
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Fig
.3.13. Frekuenca e muajve të vitit 2012 dhe 2013. 

3.6.2. Dinamika sezonale dhe statusi fenologjik i specieve te “kërcënuara” 
 
Dinamika sezonale paraqet një lidhje të ngushtë me kategoritë fenologjike të specieve dhe 
sezoneve të vitit. Tek speciet e kërcënuara të shpendëve në malin e Dajtit, kemi dalluar tre 
kategori fenologjike: shpend të përhershëm (P), shpend veronjës (V) dhe shpend migrator 
(M).. Shpendët veronjës dimërojnë në jug të një zone të caktuar, por kthehen në këtë zonë për 
të folezuar, pra për tu riprodhuar. Është normale që speciet veronjëse i kemi konstatuar, 
kryesisht, nga muaji prill deri në muajin tetor. Kështu, specien Upupa epops (pupëza) (V) e 
kemi kontaktuar, gjatë vitit 2012, në muajt: prill (Fr. 1.92 %), qershor (Fr. 11.42 %), gusht 
(Fr. 16.38 %), e cila paraqet një frekuencë të përgjithshme me 4.0%. 
Numrin më të madhe të specieve të kërcënuara në malin e Dajtit e përbëjnë shpendët e 
përhershëm (P) me 21 specie ose 70 %; shpendët veronjës kanë 8 specie ose 26.7 % dhe 
shpend migrator 1 specie ose 0.3 %. Muajt dhjetor paraqesin numrin më të vogë të specieve; 
10 specie në vitin 2012 dhe 14 specie në vitin 2013. Ky fakt mund të shpjegohet me largimin 
e shpendëve veronjës dhe migrator, por edhe nga dukurija e dispersionit, e cila përfaqëson 
“zbritjen” e disa specieve nga lartësitë më të mëdha drejtë ultësirave. 
 

3.6.3. Frekuenca e përgjithshme dhe konstantja e përgjithshme e specieve të  
“kërcënuara” 
Një karakteristikë sinjifikative e një specie është edhe frekuenca e përgjithshme e species (Fr. 
përgjith.), e cila është paraqitur në tabelat 3.17 dhe 3.18. Ky tregues vë në dukje numrin total 
të individëve të një specie që kemi konstatuar në zonën e studimit, gjatë muajve që janë 
realizuar ekspeditat, në raport me numrin total të individëve të të gjitha specieve të 
kërcënuara, të konstatuara. Megjithëse, vlera e frekuencës së përgjithshme ka karakter 
relative, ajo pasqyron rolin që luan një specie, në raport me speciet e tjera (me anë të 
individëve të saj), në funksionimin e atij ekosistemi ku specia bën pjesë. Në tabelat e 
mësipërme kemi paraqitur edhe vlerën e konstantes së përgjithshme (Ko. përgjith.) për 
secilën specie (tabelat 3.17 dhe 3.18). 
 
Konstatohet që disa specie paraqesin vlera të larta si për frekuencën e përgjithshme, ashtu dhe 
për konstanten e përgjithshme. Këto specie konsiderohen “speciet bazë” në raport me speciet 
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e tjera.  Pra, speciet “bazë” paraqesin në total një numër më të madh individësh (Fr. e 
përgj.) si dhe praninë e tyre për një kohë më të gjatë (Ko. përgj.), në ekosistem. Nga speciet e 
kërcenuara veçojmë speciet: (19) Dendrocopos syriacus (Qukapiku i zakonshëm larosh) për 
vitin 2012 (Fr. 6.50%, Ko. 83.3%); për vitin 2013 (Fr. 5.83 %, Ko. 100%). Specien (30) 
Coccothraustes coccothraustes (Sqeptrashi), për vitin 2012 (Fr. 8.0%, Ko. 66.6%), për vitin 
2013 (Fr. 6.62%, Ko. 83.3%), specien (4) Buteo buteo (Huta) për vitin 2012 (Fr. 5.50 %, Ko. 
përgjith. 66.6%), për vitin 2013 (Fr. 5.05%, Ko. përgjth. 83.3%), (fig. 3.13 dhe fig. 3.14).  
 
