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PËRMBLEDHJE 

Ky punim doktorature ka si qëllim studimin e përbërjes llojore, karakteristikave 

sasiore të popullatave të makroinvertebrorëve bentikë të brigjeve të cekëta shkëmbore 

të Adriatikut shqiptar, si dhe vlerësimin e gjendjes ekologjike të këtyre popullatave. 

Katër zonat e studimit përfshijnë brigjet shkëmbore të Shën Pjetrit, Kallmit, Spillesë 

dhe Triportit. Kampionimet e makrozoobentosit në këto zona janë kryer në tre stinë, 

pranverë, verë dhe vjeshtë në vitet 2011, 2012 dhe 2013. Gjithsej janë gjetur 227 

taksone të makroinvertebrorëve bentikë, me dominim të gastropodëve, bivalvëve dhe 

krustaceve, nga të cilët veçohen gastropodët me 115 lloje. Në këtë punim raportohen 

për herë të parë për Shqipërinë 18 lloje makroinvertebrorësh bentikë. Në secilin 

stacion dhe sezon kampionimi janë bërë vlerësime të dendësisë totale dhe asaj 

mesatare për cdo lloj, konstantes, disa treguesve të diversitetit dhe treguesit të 

ngjashmërisë llojore. Përbërja llojore, karakteristikat sasiore të popullatave dhe 

treguesit e sipërpërmendur janë analizuar në mënyrë të krahasuar, si mes sezoneve 

brenda një stacioni, ashtu edhe mes katër stacioneve me njëri – tjetrin. Janë kryer 

përpunime statistikore të të dhënave për analizimin e ndryshimeve mes stinëve dhe 

mes stacioneve të kampionimit për përbërjen llojore, dendësinë e popullatave, si dhe 

korrelacionin mes tyre. Dendësia e vogël e llojeve dhe shkalla e ulët e stabilitetit të 

komunitetit makrozoobentik janë tregues për gjendjen ekologjike jo të mirë dhe 

ndikimin mjedisor në zonat e studiuara. Mbulesa algale, diversiteti i mikrohabitateve 

në brigje dhe shkalla e ekspozimit të bregut ndaj dallgëve luajnë rol të rëndësishëm në 

karakteristikat e popullatave të makrozoobentosit në zonat e studiuara. Prania e 

llojeve të kërcënuara në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar është një tjetër 

tregues për rëndësinë e studimit dhe monitorimit të komunitetit bentik në brigjet 

shkëmbore të Adriatikut në Shqipëri. 

Fjalë kyç: makroinvertbrorë bentikë, brigje shkëmbore, stabilitet i komunitetit, Deti 

Adriatik 

ABSTRACT 

This doctoral thesis aims to study species composition and quantitative characteristics 

of benthic macroinvertebrates’ populations of the shallow rocky coasts of the Adriatic 

Sea in Albania, as well as the assessment of the ecological state of these populations. 

The four study areas include the rocky coasts of Shën Pjetër, Kallm, Spille and 

Triport. Sampling in these areas has been carried out in three seasons, spring, summer 

and autumn in 2011, 2012 and 2013. A total of 227 taxa have been recorded, with the 

predominance of gastropods, bivalves and crustaceans, where gastropods have the 

highest species richness with 115 recorded taxa. 18 species have been recorded for the 

first for Albania. Total abundance and average abundance for each taxa, the 

constancy, some diversity indexes and the species similarity index have been assessed 

for each season and for each sampling site. Species composition, quantitative 

characteristics and the above mentioned indexes have been analyzed in a comparative 



 

way between the three seasons within each sampling site, as well as between the four 

sites with each-other. Statistical data elaborations have been carried out in order to 

analyze the variations between seasons and between sites as regards to species 

composition, abundance of populations and the correlation between them. The low 

abundance and the low stability of the macrozoobenthic community are indicators for 

a degraded ecological state and for the environmental impact in the studied areas. The 

algal cover, the diversity of coastal microhabitats and the exposure of the coast to the 

sea waves play an important role on the characteristics of macrozoobenthic 

populations in the studied areas. The presence of threatened species at national, 

regional and international levels is another reason for the importance of this study and 

for the monitoring of benthic community at the rocky coasts of the Adriatic Sea in 

Albania. 

Keywords: benthic macroinvertebrates, rocky coasts, stability of the community, 

Adriatic Sea.   
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Parathënie 

Komunitetet bentike në brigjet shkëmbore të Adriatikut shqiptar, paraqesin mjaft 

interes për studim, pasi konsiderohen si mjaft të ndjeshëm në aspektin ekologjik, 

meqenëse  përfaqësojnë  komunitete të habitateve të fragmentuar, me sipërfaqe të 

vogël, të izoluar nga komunimkimi i drejtpërdrejtë me njëri – tejtrin për shkak të 

plazheve ranore, grykëderdhjeve të lumenjve dhe lagunave bregdetare. Nga ana 

tjetër, këto komunitete janë nën ndikim të vazhdueshëm mjedisor, si pasojë e 

zhvillimeve të pakontrolluara turistike dhe urbane përgjatë Adriatikut në vendin tonë 

gjatë më shumë se 20 viteve të fundit.  

Makrozoobentosi përbën një grup shumë interesant dhe jo shumë të studiuar në zonat 

e këtij studimi (Shën Pjetër, Kallm, Spille, Triport). Gjithashtu, ky grup është shumë i 

rëndësishëm për përbërjen dhe funksionimin e ekosistemit bregdetar, pasi 

invertebrorët përfaqësohen me numrin më të madh të llojeve dhe biomasën më të lartë 

në komunitetin bentik. Shumë lloje nga ky grup përdoren edhe si bioindikatorë për 

gjendjen e ekosistemit detar. Gjithashtu, brigjet shkëmbore paraqesin një interes të 

veçantë, sepse në infralitoralin e këtyre zonave gjenden livadhet nënujore me 

Posidonia oceanica, habitat prioritar, me rëndësi të veçantë ruajtje në Mesdhe.  

Puna ime mbi zoobentosin e brigjeve shkëmbore ka filluar që me punimin e diplomës 

(mbrojtur në vitin 2009), por ka qënë e fokusuar vetëm në malakofaunën e Gjirit të 

Vlorës, ndërsa në këtë punim doktorature studimi është zgjeruar dhe  thelluar më tej, 

duke u përpjekur për të studiuar një numër më të madh grupesh të 

makroinvertebrorëve bentikë detarë dhe duke e shtrirë studimin në pjesën më të 

madhe të brigjeve shkëmbore të Adriatikut në Shqipëri. Në tre prej katër zonave të 

këtij studimi, në kuadër të këtij punimi doktorature bëhet për herë të parë një studim i  

fokusuar në makrozoobentosin e brigjeve shkëmbore. 

Ky punim ka për qëllim njohjen e përbërjes llojore dhe karakteristikave sasiore të 

popullatave të makroinvertebrorëve bentikë të brigjeve shkëmbore të Adriatikut 

shqiptar dhe vlerësimin e gjendjes ekologjike të këtyre popullatave. 

Për realizimin e këtij punimi është bërë një punë e vazhdueshme katër vjeçare, si në 

terren, në laborator, duke u konsultuar me ekspertë të ndryshëm, si dhe me 

literaturën.  

Shpresoj që ky studim të japë  kontribut  në njohjen e zoobentosit të brigjeve 

shkëmbore në Shqipëri. Ky studim ka një rëndësi të veçantë për mua sepse më ka 

lidhur më shumë me punën kërkimore në drejtim të biologjisë detare, e cila është dhe 

pasioni im më i madh profesional dhe më ka shërbyer për kualifikimin tim në këtë 

drejtim. Shpresoj që puna ime kërkimore në këtë drejtim të vazhdojë me studime edhe 

më të thelluara  në të ardhmen.  

                                                                                                                            

                                                                                                                              Autorja 
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Qëllimi i studimit: 

Analizimi i përbërjes llojore dhe karakteristikave sasiore të popullatave të 

makroinvertebrorëve bentikë të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar dhe 

vlerësimi i gjendjes ekologjike të këtyre popullatave. 

 

 

Objektivat: 

 Njohja e përbërjes llojore të komunitetit makrozoobentik në zonat e studiuara. 

 Njohja dhe vlerësim i karakteristikave sasiore të popullatave të 

makroinvertebrorëve bentikë. 

 Vlerësim i ndryshimeve stinore të karakteristikave të popullatave në secilën 

zonë. 

 Vlerësim i shkallës së stabilitetit dhe gjendjes ekologjike të popullatave. 

 Analizim i krahasuar midis zonave të studiuara i përbërjes llojore, 

karakteristikave sasiore, ndryshimeve stinore të dhe gjendjes së popullatave.  

 Njohja e faktorëve që përcaktojnë karakteristikat e popullatave të 

makroinvertebrorëve bentikë në zonat e studiuara, si dhe e ndikimeve të 

mundshme mjedisore mbi këto popullata. 
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1. PJESA E PËRGJITHSHME 

1.1 Karakteristika të përgjithshme biologjike dhe ekologjike të zoobentosit detar. 

Zoobentosi përfaqëson një komunitet organizmash shtazorë, të cilët kanë 

marrëdhënie të qëndrueshme me fundin detar, të njohur si zona bentike. Ky komunitet 

përbëhet nga lloje që mund të jetojnë mbi sipërfaqe të substratit, mund të futen brenda 

tij, duke u zhytur në sedimente të buta, ose në të çarat e substrateve të forta, ose mund 

të notojnë shumë pranë sipërfaqes së substratit. Gjithashtu, në zoobentos futen edhe 

kafshët që jetojnë në mënyrë të vazhdueshme si epibiontë mbi bimët apo algat.  

Kafshët bentike mund të gjenden edhe në shtresat e ujit, por vetëm në intervale të 

shkurtra kohe, kryesisht në kërkim të ushqimit, shmangies nga grabitqarët, apo për 

riprodhim, por nuk kanë lidhje të qëndrueshme me shtresat pelagjike të ujit 

(Nybakken 1997). Për bentosin detar përdoren disa lloj klasifikimesh (ndarjesh). Përsa 

i përket përmasave të trupit, bentosi ndahet në 3 kategori kryesore: makrobentos, ku 

futen organizmat me përmasa më të mëdha se 2 mm; meiobentos, ku futen organizma 

me përmasa 1-2 mm që jetojnë mes kokrrizave të rërës apo pjesëve të ndryshme të 

sedimentit; mikrobentos, ku futen organizma me përmasa nën një milimetër (Gjiknuri 

1984). Nga pikëpamja ekologjike bentosi ndahet si në bazë të lidhjeve që ka me 

substratin, ashtu dhe në bazë të mënyrës së lëvizjes. Ekziston një epiflorë dhe një 

epifaunë që jeton në sipërfaqen e substratit, si dhe një endoflorë (e cila përbëhet 

kryesisht nga algat njëqelizore) dhe endofaunë që jeton në brendësinë e saj. 

Epifauna në bazë të aftësisë që ka për të lëvizur ndahet në: të ngulur, sedentarë, 

zvarritëse dhe notuese. Në grupin e parë futen të gjitha ato kafshë siç janë sfungjerët, 

antozoarët, bryozoarët, balanidët etj, që gjatë gjithë fazës së rritur qëndrojnë të ngulur. 

Në grupin e sedentarëve futen kafshë të tilla si disa grupe poliketësh dhe 

ekinodermatësh që mund të kryejnë zhvendosje të shkurtra. 

Në grupin e tretë (zvarritës) bëjnë pjesë kafshët që lëvizin duke rrëshqitur si krimbat 

dhe molusqet, si dhe ata që zhvendosen me anë të këmbëve të artikuluara, siç janë 

krustacet. Në grupin e notuesve bëjnë pjesë ato lloje peshqish, molusqesh dhe 

krustacesh që lëvizin duke notuar pranë substratit. Ato janë të lidhura ngushtë me 

substratin për t’u ushqyer, mbrojtur dhe shumuar. Endofauna e fundeve të forta ka 

karakteristikat e saj të veçanta ekologjike. Kështu, në të futen format shpuese të 

substratit që jetojnë në galeri ose vrima të hapura prej tyre apo nga erozioni, siç janë 

disa lloje sfungjerësh, hidrozoarësh, antozoarësh, turbelarësh, nematodësh, bivalvësh, 

poliketësh, krustacesh etj.  

Makroinvertebrorët bentikë kanë shumë funksione të rëndësishme ekologjike, siç 

është rregullimi i ciklit të lëndëve dhe energjisë në ekosistem, përmes lidhjeve 

ushqimore. Për shkak të këtyre funksioneve, makroinvertebrorët bentikë kanë aftësinë 

të ndikojnë në burimin ushqimor të shumë grupeve shtazore detare, si invertebrorë, 

peshq, shpendë dhe gjitarë. Prodhimtaria e komunitetit bentikë është e rëndësishme në 

ruajtjen e biodiversitetit dhe funksionimin e ekosistemit, sidomos në zonën litorale 

(Nybakken, 1997).   
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1.2 Grupet kryesore të zoobentosit të brigjeve shkëmbore të cekëta 

Më poshtë po japim një përshkrim të përmbledhur për grupet kryesore të 

makrozoobentosit në Mesdhe dhe Adriatik. 

1.2.1 Sfungjerët (Porifera) 

Sfungjerët janë kafshë që bëjnë pjesë në Tipin Porifera (që do të thotë mbartës 

poresh). Ato përfaqësojnë organizma shumëqelizorë më primitivë,  të cilët e kanë 

trupin të mbuluar me pore dhe kanale që lejojnë ujin të qarkullojë përmes tyre. Të 

gjithë sfungjerët janë kafshë ujore të ngulura dhe janë organizma filtratorë. Forma e 

trupit të tyre është përshtatur për efikasitetin maksimal të rrjedhjes së ujit përmes 

kavitetit qëndror (spongoceli), në të cilin ata depozitojnë lëndët ushqyese dhe largimit 

të tij përmes një vrime që quhet oskulum. Shumë lloje përdorin riprodhimin seksual, 

ndërsa disa lloje riprodhohen me bulëzim. Sfungjerët njihen si organizma që janë të 

aftë të rigjenerojnë pjesët e tyre të dëmtuara edhe pse kjo ndodh vetëm atëherë kur 

fragmenti i dëmtuar përmban qelizat e duhura (Riedle, 1991).  