Duhet patur parasysh se vlerat e frekuencës dhe të konstantës kanë karakter relativ për faktin 
se edhe kontaktet me speciet dhe numri i këtyre kontakteve, (individët) gjatë ekspeditave, ka 
karakter relativ. Relativiteti i konstantës së përgjithshme (Ko. përgjith.), përforcohet akoma 
më tepër, kur kemi të bëjmë me specie te përhershme (P) dhe vlerat e Ko. përgjth. rezultojnë 
më pak se 100%. Si shembull sjellim specien e përhershme Prunella collaris (Dredhuesi i 
alpeve) për vitin 2012 (Fr. përgjith.11.5%, Ko. përgjith. 50%);  për vitin 2013 (Fr. përgjith. 
11.29%, Ko. përgjith. 50 %). Një mangësi e tillë vërehet, në përgjithësi, tek kafshët që 
karakterizohen nga zhvendosje të përkohëshme, jo të mëdha, nga habitati i tyre. 
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Fig. 3.13. Frekuenca e Përgjithshme dhe Konstantja e Përgjithshme e specieve të kërcenuara për vitin 2012 
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Tabela 3.17. Frekuenca dhe Konstantja e përgjithshme e specieve të kërcenuara, në vitin 2012 

 
Nr. 

Muajt 
 

Speciet 

St. 
Sez. 

Shkurt Prill Qershor Gusht Tetor Dhjetor Frek. 
Përgj 

% 

Konst. 
Përgj. 

% 
Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

1. Aquila chrysaetos P   2 3.85 1 2.85   1 2.5   2.0 50.0 
2. Accipiter gentilis P 1 5.88       1 2.5   1.0 33.3 
3. Accipiter nisus P 2 11.77       2 5.0   2.0 33.3 
4. Buteo buteo P 3 17.64 3 5.76   4 8.51   1 10 5.5 66.6 
5. Buteo rufinus P   2 3.85   1 2.12     1.5 33.3 
6. Neophron percnopterus V   2 3.85   3 6.38 1 2.5   3.0 50.0 
7. Circaetus gallicus V     2 5.71 1 2.12     1.5 33.3 
8. Falco subbuteo V   2 3.85 2 5.71 3 16.38     3.5 50.0 
9. Falco peregrinus P   2 3.85       1 10 1.5 33.3 
10. Falco tinnunculus P   2 3.85     3 7.5   2.4 33.3 
11. Bubo bubo P       2 4.25 2 5.0 1 10 2.4 50.0 
12. Strix aluco P     1 2.85   2 5.0   1.5 33.3 
13. Asio otus P     1 2.85 2 4.25   2 20 2.4 50.0 
14. Tyto alba P   2 3.85 2 5.71   2 5.0 1 10 3.5 66.6 
15. Merops apiaster V   2 3.85 2 5.71       2.0 33.3 
16. Upupa epops V   1 1.92 4 11.42 3 16.38     4.0 50.0 
17. Dryocopos martius P   1 1.92     2 5.0   1.5 33.3 
18. Picus viridis P   2 3.85   2 4.25   1 10 2.4 50.0 
19. Dendrocopos syriacus P 2 11.77 3 5.76 2 5.71 3 16.38 3 7.5   6.5 83.3 
20. Dendrocopos minor P 2 11.71 3 5.76     1 2.5   3.5 50.0 
21. Dendrocopos leucotos P       1 2.12     0.4 16.6 
22. Jynx torquilla M         2 5.0   1.0 16.6 
23. Anthus trivialis V   2 3.85 3 8.57 2 4.25     3.5 50.0 
24. Prunella collaris P 6 35.29 10 19.23     7 17.5   11.5 50.0 
25. Muscicapa striata V   2 3.85 5 14.28 4 8.51 3 7.5   7.0 66.6 
26. Sitta europea P 1 5.88 2 3.85 2 5.71 3 16.38 2 5.0   5.0 83.3 
27. Tichodroma muraria P   2 3.85 4 11.42 3 16.38 1 2.5   5.0 66.6 
28. Loxia curvirostra P   1 1.92 2 5.71 1 2.12 2 5.0 1 10 3.5 83.3 
29. Hypolais olivetorum V     2 5.71 2 4.25     2.0 33.3 
30. Cocco. coccothraustes P   4 7.68   7 14.89 3 7.5 2 20 8.0 66.6 

 TOTALI   individ  (201)  17  52  35  47  40  10  100%  
 Frekuenca  mujore   8.5%  26%  17.5%  23%  20%  5% 
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Fig. 3.14. Frekuenca e Përgjithshme dhe Konstantja e Përgjithshme e specieve të kërcenuara për vitin 2013 
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Tabela 3.18. Frekuenca dhe Konstantja e përgjithshme e specieve të kërcenuara, në vitin 2013 
 

Nr. 
             Muajt 

 
    Speciet 

St. 
Sez. 

Shkurt Prill Qershor Gusht Tetor Dhjetor Frek. 
Përgj 

% 

Konst. 
Përgj. 

% 
Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

Nr 
Ind 

Frek 
% 

1. Aquila chrysaetos P   2 3.2 2 4.5   1 2.1   1.94 50.0 
2. Accipiter gentilis P   2 3.2 2 4.5   1 2.1   1.94 50.0 
3. Accipiter nisus P 3 10.4       2 4.3 1 7.14 2.34 50.0 
4. Buteo buteo P 3 10.4   3 6.6 4 6.6 2 4.3 1 7.14 5.05 83.3 
5. Buteo rufinus P 2 6.9 2 3.2   2 3.4     2.34 50.0 
6. Neophron percnopterus V   3 4.9   4 6.6 2 4.3   3.50 50.0 
7. Circaetus gallicus V     2 4.5 2 3.4     1.55 33.3 
8. Falco subbuteo V   2 3.2 2 4.5 3 5.0     2.72 50.0 
9. Falco peregrinus P   3 4.9       2 14.29 1.94 33.3 
10. Falco tinnunculus P   2 3.2   2 3.4 3 6.3 1 7.14 3.11 66.6 
11. Bubo bubo P   2 3.2   2 3.4 3 6.3 1 7.14 3.11 66.6 
12. Strix aluco P   2 3.2 1 2.2   1 2.1   1.55 50.0 
13. Asio otus P   1 1.6 3 6.6 2 3.4   2 14.29 3.11 66.6 
14. Tyto alba P 2 6.9 2 3.2 2 4.5 1 1.6 2 4.3 1 7.14 3.90 100.0 
15. Merops apiaster V   2 3.2 2 4.5 2 3.4     2.34 50.0 
16. Upupa epops V   1 1.6 4 8.8 4 6.6 1 2.1   3.90 66.6 
17. Dryocopos martius P   1 1.6 2 4.5   2 4.3   1.94 50.0 
18. Picus viridis P 1 3.4 2 3.2   2 3.4   1 7.14 2.34 66.6 
19. Dendrocopos syriacus P 2 6.9 3 4.9 3 6.6 4 6.6 2 4.3 1 7.14 5.83 100.0 
20. Dendrocopos minor P 2 6.9 3 4.9     1 2.1   2.34 50.0 
21. Dendrocopos leucotos P       1 1.6     0.39 16.6 
22. Jynx torquilla M 1 3.4       3 6.3   1.55 33.3 
23. Anthus trivialis V     3 6.6 4 6.6     2.72 33.3 
24. Prunella collaris P 10 34.5 12 19.3     7 15.0   11.29 50.0 
25. Muscicapa striata V   4 6.5 5 11.0 4 6.6 3 6.3   6.22 66.6 
26. Sitta europea P 2 6.9 1 1.6 2 4.5 3 5.0 2 4.3   3.90 83.3 
27. Tichodroma muraria P   2 3.2 3 6.6 3 5.0 2 4.3   3.90 66.6 
28. Loxia curvirostra P   3 4.9 2 4.5 2 3.4 2 4.3 1 7.14 3.90 83.3 
29.  Hypolais olivetorum V   1 1.6 2 4.5 2 3.4 2 4.3   2.72 66.6 
30. Cocco. coccothraustes P 1 3.4 4 6.5   7 11.6 3 6.3 2 14.29 6.62 83.3 
 TOTALI   individ  (257)  29  62  45  60  47  14  100%  