1.2.2 Knidarët (Cnidaria) 

Cnidaria vjen nga greqishtja “knide” që do të thotë ngacmon (si pasojë e aftësisë së 

tyre për të djegur). Ky tip përmban më shumë se 10.000 lloje kafshësh. Tipar dallues i 

tyre janë knidocitet (knidoblastet), qeliza të specializuara që ata i përdorin kryesisht 

për të paralizuar gjahun. Ata kanë dy forma kryesore trupore: meduzat notuese dhe 

polipët e ngulur, të dyja forma me simetri rrezore. Knidarët janë karnivorë dhe pak 

prej tyre janë parazitë. Ata riprodhohen në dy mënyra: joseksuale dhe seksuale. Te 

knidarët si rregull, riprodhimi joseksual gërshetohet me riprodhimin seksual (Jesop 

1995, Rupert & Barnes 1997).  

Në bentosin detar të brigjeve shkëmbore, knidarët përfaqësohen nga hidrozoarët dhe 

antozoarët. Ndër më të zakonshmit në mediolitoral dhe pjesën e sipërme të 

infralitoralit janë aktiniet dhe anemonat, të përfaqësuara kryesisht nga Actinia equina, 

Actinia cari, Anemonia sulcata etj. (Gjiknuri 1994).  

1.2.3 Molusqet (Mollusca) 

Molusqet (butakët) përbëjnë një nga tipet më të mëdhenj dhe të rëndësishëm të faunës 

invertebrore. Sot njihen mbi 100.000 lloje molusqesh ekzistuese. Karakterizohen nga 

një përhapje e gjerë ekologjike. Në përgjithësi bëjnë jetë bentonike rrëshqitëse në 

funde të buta e të forta, disa të tjerë fiksohen në shkëmbinj, bimë e substrate të 

ndryshme të forta, disa të tjerë zhyten në substrate të buta dhe një numër më i kufizuar 

llojesh plluskojnë në ujë ose janë notues të shpejtë (Rupert & Barnes 1997, Jesop 

1995). Shpërndarja vertikale e molusqeve është shumë e gjerë dhe shtrihet që nga 

zona mbi nivelin e baticës deri në thellësi të mëdha. Kështu, p.sh. Litorina dhe disa 

Patella jetojnë në zonën që laget vetëm nga pikat e dallgëve, sepse janë të afta të 

tolerojnë qëndrim për një kohë të gjatë jashtë ujit, duke ruajtur një sasi të caktuar uji 

në hapësirën e tyre paleale (D’Angello & Gargiullo 1991). Sistemi më i thjeshtë i 

riprodhimit tek molusqet mbështetet në fertilizimin e jashtëm. Tipi i molusqeve është 

tipi me praninë më të madhe në numër llojesh në bentosin detar (Rupert & Barnes 



Studimi i makrozoobentosi të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar 

S. RUCI 2015 

 

~ 3 ~ 

 

1997, Nybakken 1997). Ai është i ndarë në dy nëntipe: Aculifera (Amphineura) dhe 

Conchifera. Akuliferët përfaqësojnë një grup relativisht të vogël molusqesh primitivë 

ku bëjnë pjesë tre klasa: Caudofoveata, Solenogastra dhe Poliplacophora.  

Poliplakoforët fiksohen në substrate të forta, nga zona litorale deri në atë abisale. Janë 

herbivorë ose ushqehen me detrit. Të gjithë molusqet e tjerë bëjnë pjesë në nëntipin 

Conchifera, të quajtur kështu për shkak të pranisë së guackës, e cila në disa grupe 

është reduktuar deri në zhdukje. Klasa Gastropoda është klasa më e madhe e 

molusqeve. Jetojnë në det, ujëra të ëmbla dhe në tokë. Janë karnivorë, herbivorë ose 

detrivorë (Rupert & Barnes 1997, Nybakken 1997). Bivalvët (Bivalvia) janë klasa e 

dytë më e madhe e molusqeve. Janë gjallesa filtratore (Gjiknuri 1994). Molusqet 

bivalvë përdoren si bioindikatorë për të monitoruar gjendjen e mjediseve ujore në 

mjedisin detar dhe ujrat e ëmbla. Struktura dhe gjëndja e popullatave të tyre, 

fiziologjia, sjellja ose niveli i ndotjes me elementë kimikë mund të tregojnë gjendjen e 

ndotjes së një ekosistemi. Klasa e cefalopodëve (Cephalopoda) është më e evoluara e 

tipit të molusqeve.  

1.2.4 Anelidët (Annelida) 

Anelidët (krimbat unazorë) jetojnë në mjedise të ndryshme si: në det, ujëra të ëmbla e 

në tokë, kurse një pjesë e vogël bëjnë jetë ektoparazite. 

Karakteristikë është forma e trupit e zgjatur, pak a shumë cilindrike, e ndarë në unaza. 

Anelidët janë gjallesa hermafrodite, por midis tyre ka dhe gjallesa njëseksuale. Shumë 

lloje riprodhohen në mënyrë aseksuale. Te këto krimba është e zhvilluar dhe dukuria e 

ripërtëritjes (rigjenerimit). Sistematika e anelidëve bazohet, kryesisht, në veçoritë e 

morfologjisë së jashtme. Të 17.000 llojet që jetojnë sot grupohen në 5 klasa: 

Archiannelida, Polychaeta, Myzostomida, Oligochaeta, Hirudinea. Të zakonshëm në 

brigjet shkëmbore janë poliketët e ngulur të familjeve Serpulidae dhe Sabellidae, trupi 

i të cilëve qëndron i futur brenda gypave gëlqerorë mbi shkëmbinj, alga dhe guacka të 

kafshëve të tjera (Boero 1994).  

1.2.5 Krustacet (Crustacea) 

Janë një nga grupet më të rëndësishme dhe më të mëdha të artropodëve. Në 

përgjithësi, janë kafshë tipike ujore detare e të ujrave të ëmbla, gjenden dhe në ujra të 

njelmëta dhe shumë të kripura. Disa lloje kanë kaluar në sterë, kurse të tjera në jetë 

parazitare. Midis krustaceve disa janë forma bentonike, kurse disa të tjera janë forma 

planktonike (Boero 1994). Krustacet karakterizohen nga ndarja e trupit në dy pjesë: 

cefalon (kokë) dhe trung. Një pjesë e krustaceve janë mikrofagë, kurse një pjesë 

makrofagë. Mes tyre ka lloje filtratore, saprofage, karnivore (Gjiknuri 1994).  

Shumica e krustaceve kanë sekse të ndara dhe riprodhim seksual. Një numër i vogël 

janë hermafroditë. Disa janë të aftë të ndryshojnë seksin gjatë ciklit të tyre jetësor. 

Krustacetë klasifikohen në 6 klasa të njohura: Branchiopoda, Remipedia, 

Cephalocarida, Maxillopoda, Ostracoda, Malacostraca. Në bentosin detar jetojnë një 

numër i madh llojesh të krustaceve që u përkasin grupeve të ndryshme si: cirripedë, 

isopodë, amfipodë, dekapodë, stomatopodë etj. (Bianchi 1991).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Branchiopoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Remipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Cephalocarida
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxillopoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Ostracoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
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1.2.6 Ekinodermatët (Echinodermata) 

Ekinodermatët (lëkurgjëmborët) janë kafshë deuterostomate, tërësisht detare, 

pothuajse që të gjithë bentonikë (të ngulur ose pak të lëvizshëm). Janë të përhapur në 

të gjitha gjerësitë gjeografike dhe në të gjitha thellësitë. Bëjnë jetë të pavarur.  

Ekinodermatët e sotëm përfshijnë këto grupe gjallesash: zambakët e detit (Crinoidea), 

yjet e detit (Asteroidea), ofiurët (Ophiuroidea), iriqët e detit (Echinoidea) dhe 

kastravecët e detit (Holothuroidea). Larvat e të gjithë ekinodermatëve bëjnë jetë të 

gjatë planktonike (Baçeti 2000, Balleto 1999). Asteroidët bëjnë jetë tërësisht 

bentonike. Ato jetojnë në funde të ndryshme kryesisht të zonës litorale. Ekinidët po 

ashtu janë forma tërësisht bentonike. Iriqët e rregullt (Regolaria) jetojnë kryesisht në 

funde me shkëmbinj gëlqerorë ku hapin gropa me anë të gjembave. Pjesërisht janë 

karnivorë ose omnivorë dhe pjesërisht gëlltisin material nga substrati (Rupert & 

Barnes 1997). Ofiuridët, zakonisht janë më të vegjël se ekinodermatët e tjerë, por më 

të zakonshëm në bentosin detar. Takohen në të çarat e shkëmbinjve, në mes të algave, 

por sidomos në funde me rërë dhe baltë.  

1.2.7 Tunikatët ( Tunicata)   

Tunikatët ose Urokordatët e marrin emrin nga prania e një lloj tunike që mbështjell 

trupin e tyre, (përjashtuar Apendikulatët), si dhe nga prania e kordës dorsale në bisht. 

Tunikatët janë kafshë detare, bentike (Ashidiacetë) ose planktonike (Apendikularët 

dhe Taliacetë) (Baçeti 2000, Balleto 1999). Tunikatët ndahen në tri klasa: Klasa e 

Ashidiaceve (Ascidiacea), klasa e Taliaceve (Thaliacea), klasa Apendikulareve 

(Appendicularia). Ashidiet janë kordatë të fiksuar e bentikë dhe e kanë trupin të 

rrethuar nga një mbulesë e trashë që quhet tunikë. Taliacetë janë tunikatë pelagjikë e 

planktonikë. Taliacetë ndahen në tre rende: Pirosomidët, Doliolidët dhe Salpet, të cilët 

nuk paraqesin ndryshime thelbësore (Gjiknuri 1994). Apendikularët janë tunikatë të 

vegjël, pelagjikë, të lirë dhe të lëvizshëm. Ato strehohen në një tunikë gjelatinoze të 

trashë, trasparente, pa celulozë, që quhet “shtëpiza” dhe që nuk ka lidhje me formën e 

kafshës që gjendet në brendësi (Boero 1994). 

1.2.8 Briozoarët (Bryozoa) 

Briozoarët, të njohur edhe si Polizoarë, përbëjnë një tip të kafshëve ujore me gjatësi 

zakonisht deri në 0.5 mm. Ato janë filtratorë dhe filtrojnë pjesët ushqimore prej ujit 

me anë të lofoforëve të lëvizshëm, të cilët përfaqësojnë një kurorë tentakulash të 

rrethuara me cilie. Një klasë e tyre jeton vetëm në mjedise të ujrave të ëmbël, dhe disa 

lloje kryesisht detare preferojnë ujra të njelmëta. Njihen rreth 4.000 lloje. Vetëm një 

gjini përfaqësohet nga lloje të vetmuara, të tjerat janë forma koloniale. Individët në 

kolonitë e briozoarëve quhen zooide duke qënë se nuk janë kafshë plotësisht të 

pavarura. Keliostomatët janë klasa që ka numrin më të madh të llojeve. Kolonitë kanë 

forma të ndryshme si fletë, si shkurre etj. Zooidet  e ujrave të ëmbla janë 

hermafroditë. Gjithashtu, shumë lloje detare funksionojnë njëherë si meshkuj dhe më 

pas si femra. Klasa e Gymnolaemata dhe Stenolaemata janë briozoarë kryesisht 

detarë.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Gymnolaemata
http://en.wikipedia.org/wiki/Stenolaemata
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1.3 Faktorët kryesorë të mjedisit që ndikojnë mbi komunitetet bentike të 

brigjeve shkëmbore 

(Shqyrtimi i mëposhtëm i faktorëve që ndikojnë mbi komunitetet bentike të brigjeve 

shkëmbore është bazuar në literaturën e cituar në vazhdim: Ballesteros & Llobet 

2015; Bianchi et al., 1998; Cognetti et al., 2008; Nybakken 1997; Riedle 1991,  e cila 

paraqitet tek 6. Bibliografia). 

Ndërthurjet e shumta që ekzistojnë midis faktorëve fizikë, kimikë dhe biologjikë, e 

ndërlikojnë të kuptuarin dhe të interpretuarin e shumë dukurive dhe marëdhënieve në 

ekosistemin detar. Vështirësitë janë të lidhura me disa shkaqe, si: pamundësia  e 

përcaktimit të saktë dhe të vazhdueshëm të disa faktorëve në vendin ku jetojnë 

organizmat detarë; bashkëveprimi i faktorëve midis tyre; ndryshimet që këto faktorë 

pësojnë me kalimin e kohës; dhe reagimi i ndryshëm i individëve të të njëjtit lloj ndaj 

të njëjtit faktor, për shkak të ndryshimeve gjenetike që ato kanë brenda llojit. 

Megjithatë, faktorët fizikë dhe kimikë, që në tërësinë e tyre përbëjnë faktorët abiotikë 

maten në mënyrë më të saktë dhe më të shpejtë, në përgjithësi, sesa faktorët biotikë. 

Në faktorët abiotikë të mjedisit detar bëjnë pjesë: temperatura, drita, viskoziteti, 

densiteti, presioni, lëvizjet e ujit, përbërja kimike e ujit, ku përfshihet kripësia, lëndët 

organike të pranishme në ujë, sasia e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit të tretur etj. 

Për organizmat bentonikë një rol të rëndësishëm luajnë edhe faktorët edafikë, të cilët 

janë të lidhur me karakteristikat e substratit detar. Meqenëse faktorët abiotikë 

ndryshojnë shumë sipas gjerësisë gjeografike dhe thellësisë detare edhe faktorët 

biotikë, përbërja, struktura, funksionimi dhe dinamika e popullatave bimore dhe 

shtazore paraqiten me mjaft variacione, sipas gjerësisë gjeografike dhe thellësisë. 

Në vazhdim do të trajtohen faktorët kryesorë abiotikë që ndikojnë mbi komunitetet 

bentike të brigjeve të cekëta shkëmbore, mjedise në të cilat është kryer edhe 

kampionimi në kuadër të këtij punimi doktorature. 

1.3.1 Temperatura 

Temperatura është një nga faktorët më të rëndësishëm në mjedisin ujor. Vlerat dhe 

luhatjet e saj ndikojnë drejtpërdrejtë si në vlerat e shumë parametrave të tjerë abiotikë, 

ashtu edhe në popullatat biologjike. Ngrohja e ujit të detit kryhet me anë të thithjes të 

drejtpërdrejtë apo të tërthortë të rrezatimit diellor, proçes që realizohet në drejtimin 

vertikal nga lart poshtë. Uji është lëng me nxehtësi specifike të madhe. Ai ka mundësi 

të depozitojë sasi të madhe nxehtësie dhe ta ruaj atë për një kohë relativisht të gjatë, 

krahasuar me lëngje të tjerë. Kjo karakteristikë është shumë e rëndësishme për 

përshtatshmërinë dhe stabilitetin e organizmave detare. Në disa pellgje shkëmbore të 

bregdetit temperatura mund të arrijë deri në 50
0
C për shkak të avullimit të lartë. 

Ndryshimet e temperaturës sipërfaqësore gjatë ditës dhe natës në detet e hapura janë 

të kufizuara. Ato zakonisht nuk i kalojnë vlerat e 1
0
C. Në detet mesdhetare sidomos 

pranë brigjeve këto ndryshime janë më të mëdha. Rezistenca e organizmave detarë 

ndaj lëkundjeve të temperaturës është e ndryshme. Disa organizma detarë, në mënyrë 

të veçantë ato pelagjikë, janë stenotermë (të aftë të durojnë vetëm luhatje të vogla të 
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temperaturës), ndërsa disa të tjerë janë euritermë (të aftë të durojnë luhatje të mëdha 

të temperaturës). Për këtë arsye, organizmat euritermë kanë përhapje të gjerë 

gjeografike dhe batimetrike. Në përgjithësi organizmat sedentarë janë euriterme pasi 

ato nuk mund të përgjigjen me zhvendosje ndryshimeve ditore e stinore të 

temperaturës. Organizmat që jetojnë në shtresat sipërfaqësore të ujit, për shkak të 

luhatjeve më të mëdha të temperaturës janë më euritermë se ato të shtresave të thella. 

Efekti fiziologjik i temperaturës shprehet në mënyra të ndryshme. Ka një rregullsi të 

pjesshme sipas së cilës ngritja me 1
0
C e temperaturës shkakton rritjen me 10% të 

proçeseve metabolike. Temperatura ka rëndësi shumë të madhe në përhapjen e 

organizmave detarë. Të një rëndësie të veçantë janë temperaturat rreth vlerave 

optimale, sepse në këto temperatura realizohet një nga aktivitetet kryesore të 

organizmave, ai i riprodhimit. Ndikimi i temperaturës mbi përhapjen e organizmave 

shprehet si gjatë maturimit të gonadeve, ashtu edhe gjatë lëshimit të gametëve. Larvat 

janë më pak tolerante ndaj ndryshimeve të temperaturës në krahasim me format e 

rritura. Kjo ka mjaft rëndësi për përhapjen e llojit. 

1.3.2 Drita 

Në mjedisin ujor drita luan rol të rëndësishëm jo vetëm si burim energjie për 

fotosintezën, por është edhe një faktor që ndikon drejtpërdrejtë në shpërndarjen dhe 

migracionin e organizmave. Rrezet e dritës që godasin sipërfaqen e ujit, në bazë të 

ligjeve të optikës pjesërisht reflektohen dhe pjesërisht depërtojnë në shtresat e ujit. 

Ujrat e bregdetit (më pak të pastra) kanë tejdukshmëri më të madhe për rrezet me 

gjatësi vale 530 µ d.m.th. për valët e verdha e të gjelbërta të spektrit. Drita ndikon në 

shumë dukuri biologjike, por në radhë të parë ajo shërben si burim energjie për 

fotosintezën. Fotosinteza përcakton prodhimtarinë primare dhe realizohet vetëm në 

shtresat e sipërme të ujit, deri në atë thellësi ku intensiteti i dritës është i mjaftueshëm 

për organizmat bimorë. Thellësia e kësaj zone, që quhet edhe zona eufotike arrin nga 

40 – 50 metër në ujrat e turbullta e deri në 100 metër në ato të tejdukshme. Drita është 

një prej faktorëve më të rëndësishëm që përcakton shpërndarjen e organizmave detarë. 

Ashtu siç u theksua edhe më lart, bimët janë të kufizuara në zonën eufotike. Në këtë 

zonë edhe kafshët ndodhen në sasi të madhe, si në llojshmëri ashtu edhe në dendësi, 

sepse bimët shërbejnë si ushqim për shumë lloje kafshësh, duke filluar që nga ato 

njëqelizore e deri tek vertebrorët e zhvilluar. Drita ndikon edhe në ngjyrën e shumë 

organizmave detarë. Në shumë raste ngjyra luan rol mbrojtës në sajë të dukurive të 

mimetizimit dhe homokromisë. Në organizma të ndryshëm ajo realizohet në mënyra 

të ndryshme në varësi të kushteve të mjedisit. Për tu mbrojtur nga ndriçimi i tepërt 

organizmat detarë të ujrave sipërfaqësorë kanë përpunuar përshtatshmëri të tjera. 

Kështu, bimët mbrohen duke grumbulluar plastidet në shtresën sipërfaqësore të 

qelizave, ndërsa kafshët duke prodhuar pigmente nga qeliza të posaçme, duke hapur 

gropa mbrojtëse në substrat ose duke u zhytur në thellësi të ujit. Drita mund të 

ushtrojë ndikimin e vet edhe në rritjen biologjike mujore dhe stinore. Ajo ndikon në 

rritmet e riprodhimit dhe të fotoperiodës. 
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1.3.3 Valët e detit dhe shkalla e ekspozimit të bregut 

Valët luajnë një rol të rëndësishëm për organizmat bentikë bregdetarë. Valët e detit 

favorizojnë shkëmbimet midis detit dhe atmosferës. Në qoftë se nuk do të ekzistonin 

lëvizjet me anë të valëve shkëmbimi i gazeve dhe i nxehtësisë midis detit dhe 

atmosferës do të ishte mjaft i kufizuar dhe vetëm për një shtresë të hollë të sipërfaqes. 

Veprimi i valëve siguron gjithashtu edhe një shpërndarje të kripërave ushqyese në 

shtresat sipërfaqësore të ujit. Regjimi i valëzimit përcaktohet kryesisht nga shkalla e 

bashkëveprimit të forcës dhe drejtimit të erës me sipërfaqen e ujit të detit dhe me 

karakteristikat morfometrike të vijës bregdetare. Valët që veprojnë në zonën 

bregdetare të vendit tonë formohen kryesisht në detin e hapur të Adriatikut dhe Jonit. 

Valët e detit, me forcën e tyre dhe pjesëzave të forta që ato tërheqin (guralecë e 

materiale të tjera) godasin organizmat bentikë bregdetare. Kjo forcë mekanike është 

në gjendje të shkatërrojë jo vetëm këto organizma por edhe shkëmbinjtë bregdetarë. 

Megjithatë në organizmat bentikë të bregdetit një gjë e tillë nuk ndodh, mbasi ato 

kanë fituar një sërë përshtatshmërish (si fiksimi pas substratit, strehimi në të çarat e 

shkëmbinjve, groposja në rërë, pajisja me guackë mbrojtëse etj.), të cilat zvogëlojnë 

efektin e kësaj force. 

1.3.4 Oksigjeni në ujin e detit 

Sasia e oksigjenit të tretur në ujin e detit luhatet nga 0 deri në 8.5 ml/l. Ai nuk është i 

shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme. Sasira më të mëdha gjenden pranë sipërfaqes, 

ku ekziston një ekuilibër midis oksigjenit të tretur dhe atij atmosferik. Një pjesë e 

oksigjenit të tretur në ujin e detit rrjedh nga fotosinteza e bimëve dhe në zonën 

eufotike ky oksigjen furnizon kafshët. Në zonat me gjerësi gjeografike të vogël midis 

thellësive 400 e 500 metra mungon oksigjeni i tretur. Në zonat me gjerësi gjeografike 

të madhe sasia e oksigjenit që ndodhet në shtresat sipërfaqësore është në përgjithësi e 

madhe. Në mënyrë të përgjithshme mund të thuhet që oksigjeni është më i tretshëm në 

ujrat e ftohta se sa ato të ngrohta. Në Adriatik oksigjenimi me i mirë i ujrave detare 

dhe bregdetare bëhet në stinën e pranverës, kryesisht si rezultat i përzierjes më të mirë 

të ujrave për shkak të erërave dhe temperaturave që favorizojnë tretshmërinë e 

oksigjenit në ujë. Kjo periudhë (pranvera) konsiderohet si periudha më e favorshme 

për organizmat detarë në përgjithësi dhe ato bentikë në veçanti. Situatë e kundërt 

mund të konsiderohet në fund të verës dhe fillim të vjeshtës, kur sasia e oksigjenit të 

tretur në ujë është e ulët, kryesisht për shkak të temperaturave të larta të verës, si dhe 

për shkak të shtimit të përmbajtjes së lëndës organike gjatë verës. 

1.3.5 Kripësia  

Uji i detit është një tretësirë mjaft komplekse, përbërja e së cilës mbetet në tërësinë e 

saj e pandryshuar. Sasia e lëndëve të tretura përbën atë që quhet kripësi. Vlera e saj 

mesatare është 35‰. Në detet e mbyllur siç është Deti Mesdhe, të cilët kanë këmbim 

të kufizuar të ujit me oqeanet, vihen re ndryshime të dukshme të kripësisë. Në këto 

dete për shkak të prurjeve të mëdha të ujit të ëmbël nga lumenjtë, kripësia ulet. Në 
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gjiret e mbyllur dhe pa derdhje të lumenjve të gjerësive të vogla gjeografike (me 

avullim të fortë), kripësia sipërfaqësore mund të arrijë vlera më të larta se norma. Në 

Mesdheun perëndimor ajo luhatet nga 37‰ - 38‰, ndërsa në atë lindor deri në 39‰. 

Në bregdetin tonë kripësia më e ulët arrin në 30‰, më e larta 39‰, ndërsa mesatarja 

37,5‰. Kripësia më e ulët vihet re në muajt e dimrit, si rrjedhojë e prurjeve të mëdha 

të lumenjve, ndërsa më e larta gjatë muajve të verës si rrjedhojë  e prurjeve të pakta 

dhe avullimeve të shumta. Organizmat reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj 

ndryshimeve të kripësisë dhe për këtë ndahen në stenohaline (të aftë të durojnë vetëm 

luhatje të vogla të kripësisë) dhe eurihaline (të aftë të durojnë luhatje të mëdha të 

kripësisë). Kriprat janë të shpërbashkueshme në jone dhe përveç kriprave ka rëndësi 

dhe përbërja jonike. Janë pikërisht këto jone, të cilat paraqesin shpesh një rëndësi të 

madhe biologjike. Të tilla janë nitratet, fosfatet, hekuri, magnezi dhe silici. Disa prej 

tyre gjenden zakonisht në organizma që kanë veti t’i grumbullojnë ato. P.sh. 

vanadiumi gjendet në disa tunikatë në një përqindje 50.000 herë më të madhe se në 

ujin e detit. Përgjithësisht organizmat detarë ndodhen në ekuilibër osmotik me 

mjedisin ujor.  

1.3.6 Kriprat ushqyese (nutrientët) 

Nga kriprat në det, rëndësi të veçantë biologjike kanë kriprat e azotit dhe fosforit. 

Azoti është i pranishëm në ujin e detit në trajtën e nitrateve (si joni NO3
-
), por edhe si 

nitrite (jone NO2
-
) dhe amoniak (NH3) të prodhuar nga aktiviteti biologjik, sidomos në 

shtresat më sipërfaqësore të ujit dhe pranë fundeve. Fosfori është i pranishëm 

gjithmonë në formën e joneve ortofosforike (H2PO4
-
 dhe HPO4

2-
) dhe pjesërisht në 

formën e fosforit organik. Azoti dhe fosfori janë element kufizues, meqenëse sasia e 

tyre rregullon prodhimtarinë parësore. Ata së bashku me elementët e tjerë që ndodhen 

në sasi të vogël quhen ndryshe dhe ushqyes. Sasia e nitrateve dhe fosfateve në 

sipërfaqe të deteve luhatet respektivisht nga 1 – 120 mg/l dhe nga 0 – 20 mg/l dhe 

zmadhohet në mënyrë të dukshme, deri në 550 mg/l për nitratet dhe 80 mg/l për 

fosfatet. Nga këto shifra del në pah edhe rëndësia e rrymave vertikale dhe përzierjes 

së ujrave në shpërndarjen e kriprave në kolonën ujore. Megjithë ndryshimet që 

ekzistojnë midis sasisë së nitrateve dhe fosfateve të sipërfaqes dhe thellësive raporti 

midis azotit dhe fosforit ngelet i pandryshuar dhe është në peshë 7 : 1. 

1.3.7 Substrati  

Për organizmat bentikë, substrati ka rëndësi të madhe, jo vetëm si strehues (për 

mbështetje, fiksim, lëvizje), por edhe sepse me substratin janë të lidhur shumica e 

faktorëve të tjerë ekologjikë që ndikojnë në bentos. Substrati dhe uji konsiderohen si 

dy elementë të ndryshëm të mjedisit për organizmat bentikë, por që nuk janë të 

pavarur nga njëri tjetri. Uji intersticial duke u futur në substrat bën që sedimentet të 

jenë të shpërndarë në të. Substrati dhe uji përbëjnë mjedisin e dy grupimeve të mëdha 

të organizmave bentikë, atyre që jetojnë brenda në substrat (endofauna) e që kanë 

tipare të cilat i përshtaten kësaj mënyre jetese dhe atyre që jetojnë në sipërfaqe 

(epifauna dhe epiflora). Disa lloje molusqesh dhe krimbash poliketë zënë një pozitë 
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ndërmjetëse mbasi jetojnë të futur në substrat dhe nxjerrin jashtë sifonët dhe 

tentakulat. Po ashtu, disa krustace një pjesë të kohës e kalojnë të futur në substrat 

ndërsa pjesën tjetër notojnë në ujin përreth. Epifauna është më e zhvilluar në fundet e 

forta ndërsa endofauna në fundet e buta ose të lëvizshme. Midis dy tipeve të substratit 

një pozitë ndërmjetëse zënë fundet detritike. Ato mund të klasifikohen në fundet e 

forta kur elementët përbërës arrijnë pesha të tilla që zhvendosen me vështirësi nga 

rrymat dhe dallgët dhe vetë ato shërbejnë si substrat ku zhvillohet një epifaunë e 

qëndrueshme. Fundet detritike mund të jenë dhe funde të lëvizshme kur elementët 

përbërës janë mjaft të vegjël dhe nuk sigurojnë zhvillimin e një epifaune të 

qëndrueshme. Siç shihet kufiri është shumë i lëvizshëm dhe ndryshon sipas thellësisë. 