 Frekuenca  mujore  (%)   11.28  24.13  17.50  23.35  18.29  5.45 
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3.6.4. Treguesit e llojshmerisë   
Në tabelën 3.19 dhe tab. 3.20 paraqiten vlerat e treguesve Shannon, Pielou dhe tw Margalefit 
sipas stacioneve dhe kampionimeve, të llogaritur mbi përbërjen llojore dhe dendësinë e secilit 
lloj të shpendëve në Malin e Dajtit. Vlerat e këtyre treguesve paraqiten gjithashtu grafikisht 
në figurat 3.15 dhe 3.16, së bashku me ecurinë e numrit të llojeve sipas muajve dhe viteve.  
 

Tabela 3.19. Vlerat e treguesve të llojshmerisë sipas muajve të kampionimit, gjatë vitit  
  2012. 

Viti 2012 Shkurt Prill Qershor Gusht Tetor Dhjetor 
Nr i specieve 7 21 15 18 18 8 

H' 2,542 4,133 3,747 3,976 3,955 2,922 
Hmax 2,807 4,392 3,907 4,170 4,170 3,000 

J 0,906 0,941 0,959 0,954 0,948 0,974 
d 1,4679 3,5083 2,7294 3,0605 3,1943 2,1072 

 
 
Tabela 3.20. Vlerat e treguesve të llojshmerisë sipas muajve të kampionimit, gjatë vitit  
  2013 

Viti 2013 Shkurt Prill Qershor Gusht Tetor Dhjetor 
Nr i specieve 11 24 18 21 21 11 

H' 3,040 4,104 3,884 4,242 4,087 3,379 
Hmax 3,459 4,585 4,170 4,392 4,392 3,459 

J 0,879 0,895 0,931 0,966 0,930 0,977 
d 2,0585 3,8628 3,0955 3,3859 3,6006 2,6265 

 
 

 
 
Figura 3.15. Vlerat e treguesve të koefiçentëve të llojshmerisë dhe numri i llojeve sipas  
   muajve të kampionimit, 2012. 
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Figura 3.16.  Vlerat e treguesve të koefiçentëve të llojshmerisë dhe numri i llojeve sipas 
muajve të kampionimit, 2013.  

 
Koefiçentët e treguesit Shannon (H), në të gjitha mostrat, paraqesin vlera pak më të ulëta në 
krahasim me vlerat e tyre teorike (Hmax) (tab. 3.19 dhe tab. 3.20). Treguesit Shannon dhe 
Pielou paraqesin vlerat më të ulta, për vitin 2012, në muajin shkurt (H’= 2.542), (J=0.906), 
ndërsa për vitin 2013, vlera më të ulta paraqiten po në muajin shkurt (H’= 3.040), 
(H’=0.879). Vlera më e lartë për koefiçentin  Shannon, për vitin 2012, paraqitet në muajin 
prill (H’= 4,133), ndërsa për vitin 2013, vlera më e madhe paraqitet po në muajin prill (H’= 
4,104). 
 Duke iu referuar përbërjes llojore ( numrit të llojeve) vëmë re që vlera më e ulët e treguesit 
Shannon, për vitin 2012 dhe vitin 2013 korrespondon me numrin më të vogël të llojeve të 
konstatuara. Ky koefiçent tregon se vlerat e dëndësisë së specieve të konstatuara në këtë 
muaj, nuk kanë qenë fort të përafërta me njëra tjetrën. Kështu p.sh., në muajin shkurt të vitit 
2013, për specien Prunella collaris janë konstatuar 10 individ, ndërsa për specie e tjera, ato 
kanë qenë 2 ose 3 individ. Pra kemi një përputhje ndërmjet vlerës së ulët të koefiçentit 
Shanon dhe shpërndarjes, pak a shumë, heterogjene të vlerës së dëndësisë të specieve të tjera.  