Substrati i fortë përfaqëson vendin ku kapet shumica e algave dhe invertebrorëve 

sedentarë si sfungjerët, gorgoniet, madreporët, briozoarët, tunikatët etj. Substrati i 

butë është vendi ku jetojnë një numër i madh invertebrorësh që groposen në rërë e 

baltë si:krimba, ekinodermat, bivalvë, gastropodë etj, si dhe vendi ku kapen 

fanerogamet detare. Shpërndarja e dy tipeve të fundeve, ndryshon sipas thellësisë. Në 

thellësi të vogla deri në kufirin e platformës kontinentale  (0 – 200 m) janë mjaft të 

shpeshta substratet e forta, ndërsa poshtë kësaj thellësie mbizotërojnë pothuajse 

plotësisht fundet e buta. Faktorët klimatikë kanë ndikim të ndryshëm në organizmat 

që jetojnë në funde të forta dhe në ato që jetojnë në fundet e buta. Duke qenë se 

fundet e forta ndodhen në thellësi të vogla dhe duke qenë se vetë forma e substratit 

kushtëzon formimin e mikroklimave të ndryshme edhe ndikimi i faktorëve klimatik 

është më i madh. Në fundet e forta për arsyet që u thanë më lart ekziston një 

biocenozë heterogjene e paqëndrueshme, relativisht e pasur me lloje, por e varfër në 

individë. 

1.3.8 Mbulesa algale  

Më poshtë është bërë një përshkrim i shkurtër i grupeve kryesore të algave të brigjeve 

të cekëta shkëmbore, të cilat përdoren për ushqim dhe / ose strehim për 

makroinvertebrorët bentikë detarë.  

Algat blu të gjelbra (Cianobakteret) - Cyanophyta  

Cianofitet janë organizma me strukturë nën nivelin qelizor mbasi qeliza e tyre nuk ka 

bërthamë të përcaktuar mirë. Ato mund të kenë formë të rrumbullakët ose formë filli 

të përbërë nga shumë elementë. Në Mesdhe ka llojshmëri relativisht të lartë 

cianofitesh, të cilat gjenden në mjedise të ndryshme, që nga burimet termale të 

ngrohta, mjediset e lagështa, në plankton, në bentos, në ujrat e ëmbla si edhe në ato 

detare. Ato janë të përhapura gjerësisht në dete të ngrohta, prandaj gjenden në një 

numër të madh edhe në Detin Mesdhe. Këto lloje janë kryesisht bentonike dhe jetojnë 

në thellësi dhe substrate të ndryshme. Në brigjet shkëmbore në supralitoral, kryesisht 

në vendet më të ekspozuara, ato marrin një ngjyrë gri në kafe dhe të zezë në pjesën 

më të sipërme. Këto zona të ngjyrosura formojnë njolla të errta, të cilat shtrihen nga 

disa centimetra deri në 10 metra lartësi, e cila është tregues i pranisë së cianofiteve. 

Këto njolla të errta përbëhen nga lloje epilitike (në sipërfaqe të shkëmbit) dhe lloje 
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endolitike, që jetojnë në gurë gëlqerorë. Këto lloje jetojnë shumë mirë edhe në prani 

të një sasie të vogël uji dhe mund të mbijetojnë për javë të tëra, prandaj ato jetojnë në 

zonën e supralitoralit, jashtë ujit. Ato mund të mbijetojnë edhe luhatjeve të faktorëve 

të tjerë ekologjikë si temperatura, drita etj. Disa nga algat blu të gjelbra mund të 

marrin ngjyrë tjetër në varësi të intensitetit të dritës.   

Algat e gjelbra - Chlorophyta 

Këto alga karakterizohen nga prania e klorofilës b, e ngjashme me atë që gjendet tek 

bimët e larta, prandaj mendohet se këto lloje janë paraardhësit e gjithë bimëve. Prania 

e klorofilës b u jep këtyre llojeve një ngjyrë të gjelbër të qartë, të ndryshme nga e 

gjelbra që kanë ndonjëherë rodofitet ose feofitet. Njihen mbi 7000 lloje klorofitesh, 

nga të cilat, mbi 1000 jetojnë në det, ndërsa të tjerat janë të ujrave të ëmbla. Llojet me 

përmasa të mëdha jetojnë kryesisht në substrate të zonave me ujë të cekët. Pjesa më e 

madhe e klorofiteve gjendet në katet e sipërme të zonës litorale e më konkretisht në 

mediolitoral dhe infralitoral (deri në thellësinë 10 m), pra, kërkojnë mjedise të 

ndriçuara mirë. Bazuar në organizimin e talit në bazën e tij, mënyrës së jetesës dhe 

mënyrës së riprodhimit, ndahen në disa klasa, nga të cilat klasa Ulvaceae përbën 

klasën me llojet më me interes dhe që përfshin forma makroskopike detare. Klasa 

Ulvaceae, përfshin në pjesën më të madhe lloje njëvjeçare. Algat e gjelbra 

makroskopike detare jetojnë përgjithësisht në funde të forta dhe vetëm disa lloje në 

fundet e buta. Ato kanë dendësi më të madhe në thellësi të vogël por ka edhe 

përjashtime. Disa lloje kanë tal të njomë, rrëshqitës, filamentoz ose tubular si tek 

Enteromorpha, Chaetomorpha, Cladophora dhe  Ulva. Këto lloje janë shumë 

rezistente dhe nuk kanë shumë kërkesa për kushtet mjedisore. Prania e tyre mund të 

jetë tregues i një mjedisi të stresuar për shkaqe natyrore (si ulja e kripësisë) ose nga 

ndotja. Llojet e gjinisë Codium kanë një tal rrëshqitës me ngjyrë të gjelbër të errët. Në 

Mesdhe është i zakonshëm Codium bursa. Në gjininë Halimeda, tali mund të ketë një 

ngjyrë pak të bardhë si pasojë e pranisë së lehtë të karbonatit të kalçiumit. Në Mesdhe 

gjendet vetëm një lloj i kësaj gjinie, Halimeda tuna. Gjinia Acetabularia gjithashtu ka 

sasi të vogla kalçiumi e për rrjedhojë ndihmojnë në formimin e sedimenteve gëlqerore 

të detit. Lloji mesdhetar i kësaj gjinie është Acetabularia acetabulum. Gjinia 

Caulerpa është e pranishme në Mesdhe me llojin Caulerpa prolifera. Llojet e kësaj 

gjinie ngjajnë me bimët e larta. Nga kjo gjini përbën problem lloji invaziv Caulerpa 

taxifolia që është quajtur edhe “alga vrasëse”, e cila ka hyrë në Detin Mesdhe nga 

Kanali i Suezit. Ajo ndikon në zhdukjen e llojeve të tjera përfshirë edhe Posidonian. 

Ndërkohë, një lloj tjetër invaziv i kësaj gjinie, Caulerpa cylindracea, po shfaq mjaft 

agresivitet në përhapjen e saj në Adriatik, përfshirë edhe bregdetin shqiptar. 

Algat e murrme - Phaeophyta 

Këto alga kanë ngjyrë mbizotëruese kafen, si pasojë e pranisë së pigmentit 

fukoksantinë, i cili bën pjesë në grupin e ksantofilave. Ngjyrat e tyre nuk janë vetëm 

kafe, por kanë edhe nuanca të verdha, e verdhë në të gjelbër, e verdhë – e artë, rrallë 

herë janë kafe e errët. Përveç klorofilës a këto alga përmbajnë edhe klorofilë c. 
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Format makroskopike kanë përmasa të ndryshme, nga disa centimetra deri në disa 

metra. Tali i tyre ka përbërje xhelatinore, tulore, membranore, kartilagjenore dhe 

rrallë herë edhe gëlqerore. Mund të jenë njëvjeçare ose shumëvjeçare. Njihen më 

shumë se 1500 lloje, përgjithësisht detare. Në Mesdhe gjenden më shumë në fundet e 

forta, në thellësi të vogël dhe të mesme. Ato janë më të përhapura nga zona e batic – 

zbaticës deri në thellësinë 15 – 20 m. Përtej kësaj thellësie ato bëhen gjithnjë e më të 

rralla deri sa zhduken fare. Në shkëmbinjtë nënujorë të Mesdheut shpesh janë 

përbërësit kryesorë të popullatave algale. Ndër gjinitë më të rëndësishme është gjinia 

Cystoseira, e karakterizuar nga një tal në trajtë shkurreje dhe mund të kalojë lartësinë 

gjysëm metri. Llojet mesdhetare më kryesore janë Cystoseira amentacea (C. stricta), 

e cila gjendet direkt nën ujë, në brigje që goditen nga dallgët; Cystoseira crinita, e cila 

gjendet në zona më të mbrojtura nga dallgët dhe në disa metra thellësi; Cystoseira 

schiffneri (C. discors) në thellësi mesatare; Cystoseira spinosa në shkëmbinj 

relativisht të thellë, Cystoseira zosteroides në zonën koralore. Algat e gjinisë 

Sargasum janë gjithashtu të rëndësishme me disa lloje mesdhetare. Ato arrijnë disa 

metra gjatësi (llojet mesdhetare zakonisht nuk kalojnë një metër gjatësi) dhe 

përmbajnë vezikula sferike të mbushura me gaz. Lloji më i zakonshëm në Detin 

Mesdhe është Sargasum vulgare. Ka shumë lloje të tjera algash të murrme që kanë 

përmasa më të vogla. Pamjen e shkurreve e kanë gjinitë Dictyota dhe Dilophus që 

kanë disa lloje. Në Mesdhe lloji më përfaqësues është Dictyota dichotoma, e cila 

dallohet nga bifurkimi i talit, e ngjashme me Dictyopteris polypodioides (D. 

membranacea), e cila dallohet nga prania e një nervure qëndrore. Alga të tjera të 

zakonshme të këtij grupi në Mesdhe janë Halopteris scoparia (Stypocaulon 

scoparium), Colpomenia sinuosa. Në Mesdhe janë karakteristikë edhe algat e gjinisë 

Padina, me ngjyrë të bardhë, të cilat përmbajnë sasi të vogla të karbonatit të 

kalçiumit. Lloji më i përhapur është Padina pavonica. 

Algat e kuqe - Rodophyta 

Rodofitet përfshijnë përveç pigmentit klorofilë edhe fikoeritrinën, fikocianinën, 

ksantofilën dhe karotinën. Ngjyra e tyre mund të jetë e kuqe, e kuqërremtë, vjollcë 

dhe nganjëherë në kafe dhe të gjelbërt. Format që jetojnë në thellësi të mëdha kanë 

ngjyrë të kuqe të theksuar. Në përgjithësi preferojnë ujra pak të ndriçuar, megjithëse 

ka edhe lloje fotofile që jetojnë në zonën e baticë – zbaticës. Në këtë grup bëjnë pjesë 

jo më pak se 4000 lloje, përgjithësisht shumëqelizore dhe detare. Në Mesdhe ato 

gjenden deri në thellësinë 130 m. Në thellësi ato mbizotërojnë krahasuar me algat e 

tjera. Kjo lidhet me faktin se pigmenti i tyre i kuq mund të përthithë më lehtë dritën 

blu. Kur gjenden në thellësi të vogël, me disa përjashtime, preferojnë vendet me hije, 

me mungesë të dritës së drejtëpërdrejtë. Pjesa më e madhe e llojeve janë njëvjeçare 

dhe e kryejnë ciklin e tyre jetësor brenda një viti ose më pak. Më pak të zakonshme 

janë llojet shumëvjeçare, të cilat jetojnë disa vjet. Përgjithësisht kanë kërkesa ndaj 

kushteve të mjedisit dhe me disa përjashtime ato lulëzojnë në ujra të pastra. Përmasat 

e tyre janë të ndryshme, por zakonisht variojnë në dhjetra centimetra. Tali i tyre mund 

të ketë përbërje xhelatinore të butë, membranore ose të tultë, të fortë, kartilagjenore 
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ose gëlqerorë. Ndër llojet me tal të butë përmendim dy lloje mesdhetare Nemalion 

helminthoides dhe Rissoella verruculosa. Në Mesdhe, në thellësi më të mëdha janë të 

pranishme edhe llojet Asparogopsis armata, Halymenia floresia, Sphaeroccocus 

coronopifolius etj. Një grup i rodofiteve që janë shumë të rëndësishme nga pikëpamja 

ekologjike janë llojet e familjes Corrallinaceae. Rëndësia e tyre i dedikohet faktit që 

tali i tyre përmban sasi të ndryshme të karbonatit të kalçiumit dhe mund të marrin 

pjesë në formimin e substrateve organogjene. Në shkëmbinjtë mesdhetarë në bregdet 

gjendet Lithophyllum tortuosum (Lithophyllum lichenoides), e cila mund të formojë 

një brez shumë të fortë. Disa lloje të tjera kanë një tal në trajtë shkurreje, të artikuluar 

dhe më pak të kalçifikuar sesa llojet e mëparshme, si Corallina elongata (Corallina 

mediterranea), e cila është shumë e zakonshme në Mesdhe, gjithashtu gjinia Jania, 

Amphiroa etj. 

1.4 Katëzimi i bentosit detar 

Në varësi të thellësisë, bentosi paraqet përbërje, dendësi dhe organizim të ndryshëm. 

Kjo bën që të kemi një shtresëzim vertikal të tij. Gjerësia dhe numri i shtresave është 

në varësi të kritereve të përdorura për klasifikim. Një nga kriteret e përdorura për një 

kohë të gjatë për klasifikimin e bentosit detar, ka qenë ai i Ekmanit (1927). Sipas këtij 

kriteri izobati 200 m bën ndarjen e formacioneve litorale me ato të thellësisë. Ky 

izobat më tepër përfaqëson kufirin e platformës kontinentale, se sa kufirin që ndan 

zonën e ndriçuar prej rrezatimit diellor nga zona e errët. Që prej vitit 1957, sipas 

marrëveshjes së Gjenovës, për të përcaktuar shtresëzimin u përdor termi kat. Me kat 

kuptohet ajo shtrirje vertikale e bentosit në të cilën kushtet ekologjike janë të 

pandryshueshme ose ndryshojnë gradualisht, pa hope. Kati nga ana e tij ndahet në 

horizonte, ndërsa tërësia e kateve me karakteristika ekologjike të përbashkëta formon 

sistemin (Maldura 1971). 

Më pas klasifikimi i Gjenovës u modifikua nga Peres dhe Pikard. Sipas këtij 

klasifikimi bentosi ndahet në dy sisteme: a) në sistemin litoral ose fital (që 

karakterizohet nga prania e vegjetacionit autotrof) dhe b) në sistemin e thellë ose 

afital (ku vegjetacioni autotrof mungon). 

Sistemi litoral përfshin katër kate: supralitoral, mediolitoral ose mezolitoral, 

infralitoral dhe cirkalitoral. Në supralitoral organizmat detarë durojnë periudha të 

gjata jashtë ujit. Ato lagen vetëm nga piklat e dallgëve. Mediolitorali përfshin zonën 

që shtrihet midis kufirit maksimal të baticës dhe kufirit minimal të zbaticës. Në këtë 

zonë organizmat ndodhen për një kohë të caktuar jashtë ujit. Infralitorali është i lidhur 

me shoqërime bimore fotofile si zosterace dhe algat. Cirkalitorali, përmban popullime 

bimore e shtazore shiafile. Sistemi i thellë përfshin tre kate: batialin, abisalin dhe 

hadalin. Kati batial përfshin shpatin kontinental si dhe zonën që shtrihet poshtë tij. 

Kati abisal përfshin fundin oqeanik, ndërsa kati hadal gropat e mëdha oqeanike. 

Çdo kat, në varësi të natyrës së substratit, ndahet në horizonte (facie). Të shtatë katet 

përsa i përket faktorëve fiziko-kimikë të ujit janë mjaft mirë të diferencuar. Kështu, 

lagështira diferencon supralitoralin, mediolitoralin, dhe infralitoralin, drita diferencon 

infralitoralin, cirkalitoralin dhe batialin; karakteristikat gjeomorfologjike diferencojnë 
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batialin, abisalin dhe hadalin. Katet diferencohen edhe nga faktorët biotikë që nga ana 

e tyre karakterizohen nga tipe të ndryshme popullimesh (Bianchi 1991). 

Për shkak të faktorëve të mësipërm është vështirë që për katet të përcaktohen limite 

batimetrike të sakta. Në brigjet që zbresin butë, kati supralitoral mund të ketë një 

lartësi deri në 50 cm mbi nivelin e baticës ndërsa në brigjet që zbresin thikë deri në 3 

– 4 metra. Gjerësia e katit mediolitoral ndryshon në varësi të madhësisë së baticë – 

zbaticës, që siç dihet është e ndryshme në varësi të vendit dhe periudhës së vitit. Kati 

infralitoral në ujrat pak a shumë të turbullta mund të përfundojë në thellësinë 30 m 

ndërsa në ato me tejdukshmëri të madhe deri në 60 m. Kufiri i poshtën i katit 

cirkalitoral varion nga 120 – 200 m; ai i katit batial ndodhet pak më poshtë se 3000 m, 

ai i katit abisal midis 6000 e 7000 metrave. Kati hadal shkon deri në thellësinë 

maksimale oqeanike (11000 m). Duhet theksuar se katet sidomos në sistemin fital nuk 

përfaqësojnë një vazhdimësi gjeografike (Nybakken, 1997). 

 

1.4.1 Katet detare të litoralit të cekët 

Litorali i cekët përfaqëson pjesën e sipërme të litoralit, ku përfshihen katet detare të 

supralitoralit, mediolitoralit dhe infralitoralit, zakonisht deri në 40 m thellësi, ndërsa 

litorali i thellë përfaqësohet nga cirkalitorali, i cili në Mesdhe shtrihet nga 40 m  deri 

në 200 m thellësi (Bianchi, 1991).   

Kati supralitoral 

Kati supralitoral bën kalimin midis mjedisit tokësor dhe atij detar. Në të jetojnë 

popullime me origjinë të përzier (tokësore – detare). Ato lagen nga uji i detit vetëm 

nga pikat e dallgëve. Duke qenë se organizmave detare ju duhet të kalojnë periudha të 

gjata jashtë ujit, ato janë përshtatur këtyre kushteve. Gjerësia e katit varet edhe nga 

natyra e bregut dhe ekspozimi i tij. Ajo varion nga disa centimetra në disa metra. 

Biocenozat më të njohura të katit supralitoral janë ato që zhvillohen në substrat të 

fortë. Bimët përfaqësohen nga cianofitet që u japin shkëmbinjve një ngjyrë të errët. 

Kjo përcakton edhe një tregues për të vlerësuar gjerësinë e katit supralitoral. Llojet 

cianofite janë si epilitike ashtu edhe endolitike. Këto të fundit preferojnë sidomos 

shkëmbinjtë gëlqerorë. Kafshët përfaqësohen kryesisht nga molusqet gastropodë të 

familjes Littorinidae {kryesisht Melarhaphe (Littorina) neritoides} (Maldura 1971). 

Këta molusqe ushqehen me alga dhe kryejnë migracione vertikale në varësi të 

gjendjes së detit. Po ashtu karakteristikë për këtë zonë janë dhe cirripedët Euraphia  

(Chthamalus) depressus dhe Chthamalus stellatus që kapen zakonisht në një numër të 

madh mbi shkëmbinjtë e supralitoralit. Këto kafshë ruajnë për një kohë të gjatë në 

guackën e tyre ujin e detit të ardhur nga piklat e dallgëve. Në bentosin e lëvizshëm të 

këtij kati bëjnë pjesë edhe isopodët, si Ligia oceanica. Ajo dallohet për aktivitet të 

madh, sidomos kur lëviz për të kërkuar ushqim në katin mediolitoral. Popullimi i tyre, 

që nuk është vetëm bentonik, karakterizohet nga forma që u janë përshtatur 

ndryshimeve të theksuara të kripësisë, temperaturës dhe pH (Bianchi 1991). 

Gjithashtu, gaforrja e shkëmbinjve Pachygrapsus marmoratus del nga uji në zonën e 

piklave të dallgëve në kërkim të ushqimit (Bianchi 1998). 
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Kati mediolitoral 

Në katin mediolitoral jetojnë organizma që ndodhen në zonën e baticë – zbaticës. 

Gjerësia e kësaj zone ndryshon mjaft dhe është në varësi të tipit të bregdetit dhe të 

madhësisë së baticë – zbaticës. Kati mediolitoral karakterizohet nga mbulime dhe 

zbulime periodike të ujit. Koha e qëndrimit të organizmave jashtë ujit është gjithashtu 

në varësi të drejtpërdrejtë të madhësisë së baticë – zbaticës. Kjo bën që në brendësi të 

katit të diferencohen horizonte. Në detin Mesdhe ato janë vetëm dy, i sipërmi dhe i 

poshtmi; ndërsa në detet me ekspozicion të madh të ujit ato janë të shumtë. 

Në Detin Mesdhe dallimi i horizonteve është i lidhur më tepër me veprimin e baticë – 

zbaticës se sa të dallgëve. Horizonti i sipërm përfshin atë pjesë të katit ku organizmat 

lagen vetën nga dallgët; ndërsa horizonti i poshtëm përfshin pjesën me organizma që 

laget edhe nga zbatica. Kufijtë e katit nuk përcaktohen vetëm nga madhësia e baticë- 

zbaticës por edhe nga ekspozimi i bregut ndaj dallgëve. Kështu p.sh. në Mesdhe, sipas 

Peres e Picard, kufiri i horizontit të sipërm gjendet nga 50 cm në 2.50 m mbi nivelin 

mesatar të detit.  

Në detet me baticë – zbaticë të fortë gjendja është krejt e ndryshme, sepse i gjithë kati 

me horizontet e tij të shumtë i është nënshtruar më tepër ritmeve të baticë – zbaticës 

se sa lëvizjeve të dallgëve (Maldura 1971).  

Formacionet e algave gëlqerore përfaqësojnë popullime tipike të këtij kati. Shpesh 

atyre u bashkohen elementë të tjerë vegjetal si cianofite, klorofite, rodofite si dhe lloje 

të ndryshme kafshësh si gastropodë dhe knidarë (Bianchi 1991). Lloje karakteristike 

të kësaj zone janë patelat dhe domatja e detit (Actinia equina) (Bianchi 1998). 

Shtimi i sasisë së lëndës organike në gjendje pezullie kushtëzon krijimin e një facie të 

veçantë që karakterizohet nga prania e midhjes Mytilus galloprovincialis. Prania e ujit 

të ndotur kushtëzon një facie tjetër ku zhvillohet alga klorofite Enteromorpha 

(Nybakken, 1997). 

Kati infralitoral 

Kati infralitoral shtrihet nga disa cm nën nivelin e zbaticës deri në thellësi të 

ndryshme, në varësi të depërtueshmërisë së dritës. Kjo thellësi në ujrat shumë të 

turbullta mund të jetë rreth 20 m ndërsa në ujrat e tejdukshme mbi 40 – 50 m. Për 

Detin Mesdhe, si kufi i poshtëm mund të merret thellësia 35 m. Infralitorali nga ana 

biologjike karakterizohet nga zhvillimi i madh i algave fotofile dhe livadheve me 

fanerogame detar, si dhe nga prania e një numri të madh organizmash shtazorë që janë 

të lidhura me to. Po ashtu, ky kat karakterizohet nga një hidrodinamizëm i ndjeshëm 

dhe nga depërtueshmëria e rrezeve të dritës që bën të mundur aktivitetin fotosintetik. 

Për këto arsye, kati infralitoral është më kompleks si përsa i përket pasurisë llojore e 

bollshmërisë së grupeve faunistike e floristike, ashtu dhe për larminë e biotipeve e 

biocenozave. Ai është i pasur dhe përsa i përket lidhjeve ekologjike midis 

organizmave të ndryshme (Maldura 1971). 

Popullimet variojnë në varësi të natyrës së fundit. Ekzistojnë biocenoza që janë të 

lidhura me fundet e forta, me fundet e buta dhe me fundet e përziera. Biocenozat e 

fundeve të forta mund të jenë dy tipesh: me mbizotërim të bimëve ose me mbizotërim 
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të kafshëve. Tipi i parë, që ka edhe një numër të madh faciesh, përfshin biocenoza të 

algave fotofile, ndërsa tipi i dytë zhvillohet sidomos në detet tropikale dhe është i 

përfaqësuar nga formacionet madreporike (Bianchi 1991). 

Në studimin e popullimeve të këtij kati duhen patur parasysh dy faktorë; 1) 

ndryshimet stinore të popullimeve të algave fotofile, të cilat mund të ndryshojnë në 

mënyrë të ndjeshme pamjen e katit (në Mesdhe p.sh. popullimet e algave fotofile janë 

të pakta në vjeshtë dhe të shumta në pranverë). 2) ndryshimet në kohë të popullimeve, 

me kalimin e viteve (dukuria e suksesioneve ekologjike). 

1.4.2  Popullimet e fundeve të forta 

Në fundet e forta, popullimet e algave fotofile janë të përhapura në të gjithë rajonet 

detare, me një llojshmëri të lartë. Ekzistojnë një numër i madh komunitetesh, që nga 

ana e tyre ndryshojnë nga horizonti në horizont. Këto komunitete përcaktohen nga 

tërësia e faktorëve ekologjikë. Një individualitet biocenotik mund të përcaktohet qoftë 

edhe nga një lloj i vetëm alge, si p.sh Acetabularia, Cystoseira etj. (Nybakken, 1997). 

Pjesa e cekët e litoralit paraqet disa karakteristika të veçanta ku mund të dallohen 

popullime të ndryshme. Komuniteti i Jania është i zhvilluar në Mesdhe dhe 

Adriatikun lindor me klimë mesatare dhe ujë të tejdukshëm. Ai shoqërohet me një 

numër algash dhe epifitë të ndryshëm. Fauna e kësaj biocenoze është e zhvilluar 

sidomos në bazën e algave. Përveç formave të ngulura të hidroidëve, briozoarëve, 

sfungjerëve, ashidieve dhe balanidëve takohen edhe paguridë që përdorin si strehim 

guackat bosh të molusqeve gastropodë, prosobrankë si Patella caerulea, poliplakofori 

Chiton, shumë poliketë, asteroidë, ophiuroidë, peshq teleostenë të përfaqësuar nga 

labridët, gobidët dhe blenidët (Maldura 1971). 

Një komunitet tjetër i zakonshëm në Mesdhe është ai i algave Corallina, i cili 

zhvillohet në ujra më të turbullta. 

Me rritjen e përmbajtjes së lëndëve organike në ujë (që ndodh shpesh nga ndotja) 

kalohet gradualisht në popullime gjithmonë e më nitrofile. Këto kanë një 

homogjenitet më të madh, pasi llojet mbizotëruese janë mjaft tolerante ndaj faktorëve 

ekologjikë. Kështu që, përveçse janë neutrofile janë edhe eurihaline dhe euriterme. 