Për muajin prill të vitit 2013, numri i specieve të konstatuara është 21 , dhe vlera më e lartë e 
koef. Shannon është H’= 4,104 dhe diferenca me vlerën teorike të koefiçentit (H= 4,585) 
është e vogël. Ky fakt tregon se shpërndarja e vlerës së dëndësisë të specieve është, pak a 
shumë, homogjene.  

Një analizë e ngjashme mund të bëhet edhe për koefiçentët e tjerë të llojshmerisë; p. sh. 
konstatohet se koefiçenti Pielou, “ndnjek “, pak a shumë, vlerat e koefiçentit Shannon. 

Pra, mund të themi se vlerat e koefiçentëve të llojshmërisë justifikojnë vlerat e paraqitura në 
tabelat 3.17 dhe 3.18;  pra,  realizimin e dinamikës sezonale të specieve të kërcënuara. 
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4. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 
 

4.1. PËRFUNDIME  
 
 
- Evidentohet, për herë të parë,  Ornitofauna e malit të Dajtit e cila përbëhet nga 122 specie 

të përfshira në 35 familje dhe 13 rende. Rendi Passeriformës është më i pasuri në specie, 
ai përmban 20 familje me 80 specie ose 65.6% të të gjithë specieve. Ornitofauna e malit 
të Dajtit përfaqëson 37% të ornitofaunës shqipëtare. 
 

- Numri i madh i specieve i dedikohet edhe heterogjenitetit të mjedisit, kryesisht 
vegjetacionit, i cili përfaqësohet nga tre breza fito-klimatik. Ky vegjetacion përbën 
strukturën hapësinore të zonës së studimit, e cila ndikon ndnjeshëm në përbërjen specifike 
të  ornitofaunës. 
 

- Në strukturën e ornitofaunës, një pozicion të veçantë zëjnë “rrëmbenjësit”, të cilët 
diferencohen nga speciet e tjera, kryesisht, nga regjimi ushqimor (karnivor). Ato 
përfaqësohen nga 16 specie me 13.1% të ornitofaunës në malin e Dajtit. 
 

- Dimensioni hapësinor i nishit ekologjik të species përfaqësohet, kryesisht, nga habitati i 
species. Në malin e Dajtit kemi përcaktuar 8 habitate kryesore, duke u bazuar, kryesisht, 
në vendin ku specia riprodhohet dhe në vendin ku specia siguron ushqimin. Habitatet 
janë:  Ujor–(5) specie; Rural-Pyll-(9) specie; Shkëmb-(7) specie; Fushë-Pyll-(13) specie; 
Tokë-(16) specie; Pyll-(49) specie; Shkurre-Pyll-(20) specie; Shkëmb-Pyll-(3) specie. 
Katër habitate përbëhen nga nga dy elementë: nga vendi ku siguron ushqimin dhe nga 
vendi ku realizon riprodhimin. Gjeraqina e shkurtes (Accipiter nisus) folezon në pyll, por 
gjuan në mjedise të hapura.  
 

- Diferencimi i 34 specieve rekreative, që përbëjnë 27.9% të ornitofaunës, paraqet një 
tjetër vlerë të ornitofaunës së malit të Dajtit. Analiza e këtyrë specieve, sipas dimensionit 
hapësinor dhe dimensionit fenologjik, paraqet krahas interesit shkencor edhe interes 
aplikativ.  Këto specie janë të shpërndara në 7 habitate, ku habitati pyll strehon 17 specie 
dhe ai shkurre-pyll 6 specie, pra më shumë se gjysmën e specieve rekreative. Analiza 
fenologjike vë në dukje se 24 specie janë të përhershme dhe 8 specie janë veronjëse. Këto 
dy analiza japin të dhëna me vlerë për turizimin ekologjik, mbasi bëjnë të ditur kohën dhe 
habitatet kryesore ku mund të takohen një pjesë e mirë e specieve rekreative. Gjithashtu, 
të dhënat janë të domosdoshme për hartimin e një “Guide” turistike. 
 