Kemi të bëjmë me popullime me një zhvillim të pakët vegjetativ që përfaqësohet nga 

klorofitet e gjinisë Enteromorfa dhe Ulva, nga rodofitet, cianofitet etj. Midis formave 

shtazore mund të përmendim cirripedin Balanus amphitrite, poliketët e gjinive 

Capitella dhe Staurocephalus. Për Mesdheun janë karakteristik Bugula neritina, 

serpulidi Hydroides norvegica, hidrozoari Tubularia mesembryanthemum dhe disa 

lloje sfungjerësh. Popullimet e algave koralore (Lithophyllum) me faciet më të 

përhapura Litophyllum incrustans, zhvillohen atje ku nuk mund të zhvillohen alga të 

tjera. Shkëmbinjtë në këto zona mbulohen pjesërisht nga këto alga gëlqerore dhe nga 

organizma të tjerë si sfungjerët, balanidët, gastropodët, madreoporët. Karakteristikë 

për to janë edhe popullimet me iriqë Arbacia lixula dhe Paracentrotus lividus. Këta 

ekinidë jetojnë në gropa sferike që hapin me ndihmën e gjembave të tyre (Bianchi 

1991). 
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Popullimet e Vermetidëve përfaqësojnë një përbërës të rëndësishëm, që 

karakterizohen nga një grumbullim masiv i këtij gastropodi të ngulur. Popullimet e 

poliketëve serpulidë janë gjithashtu të zhvilluar në pjesën e sipërme të katit.  

1.5 Karakteristika të përgjithshme të bregdetit shqiptar të Adriatikut dhe të 

zonave të studimit. 

Deti Adriatik shtrihet midis Gadishullit Apenin në perëndim dhe Gadishullit të 

Ballkanit në lindje, kurse Kanali i Otrantos (72 km) e ndan atë me Detin Jon. Deti 

Adriatik është i gjatë 820 km (drejtimi veri-jug) dhe i gjerë 203 km (lindje-perëndim). 

Ai ka një sipërfaqe 138.595 km
2
 dhe thellësi maksimale 1330 m. Temperatura 

mesatare e ujit në korrik arrinë 23,2 ◦C, ndërsa ajo mesatare vjetore 17,5 ◦C. Kripësia 

e tij luhatet nga 30 ‰ pranë grykëderdhjeve të lumenjve deri në 37 ‰. Tejdukshmëria 

në bregdet është 5 m ndërsa në det të hapur  shkon deri në 45 m (Marano et al., 1982). 

Emri i Adriatikut, sipas disa historianëve, vjen nga qyteti i Adria, pranë Rovigo, 

Veneto, megjithatë sipas një hipoteze tjetër, emri vjen nga Atri (dikur Hadria pastaj 

Hatria), qytet i artit para tre mijë vjetëve në krahinën e Teramo, Abruzzo, apo edhe 

nga Jader, emri antik i qytetit të Zadarit (Zeqo, 1990). Klima karakterizohet nga vera 

shumë e ngrohtë dhe e thatë dhe dimër i butë dhe i shkurtër, nganjëherë me shi dhe i 

lagësht. Në rajonin e Adriatikut në verë mbizotëron moti i qëndrueshëm me pak erë, 

ndërsa në dimër është nën ndikimin e presionit të ulët nga zonat e Atlantikut. Erërat 

jugore janë të ngrohta dhe erërat e dimrit janë të ftohta (Marano et al., 1982). 

Bregdeti i Adriatikut në pjesën shqiptare është i ulët, ranor e lagunor, i ndërprerë në 

disa segmente nga kepa të ulët kondrinor. Ky bregdet ka drejtim meridional (V-J), në 

mospërputhje me drejtimin e strukturave, të cilat priten prej vijës bregdetare në një 

kënd (Kabo & Krutaj, 1996). Në brigjet shqiptare ky det është i cekët. Bregdeti 

Adriatik në Shqipëri fillon në grykëderdhjen e Lumit Buna në pjesën veriore të 

Plazhit të Velipojës. Formacionet gjarpërore të shtretërve lumorë kanë krijuar shumë 

laguna dhe gjire. Grykëderdhjet e lumenjve rriten çdo vit me disa metra. Ky zgjerim i 

tokës është më evident në fushën e Myzeqesë dhe më i ngadaltë afër Lezhës në veri. 

Sistemet artificiale të ujitjes të ndërtuar në Durrës në vitin 1970 kanë përshpejtuar 

këtë proces. Ky evolucion ka rritur vlerat turistike të zonës me anë të shumë plazheve 

si: Velipoja, Shëngjini, Kune, Gjiri Lalzit, Durrësi, Golemi, Mali Robit, Spille, 

Divjaka, Darëzeza dhe Plazhi i Ri në Vlorë (Pano, 1984).  

Bazuar në tiparet më të përgjithshme morfologjike dhe morfometrike, bregdeti 

shqiptar i Adriatikut ndahet në dy sektorë kryesorë: Sektori i Grykëderdhjes së Bunës 

- Shëngjin; dhe Sektori Shëngjin - Gjiri i Vlorës (Kabo & Krutaj, 1996). Sektori 

Shëngjin - Gjiri i Vlorës zë 2/3 e vijës bregdetare të Adriatikut Shqiptar. Në këtë 

Sektor përfshihen edhe stacionet e marra në studim. Ky sektor dallohet nga larmia e 

madhe morfologjike dhe nga dinamika shumë e fuqishme dhe e shpejtë e vijës 

bregdetare. Ndryshimet e shpejta të vijës bregdetare janë kushtëzuar nga cektësia e 

detit, nga prurjet e konsiderueshme të ngurta të lumenjve, nga drejtimi dhe fuqia e 

erërave (mbizotërojnë ato perëndimore dhe veriperëndimore) dhe intesiteti i 

dallgëzimit. Në intensifikimin e gërryerjes në brigjet e Adriatikut shqiptar një rol të 
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madh kanë luajtur edhe luhatjet e vazhdueshme të grykëderdhjeve të lumenjve që 

derdhen në Adratik (Mezini & Gjoni, 1996). Në përgjithësi vija bregdetare është 

dinamike për shkak të faktorëve natyral, por edhe human, me një ndikim të dekadave 

të fundit në evolucionin e bregut, që është shumë i lartë. Vija bregdetare dhe plazhet 

karakterizohen nga një zhvillim i shpejtë morfologjik duke rezultuar në një avancim të 

bregdetit drejt perëndimit. Evolucioni i vijës bregdetare është i ndryshëm gjatë 

gjatësisë së saj, duke u varur nga ngarkesat aluvionale të secilit lum. Erozioni i 

plazheve është i pranishëm në disa sektorë në vijën bregdetare. Në bregdetin Adriatik 

gjenden ujra të pastër, laguna, këneta dhe grykëderdhje lumenjsh (Pano, 1984).  

Vija bregdetare e Adriatikut, nga Vlora në jug deri në gjirin e Drinit në veri, 

përfaqëson një bregdet të ulët akumulativ, me erozion detar dhe zona të përmbytura 

nga përparimi i detit drejt tokës, por në disa zona ka edhe bregdet shkëmbor. Në këto 

zona akumulative të vijës bregdetare ka disa sektorë relativisht të vegjël erozivë. 

Kepet e Rodonit, Palit, Lagjit dhe Triportit, të përbërë nga shkëmbinj amnormolasik 

të antiklinalit të depresionit Periadriatik, përfaqësojnë konfigurimin eroziv të vijës 

bregdetare adriatike të Shqipërisë (Anonimous, 1999). 

1.5.1 Kepi i Rodonit - Shën Pjetër  

Elementët më karakteristik të bregdetit të Adriatikut janë kepat ranorë, ndër to edhe 

Kepi i Rodonit. Ky kep duke hyrë thellë në det është i pari që i nënshtrohet 

veprimtarisë shkatërruese të dallgëve të detit. Përbërja litologjike e tij është prej 

formimesh terrigjene (ranorë dhe argjila) mjaft të gërryeshme. Kepi i Rodonit është 

një rrip toke në formë gadishulli që futet në brendësi të Detit Adriatik. Ai shtrihet në 

formë trekëndëshi midis gjirit të Rodonit në veri dhe atij të Lalzit në jug. Në veri të tij 

derdhet lumi i Ishmit një nga lumenjtë e vegjël të Shqipërisë. Kepi i Rodonit është 

kepi më i madh në vendin tonë, i cili mbyll nga ana e jugut gjirin e Drinit. Paralel me 

bregun e tij shtrihen kodra argjilore, të cilat dallohen nga format e rrumbullakëta që e 

rrethojnë krejt kepin. Një pjesë e tyre mbulohen nga pyje të vogla duke krijuar dy 

ngjyra shplodhëse: të kaltrën e detit dhe të gjelbrën e bregut. Ky kep është objekt i 

sulmeve të vazhdueshme të dallgëve e valëve detare, të cilat konvergojnë në kep e për 

rrjedhojë janë vazhdimisht në tërheqje (Kabo 1990 - 1991).  Emri Kepi i Rodonit e ka 

origjinën nga hyjnia ilire, Redon, Zoti i shtegtarëve dhe marinarëve, ashtu si 

Poseidoni helen apo Neptuni romak (Zeqo 1990).   

1.5.2 Porto Romano - Kallm  

Kjo zonë shtrihet në veri - perëndim të Durrësit. Në njërin krah të bregdetit shtrihen 

kodrat, ndërsa krahu tjetër është fushë, e cila përdoret kryesisht për qëllime bujqësore. 

Kjo zonë karakterizohet nga rritje e popullsisë dhe nga një zhvillim rural i shpejtë, 

kryesisht kohët e fundit. Zona e Kallmit përfaqëson një nga të paktët segmente me 

brigje shkëmbore në pjesën shqiptare të Adriatikut. Kjo zonë paraqet interes studimi 

për shkak të karakteristikave fiziko – gjeografike, vlerave natyrore, pejsazhore dhe 

turistike. Kjo zonë karakterizohet nga depresioni Preadriatik. Ky depresion 

karakterizohet nga disa zinxhirë kodrinorë, të cilët përfaqësojnë struktura antiklinale. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Shqip%C3%ABri
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Ky rajon ndërtohet kryesisht nga formacionet mollasike Mioceno-Pliocenike dhe ato 

të depozitimeve kuaternare, që i janë nënshtruar strukturimit gjeologo-tektonik për të 

dhënë gjeomorfologjinë aktuale të kësaj hapësire. Nga ana formacionale ato përbëhen 

nga facie kryesisht ranoro-argjilore dhe i përkasin moshës së Seravalian -Tortonianit, 

që vazhdon në pjesën e sipërme nga depozitimet e Mesinianit. Struktura antiklinale e 

Durrësit përfaqësohet vetëm me krahun lindor, i cili pranë detit ka depozitime 

Pliocenike dhe të Miocenit të sipërm poshtë tyre (me gipse në Durrës – Currila). 

Krahu perëndimor i strukturës është i zhytur në ujrat e Adriatikut. Në sektorin e Porto 

Romanos shtresat Pliocenike të krahut lindor janë tepër të deformuara deri në 

vertikale ose paksa të përmbysura për në perëndim. Këto mund të jenë edhe efekte të 

shtytjeve, që presin tërthor strukturën. Kodra e Durrësit shtrihet buzë detit në një 

gjatësi 12 km dhe gjerësi 2 km. Shpati perëndimor është më i pjerrët, gati thik, në 

krahasim me atë lindor, qoftë nga prania e shkëputjes, që ka zhytur pjesën 

perëndimore të strukturës, ashtu dhe nga rënia e shtresave të drejtuara për në lindje, në 

disa raste edhe vertikale. Në Porto – Romano kodra e Durrësit përfundon duke i lënë 

vendin më tej asaj të Bishtit të Pallës (ose Kepi i Palit), pasi është prerë nga një 

tektonikë grabenore, që ka zhytur strukturën, e cila edhe sot është aktive, ç’ka duket 

nga zhytja e bunkerëve nën ujë të ndërtuar në tokë, disa dekada me parë. Kurrizi i 

kësaj kodre vendoset buzë detit dhe ka një lartësi maksimale në zonën e Currilave, 

prej 178 m. Në veri drejt Bishtit të Pallës relievi është i ulët nga 50 m dhe më poshtë. 

Bregu perëndimor i Kodrave të Durrësit ka shumë rrëshqitje, rrëzime dhe vijë bregore 

pa ose me plazhe të ngushta disa metra. 

1.5.3 Kepi i Lagjit - Spille 

Kepi i Lagjit ndodhet në sektorin verior të kodrave të Kryevidhit, që pritet nga ujrat e 

Adriatikut e pastaj me vargun antiklinal të Durrësit, që përfundon në shtrirje, në ujrat 

e Adriatikut, në Kepin e Palit. Këto kodra mendohet se i takojnë formacioneve të 

Pliocenit. Kodrat janë të mbuluara nga pyjet e makjes. Vegjetacioni i brigjeve 

shkëmbore dominohet nga Crithmum maritimum i shoqëruar me shumë specie të 

zakonshme. Shkëmbinjtë që dalin mbi ujë përfaqësojnë biotope shumë interesantë për 

shumë organizma detare në Kepin e Lagjit. Për këtë zonë njihen dy lloje barishtesh 

detare: Posidonia oceanica dhe Cymodocea nodosa (Kashta & Beqiraj 2009). 

Antiklinali i Kryevidhit ndërtohet nga depozitimet e Pliocenit dhe të dy krahët bien 

me kënd 25-30 ,  të komplikuara në të dy anët me shkëputje tektonike deri në pamjen 

e luleve dhe ndahen njëri nga tjetri, me thyerje tektonike sipas të cilave kalon Lumi 

Shkumbin. Tektonika që pret krahun perëndimor të Kryevidhit ka formuar një shpat të 

pjerrët në buzë të tij me dinamikë mjaft aktive të ujrave detare, kur krahu puqet me 

bregdetin dhe me mjaft shembje dhe rrëshqitje, duke bllokuar në mjaft raste vijën 

bregore të detit. Në veri të buzës perëndimore të strukturës së Kryevidhit drejt Kalasë 

së Turrës, deti afrohet pranë bregut e për rrjedhojë plazhet janë tepër të kufizuara, 

përjashto ato raste, kur gryka e ndonjë përroi derdhet në det. Edhe në veri, antiklinali i 

Kryevidhit, duke u prerë mespërmes nga deti dhe nga çarje e shkëputje tërthore, në 

pjesën e poshtme argjilore, krijohen shpate tepër të paqëndrueshëm me shumë 
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rëshqitje, të shkaktuara nga shkëputjet listrike. Pjesa perëndimore e antiklinalit të 

Kryevidhit pranë detit, është prerë nga shkëputjet e tipit rrëshqitje normale, që i kanë 

zhytur blloqet në perëndim të tyre. Në jug të gjirit të Durrësit vazhdon vargu i kodrave 

Kryevidh – Divjakë – Ardenicë (Kabo, 1990 – 1991). 

1.5.4 Triporti 

Në skajin jugor të bregut të Adriatikut gjendet bregu i lartë shkëmbor i Triportit, i 

përbërë nga kodra të ulta ranorësh shtresorë, me zhvillim të madh të greminave 

(falezave). Ky breg ka një gjatësi prej 8 km, të vendosur në trajtën e një rripi 

bregdetar (lidoje) me një gjerësi nga 50-100 m në pjesët më të ngushta, në rreth 2 km 

në pjesët më të gjera (në jug). Format elementare pozitive të këtij rripi janë ledhet e 

sotme ranore si dhe batllat ose rripat nënujore, kurse format më të mëdha janë dunat 

ranore që shtrihen në 2-3 seri, thuajse paralele, por që nuk përputhen me drejtimin e 

vijës bregdetare, e cila i pret nën një kënd. Zhvillimin më të madh dunat e kanë në 

sektorin e Zvërnecit, ku arrijnë lartësinë më të madhe (3 – 4 m) dhe shtrihen jo më 

larg se 400-500 m nga vija bregdetare. Dunat e Zvërnecit në plan kanë formën e 

gjysëmhënës. Më në brendësi të rripit ranor të Vlorës shtrihet seria e dunave të vjetra, 

të ashtuquajtura sheniere. Ato janë tepër të eroduara nga era e të prishura nga 

veprimtaria njerëzore, aq sa mezi dallohen në reliev. Element karakteristik i 

morfologjisë së rripit ranor të Vlorës janë dhe format negative të relievit që 

përfaqësohen nga gripa deflacioni me thellësi deri 1 m, të formuara nga veprimtaria 

eoliane. Ato janë të përhapura kudo, por në zonën e mbuluar me bimësi (pisha) ato 

janë zhdukur, ndërkohë që ruhen mjaft mirë në sektorin e Zvërnecit e sektorë të tjerë 

të zhveshur nga bimësia (Kabo & Krutaj, 1996). Falezat  e Triportit janë formuar në 

ranorë shtresorë tortonianë me çimentim argjilo-karbonatik. Triporti është një mbetje 

e krahut lindor të brahiantiklinalit tortonian të Panajasë, që ka pësuar deformime të 

mëdha të tipit lart-hedhës gjatë pliokuaternarit. Sot ruhet vetëm një pjesë e këtij krahu 

në trajtën e kodrave të ulta (30 – 80 m), tepër të eroduara e të përçara nga përroska të 

shumta. Falezat e Triportit, duke qënë relativisht të paqëndrueshme (gërryhen më 

lehtë), dallohen për lartësi të konsiderueshme (10 – 30 m) dhe shpate të pjerrta deri në 

vertikale. Këto veçori lidhen më rënien e shtresave të kodrave në drejtim të lindjes 

nën një kënd 40°. Vargu kodrinor i Triportit  (5 km i gjatë) përbëhet nga tre kodra që 

lidhen me rripa ranorë. Kjo tregon se ato (kodra e Pllakës, e Dajlanit dhe e Limoit) 

dikur kanë qënë ishuj që u bashkuan me njëri tjetrin dhe tokën nga prurjet e ngurta të 

Vjosës, duke krijuar një nga tombolat më tipike të Shqipërisë dhe Mesdheut dhe 

bashkë me të dhe Lagunën e Nartës. Falezat e Triportit janë në rrezik 

paqëndrueshmërie nga rritja e fuqisë së gërryerjes, duke qënë se ato janë të formuara 

në formacione terrigjene. Ndërtimi i Portit të Ri me skolierin e tij 1 km të gjatë në 

vitet ’70 – ‘80 ka ushtruar ndikim të fuqishëm në proçeset dinamike në të gjithë rripin 

ranor nga Skela në Triport, duke prishur ekuilibrin gjeomorfologjik të vendosur gjatë 

shekujve (Mezini & Gjoni, 1996).   
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1.6 Të dhëna ekzistuese mbi makrozoobentosin e brigjeve shkëmbore të Detit 

Adriatik. 

Brigjet shkëmbore të Adriatikut shqiptar janë habitate shumë interesante. Ato 

përfaqësojnë segmente të vogla dhe të izoluara mes brigjeve ranore që dominojnë 

Adriatikun Shqiptar, i cili është nën ndikimin e vazhdueshëm të erozionit. Për këtë 

arsye, si edhe për shkak të fragmentarizimit të habitatit komunitetet bentike të këtyre 

brigjeve shkëmbore karakterizohen nga një ndjeshmëri e lartë ekologjike (Beqiraj et 

al. 2011). Makrozoobentosi i brigjeve shkëmbore të Adriatikut Shqiptar është pak i 

studiuar. Nga brigjet shkëmbore më të studiuara, përsa i përket makrozoobentosit, 

janë brigjet e Gjirit të Vlorës, sidomos gjatë viteve të fundit (referuar publikimeve të 

Kasemi et. al. 2008, Kasemi & Ruci, 2012, 2013, 2014; Kasemi et. al. 2012; Beqiraj, 

2001; Beqiraj, 2006; Kasemi & Beqiraj, 2006; Beqiraj & Kashta, 2007; Dhora, 1978; 

Dhora & Gjiknuri, 1994 – 1995; Dhora & Salvini-Plawen, 1997; Dhora, 2000; 

Gjiknuri, 1979 – 1980; ShRMMNSh, 1997; Vaso, 1994; Dhora, 2002; Dhora & 

Kashta, 2001). Në këto publikime jepen të dhëna për grupe të tilla si sfungjerët, 

knidarët, nematodët, ekiuridët, molusqet, anelidët, krustacetë, sipunkulidët, 

briozoarët, ekinodermatët dhe tunikatët.  

Për makrozoobentosin e zonës së Kallmit, i cili përfaqëson një nga zonat e studimit, 

është bërë një studim vitet e fundit në kuadër të një diplome Master (Simoni 2011), ku 

grumbullimi i të dhënave është bërë në periudhën 2009 – 2011. Sipas këtij punimi 

janë gjetur gjithsej 91 lloje makroinvertebrorësh bentikë që u përkasin 6 grupeve të 

mëdha taksonomike: 3  knidarë, 56 gastropodë, 23 bivalvë, 1 anelid, 8 krustace dhe 1 

ekinodermat. Në zonat e tjera të këtij studimi (Shën Pjetër, Spille, Triport) , të dhënat 

ekzistuese për makrozoobentosin e brigjeve janë shumë të pakta, sporadike dhe 

kryesisht në formë raportesh, por të pa publikuara në formë punimesh shkencore (si 

p.sh. ato të Beqiraj & Kashta 2014; Kashta & Beqiraj 2009). Ky punim doktorature 

është studimi i parë i fokusuar në makrozoobentosin e brigjeve të këtyre zonave, i cili 

ka për qëllim të japë të dhëna për përbërjen llojore, karakteristikat sasiore të 

popullatave të makrozoobentosit, dendësisë, dinamikës, ndryshimet e tyre sipas 

stinëve, si dhe të bëjë një vlerësim të përgjithshëm të shkallës së stabilitetit  të 

popullatave makrozoobentike në zonat e studiuara. Vitet e fundit ndikimi mjedisor në 

bregdetin shqiptar, përfshirë edhe zonat e këtij studimi, është rritur kryesisht si pasojë 

e zhvillimit urban të pakontrolluar dhe turizmit. Ky ndikim pasqyrohet edhe në 

komunitetet bentike të brigjeve të cekëta, në të cilat ka lloje që konsiderohen edhe si 

tregues të ndikimit mjedisor (Fraschetti et al. 2011). Këto janë disa nga arsyet që e 

bëjnë të rëndësishëm studimin e brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar, si në 

aspektin e njohjes së biodiversitetit bregdetar, ndjeshmërisë ekologjike dhe mjedisore, 

por edhe në aspektin e rëndësisë sociale dhe ekonomike, duke e parë këtë të lidhur me 

zhvillimin e turizmit bregdetar. 

Shpresojmë që ky studim të japë një kontribut të vlefshëm për rritjen e informacionit 

shkencor dhe shkallës së njohjes së bentosit detar si në zonat e studiuara, ashtu edhe 

në përgjithësi për pjesën shqiptare të Detit Adriatik.  
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2. MATERIALI DHE METODA  

2.1 Stacionet dhe periudhat e kampionimit  

Stacionet ku janë grumbulluar makroinvertebrorët bentikë përfshijnë brigjet e cekëta 

shkëmbore të Detit Adriatik, nga Kepi i Rodonit në veri deri në Gjirin e Vlorës në jug, 

konkretisht 4 stacione: Shën Pjetër, Kallm, Spille dhe Triport (figura 2.1.1). Për 

grumbullimin e materialit janë kryer ekspedita në terren gjatë viteve 2011, 2012 dhe 

2013, në periudhat fund Prilli – fillim Maji, fund Korriku – fillim Gushti dhe fund 

Shtatori – fillim Tetori në secilin vit.  

Në këtë mënyrë, kampionimet janë kryer në tre stinë: pranverë, verë dhe vjeshtë.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1. Harta e Shqipërisë me zonat e kampionimit: 1. 

Shën Pjetër; 2. Kallm; 3. Spille; 4. Triport 
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Figura 2.1.2 Foto nga stacionet e kampionimit 
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2.2 Metodat e kampionimit 

Kampionimi është realizuar sipas metodave standarte për kampionimet bentike në 

fundet e forta (sipas Cattaneo et al. 1978, Drago et al. 1980, Schlieper 1976,  Zenetos 

et al. 2000) për vlerësimet sasiore të popullatave bentike në stinët e pranverës, verës 

dhe vjeshtës. Kampionimi është realizuar në ujra të cekëta. Qëllimi kryesor ka qenë 

kampionimi në supralitoral dhe mediolitoral, por meqenëse dallimi i saktë i kufirit 

mes mediolitoralit dhe infralitoralit është i vështirë, është kampionuar edhe kufiri i 

sipërm i infralitoralit. Grumbullimi ka synuar në marrjen e makroinvertebrorëve si 

mbi sipërfaqen e shkëmbinjve, si dhe atyre të strehuara në alga. Rrjedhimisht janë 

marrë edhe kampione të llojeve kryesore të mbulesës algale, në mënyrë që të bëhet 

një njohje më e plotë e biocenozave. 

Për çdo stacion është kampionuar në 3 transekte, në një distancë lineare prej 50 m nga 

njëri - tjetri. Për çdo transekt janë marrë 6 kampione, 3 në supralitoral dhe 3 në 

mediolitoral dhe kufirin e sipërm të infralitoralit. Kështu, për çdo stacion janë marrë 

gjithsej 18 kampione (9 në supralitoral dhe 9 në mediolitoral) në secilën periudhë. Në 

këtë mënyrë, për të gjithë (4) stacionet janë marrë gjithsej 72 kampione për çdo 

periudhë kampionimi ose 432 kampione gjithsej në të gjitha kampionimet. Kampionet 

janë marrë në mënyrë sasiore duke grumbulluar dhe vlerësuar makrobentosin brenda 

një kuadrati prove me përmasa 50 cm x 50 cm. Ky kuadrat ishte i ndarë në 16 

kuadrate të vegjël në mënyrë që të lehtësohet vlerësimi sasior i makrobentosit. Brenda 

këtyre kuadrateve është bërë numërimi i individëve ose vlerësimi në përqindje i 

mbulesës algale, si dhe i kafshëve koloniale me përmasa të vogla, si p.sh Chthamalus, 

Mytilaster, Serpula etj. Grumbullimi i materialit është realizuar me dorë. Pas marrjes 

së kampioneve materiali është ruajtur në alkool (ethanol) 75% dhe është transportuar 

në laborator për përcaktim.  

Për përvetësimin e këtyre metodave kam marrë pjesë në një trajnim ndërkombëtar të 

posaçëm për metodat e studimit të bentosit të brigjeve shkëmbore, organizuar nga 

NIOZ (Instituti Mbretëror Hollnadez i Studimeve Detare) dhe rrjeti MARS (Rrjeti 

Europian i Stacioneve të Studimeve Detare). 
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Figura 2.2.1 Pamje nga puna gjatë kampionimeve në terren 

 

Figura 2.2.1 Pamje nga puna në laborator 
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2.3 Përcaktimet taksonomike 

Pjesa më e madhe e llojeve të gjetur të makrozoobentosit u takojnë molusqeve 

(Mollusca) gastropodë dhe bivalvë, krustaceve (Crustacea), dhe ekinodermatëve 

(Echinodermata). Krahas këtyre grupeve, janë gjetur edhe përfaqësues të knidarëve 

(Cnidaria), anelidëve (Annelida), briozoarëve (Bryozoa), sfungjerëve (Porifera), 

ekuiridëve (Echiura) dhe tunikatëve (Tunicata). Në figurën 2.3.2 janë paraqitur skica 

përfaqësuese të disa prej grupeve të sipërpërmendura, ku vihen në dukje tiparet 

kryesore të përdorura për përcaktim. Përcaktimet janë bazuar në Cossignani 1992, 

Clemam checklist, D’Angello & Gargiullo 1991, Gianuzzi-Savelli 1994, 1997, 1999, 

2001, 2003, Pope & Goto 1991, 1993, Riedl 1991 dhe Millard 2001. Ndërsa për 

përcaktimin e algave, krahas përpjekjeve tona, kemi patur edhe ndihmën e Prof. 