- Ornitofauna e malit të Dajtit përmban 30 specie të kërcënuara, në nivele të ndryshme me 
rrezik zhdukje, spas kritereve të IUCN-së. Aplikimi i koefiçentit të ndnjeshmërisë (Nd) 
bën të mundur vlerësimin real të zonës ose habitatit, lidhur me rrezikshmërinë që paraqet 
ajo zonë, për popullimin e një taksoni që analizohet. Mjediset e “hapura” kanë 
koefiçentin (Nd) më të lartë se mjediset e tjera, veçanërisht nga mjediset e “mbyllura”. 
Kjo tregon rrezikshmërinë më të madhe që kanë speciet që jetojnë në mjedise të hapura. 
Kështu, mjedisi “shkëmb” ka koefiçentin Nd=50%, ndërsa mjedisi pyll ka Nd=2%. 
 

- Në këtë punimi argumentohet me fakte rregulli i nishit ekologjik që, bashkëekzistenca e 
specieve që jetojnë në të njëjtin habitat, bëhet i mundur nga mospërputhja ose përputhja e 
pjesëshme e dimensioneve të nishit ekologjik të species. 
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- Dinamika sezonale e specieve të kërcënuara, nëpërmjet frekuencës të muajve dhe 

frekuencës së përgjithshme të secilës specie, vë në dukje se muajt prill dhe gusht kanë 
numrin më të madh të specieve dhe të individëve të pranishëm në këto muaj.  
 

- Bazuar në frekuencën e përgjithshme dhe në konstantën e përgjithshme, janë përcaktuar 
speciet “bazë” të popullimit të specieve të kërcënuara, në malin e Dajtit. 

 
 
 

4.2. REKOMANDIME 
 
- Duke ditur “adresën” e species dhe “kohën“ kur ajo gjendet në malin e Dajtit, mund të 

monitorohet çdo specie, veçanërisht speciet e “kërcenuara”, për të patur nën kontroll 
situatën reale të tyre. 

 
- Të ruhen dhe të mirëmbahen habitatet e ndryshëm të malit të Dajtit, nga mbeturinat e 

“turistëve ditor”. 
 
- Të kufizohet numri i hoteleve dhe restorantëve, në mënyrë që të ruhen habitatet e 

mjediseve natyrore nga aktivitetet e ndryshme të njeriut, si një nga kushtet themelore për 
ruajtjen e specieve. 

 
- Të jetë më efikase “qendra e informacionit” në pikën turistike të malit të Dajtit, duke 

angazhur roje dhe udhërrefyes, edhe me kohë të pjesëshme. 
 
- Të insistohet në zbatimin e  rregullores të Parqeve Kombëtare, si një nga alternativat më 

efikase për ruajtjen dhe menagjimin e tyre; në këtë drejtim, Komuna e Dajtit duhet të 
marrë përgjegjësitë e saja . 

 
- Të hartohet një “Guidë” (udhërrefyes) turistike, ku të përfshiheshin të dhënat që do të 

kishin interes për turistët. 
 
- OJF mjedisore të angazhohen më tepër për sensibilizimin e Shoqërisë mbi 

domosdoshmerinë e ruajtjes dhe mbrojtjes të Parqeve Kombëtare, si dhe  përfitimin që ka 
Shoqëria Njerzore, nga ruajtja e zonave të mbrojtura. 

 
- Rekomandojmë që në studime të kësaj natyre, specialistë të grupeve të ndryshme të 

Vertebrorëve tokësorë, të aplikojnë koefiçentin e ndjeshmërisë (Nd),  për të verifikuar 
nëse ky koefiçent mund të aplikohet edhe në grupe vertebrorësh tokësor të tjerë.   
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PËRMBLEDHJE 
 
Tema: “Ornitofauna e malit të Dajtit (Tiranë): dinamika e saj hapësinore dhe stinore” 

 
Punimi i përket fushës së ekologjisë. Ai analizon ndikimin e vegjetacionit në shpërndarjen e elementëve 
strukturorë të popullimit të shpendëve në malin e Dajtit.  
Mali i Dajtit është i mbuluar nga një vegjetacion i pasur, i cili përfaqësohet nga 3 breza fito-klimatik. Në malin e 
Dajtit janë konstatuar 122 specie, të cilat i përkasin 35 familjeve dhe 13 rendeve; rendi më i pasur në specie 
është ai i Harabelorëve (Passeriformës) me 20 familje dhe 80 specie. Të gjithë shpendët janë klasifikuar mbi 
bazën e habitateve kryesore të tyre, pra në bazë të dimensionit hapësinor të nishit ekolojik. Janë përcaktuar 8 
habitate kryesore: ujor, rural-pyll, shkëmb, fushë-pyll, terren i hapur, pyll, shkurre-pyll, shkëmb-pyll dhe për 
çdo habitat janë përcaktuar speciet përkatëse. Habitati më i pasur në specie rezulton ai i pyllit me 49 specie. 
Klasifikimi i shpendëve sipas dimensionit kohor, rezulton me 4 grupe: të përhershëm (P), veronjës (V), dimrues 
(D) dhe migrator (M). Grupi i “Përhershëm” (P) përmban 75 specie ose 61.5 % të tyre. Një grup të veçantë 
përbëjnë edhe speciet “rekreative”, të cilat dallohen për puplimin e bukur dhe këngët e tyre. Në këtë grup bëjnë 
pjesë 34 specie. Me interes është grupi i specieve te “kërcenuara” në rrezik zhdukje, i cili përbëhet nga 30 
specie. Ata janë klasifikuar mbi bazën e kategorive të IUCN-së. Për të vlerësuar shkallën e ndikimit të habitatit 
në rrezikshmërin e specieve, është përdorur koefiçenti i ndjeshmërisë “Nd”. Rezulton se mjediset e “hapura “ 
paraqesin koefiçentin më të madh, se sa mjediset e mbyllura; p.sh. mjedisi pyll ka 49 specie dhe “Nd” = 2%, 
ndërsa habitati “shkëmb” ka 4 specie dhe “Nd” = 50%.. Kjo tregon për një rrezikshmëri më të madhe për speciet 
e këtij habitati. Për speciet e “kërcenuara’ është bërë analiza “Dinamika Sezonale”, e cila merr në konsideratë të 
dhënat cilësore dhe sasiore të species. Mbi bazën e rezultatëve konkludohet se speciet më të rrezikuara janë ato 
të zonave të hapura. Bashkekzistenca e specieve të ndryshme në të njëjtin habitat, konkretizohet me 
mospërputhjen ose përputhjen e pjesëshme të dimensioneve të nishit ekologjik të species. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Topic:  The Ornitofauna of Dajti Mountain (Tirana): Its seasonal and spatial dynamic  
 
This paper is focused on ecology matters. It analyzes the influence of vegetation on the distribution of bird 
species populations at Dajti Mountain.  
Dajti Mountain is covered by rich vegetation, which is represented by 3 phytoclimatic belts. There are 122 bird 
species at Dajti Mountain, which are categorized in 35 families and 13 orders. The largest order is the 
Passeriformes one, as it is composed of 20 families and 80 species. All bird species mentioned in this paper are 
classified based on their main habitats, which altogether compose the spatial dimension of the ecological niche. 
We identified the main species for all 8 habitats: aquatic, village-forest, rock/cliff, field-forest, grassland, forest, 
shrub-forest, and rock/cliff-forest. The richest habitat is the forest as it is populated by 49 species. Based on the 
time dimension, all bird species were classified in 4 groups: resident, summer visitor, wintering and migratory. 
The resident group is composed of 75 species or 61.5% of all bird species. The 34 recreation species which are 
characterized by beautiful feathers and songs are grouped together, while the 30 threatened species are classified 
according to IUCN criteria into several categories. In order to evaluate the habitat’s impact on bird species 
endangerment, we used the coefficient of sensitivity. It resulted that the “open” habitats present a greater values 
of this coefficient than the “closed” ones; for example the forest habitat has 49 species and the coefficient of 
sensitivity equals 2%, while the cliff/rock habitat has 4 species and the coefficient of sensitivity equals 50%. 
The seasonal dynamic analysis for threatened species takes into consideration the qualitative and quantitative 
data for each threatened species. It resulted that the most endangered species are the birds of prey. The 
coexistence of different bird species within the same habitat is evidenced by the discordance or the partial 
concordance of various dimensions of the ecological niche. 
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