Lefter Kashta, specialist algolog në Qendrën e Kërkimit të Florës dhe Faunës, FSHN, 

UT. Pozicioni sistematik i invertebrorëve i referohet WoRMS (World Register of 

Marine Species) (http: www. marinespecies.org), i vizituar së fundmi në Shkurt 2015 

(ky sistem rishikohet në mënyrë të vazhdueshme). Në përcaktimin e disa llojeve të 

makroinvertebrorëve kemi patur ndihmën e Dr. Argyro Zenetos dhe Dr. Kostas 

Kapiris, zoologë detarë në Institutin e Kërkimeve Detare të Greqisë (HCMR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1  Stereomikroskopi i përdorur për fotografimin e llojeve. 
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Figura 2.3.2  Skicat e grupeve kryesore taksonomike të përdorura për përcaktim 
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Figura 2.3.2  Skicat e grupeve kryesore taksonomike të përdorura për përcaktim 
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Tiparet kryesore të përdorura për përcaktimin e kafshëve të grupeve më të zakonshme 

të gjetura në këtë studim jepen këtu më poshtë: 

Poliketët (Polychaeta) 

- forma dhe madhësia e prostomës; 

- forma dhe madhësia e peristomës; 

- forma dhe madhësia e gojës; 

- forma, madhësia dhe pozicioni i nofullave; 

- numri, forma, madhësia dhe pozicioni i dhëmbëve; 

- forma dhe madhësia e faringut; 

- numri, forma dhe madhësia e palpeve; 

- numri, forma dhe madhësia e tentakulave; 

- numri, forma dhe madhësia e syve; 

- numri, forma dhe madhësia e cirreve të peristomës; 

- numri, forma dhe madhësia e parapodeve; 

- numri, forma dhe madhësia e ketave; 

- forma e notopodit; 

- forma e neuropodit; 

- forma dhe madhësia e lobit respirator; 

- numri, forma dhe madhësia e cirreve dorsale; 

- numri, forma dhe madhësia e cirreve ventrale; 

- forma dhe madhësia e pigidiumit; 

- pozicioni i anusit; 

- forma dhe madhësia e cirreve anale. 

Gastropodët (Gastropoda) 

- forma dhe madhësia e guackës; 

- forma dhe madhësia e aperturës; 

- madhësia e xhiros së fundit (në raport me gjatësinë e guackës); 

- forma dhe madhësia e kanalit sifonal; 

- forma e buzëve të aperturës; 

- numri, forma dhe madhësia e dhëmbëve labialë; 

- forma e kolumelës; 

- numri, forma dhe madhësia e dhëmbëve kolumelarë; 

- forma e kallos kolumelare; 

- forma e umbelikumit; 

- forma, madhësia dhe përbërja e operkulumit; 

- forma dhe madhësia e brazdave të rritjes; 

- forma dhe madhësia e tuberkulave; 

- forma dhe madhësia e verrukave; 

- forma dhe madhësia e brinjëve boshtore; 

- forma dhe madhësia e brinjëve rrethore; 

- forma dhe thellësia e suturës; 
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- forma dhe madhësia e protokonkës; 

- forma dhe këndi i apeksit. 

Bivalvët (Bivalvia) 

- forma dhe madhësia e guackës; 

- forma e buzëve të guackës; 

- ngjyrimi i guackës; 

- simetria / asimetria e kapakëve të guackës; 

- raporti mes gjatësisë dhe gjerësisë së guackës; 

- trashësia e guackës; 

- forma e buzëve të guackës; 

- prania dhe forma e dhëmbëve të guackës; 

- forma e apeksit; 

- forma dhe kendi i umboneve; 

- gjatësia dhe pozicioni i ligamentit; 

- forma dhe thellësia e brazdave të rritjes; 

- forma dhe thellësia e vijave rrethore; 

- forma dhe thellësia e brinjëve boshtore; 

- numri, forma dhe madhësia e dhëmbëve kardinalë të drynit; 

- numri, forma dhe madhësia e dhëmbëve lateralë të drynit; 

- numri, forma dhe madhësia e gjurmëve të muskujve; 

- forma e vijës paleale; 

- forma e sinusit (gjirit) paleal; 

- forma e gjurmëve të kanaleve sifonale; 

- shkalla e zhvilimit te shresës së perlës. 

Krustacetë (Decapoda, Isopoda, Amphipoda) 

- forma dhe gjatësia e pergjithshme e trupit;  

- ngjyrimi i trungut dhe apendiseve; 

- forma dhe madhësia e cefalonit; 

- forma dhe madhësia e pereionit; 

- forma dhe madhësia e pleonit; 

- forma dhe madhësia e antenave; 

- forma dhe madhësia e antenulave; 

- forma, gjatësia dhe numri i dhëmbëzimeve të rostrumit; 

- pozicioni, numri dhe madhësia e dhëmbëzimeve të karapaksit; 

- prania, madhësia dhe forma e lobeve të cefalonit;  

- lloji, pozicioni, forma dhe madhësia e syve; 

- forma dhe madhësia e mandibulave; 

- forma dhe madhësia e maksilipedeve; 

- forma dhe madhësia e pleopodeve; 

- forma dhe madhësia e uropodeve; 

- forma dhe madhësia e telsonit; 
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- prania, forma dhe madhësia e furkës kaudale; 

- pozicioni i gonoporeve; 

- pozicioni i vrimave të ekskretimit; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e branshive; 

- numri, forma dhe madhësia e poditeve (në apendise të ndryshme); 

- numri, forma dhe madhësia e gungave dhe gjëmbave të kelave; 

- numri dhe madhësia e qimeve ndjesore në pjesë të ndryshme të trupit; 

- pozicioni, numri dhe madhësia e gjembave dhe tuberkulave në pjesë të ndryshme. 

Lëkurgjëmborët (Echinodermata) 

- forma e përgjithshme e trupit; 

- forma dhe madhësia e krahëve ambulakralë; 

- forma, madhësia dhe ngjyrimi i tekës; 

- mënyra e vendosjes, forma, madhësia dhe ngjyrimi i gjëmbave të skeletit; 

- forma dhe mënyra e lidhjes së pllakave skeletike të tekës;  

- forma dhe mënyra e lidhjes së pllakave skeletike të krahëve;  

- pozicioni, forma dhe madhësia e madreporitit; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e piastrave okulare; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e piastrave gjenitale; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e piastrave ambulakrale; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e piastrave ndërambulakrale; 

- pozicioni dhe forma e gojës; 

- forma dhe madhësia e tentakulave orale; 

- forma dhe madhësia e dhëmbëve të nofullave; 

- forma dhe mënyra e vendosjes së kreshtave ambulakrale; 

- mënyra e vendosjes, forma dhe madhësia e pedicileve; 

- forma dhe madhësia e ventuzave pedicilare; 

- forma dhe madhësia e tuberkulave; 

- forma e periproktit; 

- pozicioni i gonoporit; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e lunulave; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e papulave; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e cirreve orale; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e cirreve aborale; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e bursave; 

- pozicioni, forma dhe madhësia e branshive 
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2.4 Vlerësim i karakteristikave sasiore të popullatave 

Për të vlerësuar karakteristikat sasiore të popullatave është llogaritur dendësia d, ose 

mbulesa dhe konstantja K, për çdo lloj në secilën stinë kampionimi. 

Dendësia d shprehet me numrin e individëve të gjetur në sipërfaqen standart të 

mostrës (50 cm x 50 cm). Krahas vlerësimit të drejtpërdrejtë të dendësisë së çdo lloji 

në secilin kampion, është llogaritur edhe dendësia totale, si dhe ajo mesatare e llojeve 

për çdo stinë dhe stacion kampionimi. Në tabelat përmbledhëse të listës llojore dhe 

dendësisë së llojeve për çdo stacion në 3.6, vlerat e dendesisë janë paraqitur ato 

mesatare.  

Mbulesa është vlerësuar në përqindje për algat si dhe kafshët koloniale me përmasa të 

vogla, siç u shkrua më sipër.  

Konstantja K e llojeve për çdo stacion, shprehet si raport mes numrit a të mostrave ku 

gjendet lloji i caktuar dhe numrit të përgjithshëm P të mostrave të stacionit: K = a / p 

* 100. 

ku: K – konstantja 

a – numri i kampioneve ku lloji i vlerësuar është i pranishëm 

p – numri i përgjithshëm i kampioneve. 

Sipas Blanc et al. 1976 dhe Peja 1995, bazuar në vlerën e konstantes, është bërë një 

klasifikim i llojeve në: 

- lloje konstante  (K > 50%); 

- lloje shoqërues  (25% ≤ K ≤50%); 

- lloje rastësorë  (K < 25%). 

Bazuar mbi përqindjen e llojeve konstante dhe atyre rastësore është gjykuar mbi 

shkallën e stabilitetit të komunitetit, sipas Blanc et al. 1976, ku sa më e madhe 

përqindja e llojeve konstante, aq më e lartë shkalla e stabilitetit të komunitetit dhe 

anasjelltas. 

Vlerësimet sasiore të mësipërme janë paraqitur të përmbledhura në tabela për çdo 

stacion. 

Llojet për të cilët është llogaritur mbulesa në përqindje janë paraqitur në tabela më 

vete, duke marrë në konsideratë mbulesën (%) dhe konstanten për çdo stacion, në 

secilën stinë kampionimi. 

2.5 Indekset 

Për të vlerësuar ngjashmërinë llojore ndërmjet stinëve brenda një stacioni, si edhe mes 

stacioneve të kampionimit me njëri-tjetrin është përdorur Koefiçienti i Ngjashmërisë 

Llojore i (Sokal & Sneath, 1963) sipas formulës:  

i = a / a+2*(b+c) 

ku:  a – numri i llojeve të përbashkëta për të dy sezonet / stacionet; 

 b – numri i llojeve të pranishme vetëm në sezonin / stacionin e parë; 

 c – numri i llojeve të pranishme vetëm në sezonin / stacionin e dytë. 

Sipas Blanc et al., 1976, ngjashmëria llojore konsiderohet e ulët për i ‹ 0,25; mesatare 

për 0,25 ‹ i ‹ 0,4; dhe e lartë për i › 0,4. Sipas këtij vlerësimi, në rastin e llojeve që nuk 
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janë migratorë stinorë, sa më e lartë të jetë ngjashmëria llojore mes stinëve brenda një 

stacioni, aq më e lartë është shkalla e stabilitetit të komunitetit në këtë stacion. Në 

bazë të këtij koefiçienti është ndërtuar tabela me ngjashmëritë e përbërjes llojore si 

midis secilit çift stacionesh, ashtu edhe mes stinëve brenda një stacioni. 

Për vlerësimin e shkallës së diversitetit janë llogaritur dhe vlerësuar indekset e 

mëposhtëm sipas Begon et al., 2006, për secilin sezon dhe stacion kampionimi: 

 

Shannon-Weaver  H’=∑ pi ln (pi)   

Pielou: J= H’/ ln S  

Margalef: M = (S-1) / ln N 

ku: S – numri i llojeve; N – numri i individëve; pi – frekuenca e llojit i. 

 

Sipas Hazarika (2013), është vlerësuar shkalla e diversitetit të komunitetit bentik 

bazuar në vlerat e indekseve, si më poshtë: 

Për Indeksin Shannon & Weaver: H’ 

 H’ › 3   – shkallë e mirë; 

 1.5 ‹ H’ ‹ 3  – shkallë mesatare; 

 1‹ H’ ‹ 1.5  – shkallë e ulët; 

 H’ ‹ 1   – shkallë shumë e ulët. 

 

Për Indeksin Pielou: J  

 J › 0.8   – shkallë e mirë; 

 0.6 ‹ J ‹ 0.8  – shkallë mesatare; 

 0.3 ‹ J ‹ 0.6  – shkallë e ulët; 

 J ‹ 0.3   – shkallë shumë e ulët. 

 

Për Indeksin Margalef (M) nuk ka vlera standarte për përcaktim statusi. Si tregues i 

pasurisë llojore, vlerat e tij varen nga numri i llojeve dhe përdoren si vlera krahasuese 

mes pikave të kampionimit.   
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2.6 Përpunimet statistikore të të dhënave 

Analiza statistikore e të dhënave është realizuar sipas programit SAS Institute 

Inc.,Cary NC (http://support.sas.com/documentation/). Bazuar në të dhënat e 

grumbulluara është realizuar analiza njëfaktoriale e variancës (one Way ANOVA) për 

dendësinë e grupeve sipas stacioneve dhe stinëve të kampionimit dhe është paraqitur 

dendograma e kësaj analize.  

Bazuar në vlerat e deviacionit standart është llogaritur koefiçienti i variacionit (CV) 

për të gjykuar mbi stabilitetin e grupeve makrozoobentike. Koefiçienti i variacionit 

është llogaritur sipas formulës: CV = δ / M x 100 

Ku: CV – koefiçienti i variacionit 

δ – deviacioni standart 

M – mesatarja.  

Vlerat e koefiçientit të variacionit për secilin grup makrozoobentik janë paraqitur në 

mënyrë tabelare.  

Gjithashtu, është realizuar Testi i Studentit për të përcaktuar nivelin e besueshmërisë 

dhe për të krahasuar dendësitë mesatare për secilin çift grup/stacion.  

Në vijim, është vlerësuar korrelacioni multivariant Pairwise (r) për dendësinë e llojeve 

në të gjitha stinët dhe stacionet. Në bazë të korrelacionit Pairwise është bërë një 

vlerësim për stacionet që korrelojnë më pak dhe për stacionet që korrelojnë më shumë 

me njëri tjetrin dhe është ndërtuar matrica multivariate. Gjykimi për korrelacionin 

është bërë mbi bazën e vlerave të korrelacionit, si më poshtë:  

0 < r  < 0.3 korrelacion i dobët;  

0,4 < r < 0,7 korrelacion mesatar;  

0.8 < r < 1 korrelacion i fortë.  

Bazuar në programin SPSS version 20, IBM statistics 2011 është realizaur testi χ2 

(Testi chi-square goodness-of-fit) me anë të të cilit janë testuar ndryshimet stinore në 

numrin e llojeve për çdo stacion.  

Gjithashtu është realizuar testi “Related Samples Wilcoxon Signed Rank” për të 

testuar ndryshimet stinore të dendësisë së llojeve për çdo stacion.   
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2.7 Llojet e kërcënuara në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare 

Është bërë analizimi i llojeve sipas kategorive dhe kritereve të Listës së Kuqe të  

IUCN (International Union for Conservation of Nature) versioni 2014. 3  dhe sipas 

Listës së Llojeve të Kërcënuara të Faunës së Shqipërisë (MM 2013). Në tabelën 2.7.1 

për llojet e kërcënuara është dhënë statusi i kërcënimit sipas kategorive të 

sipërpërmendura. Gjithashtu janë analizuar llojet detare me rëndësi ndërkombëtare, të 

përfshira në konventat më të rëndësishme si: Protokolli i Barcelonës (1996) Aneksi.II; 

Aneksi III (Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe Zonës Bregdetare të Detit 

Mesdhe); Konventa e Bonit, Apendisi 1 dhe Apendisi 2 (2006) (Konventa për 

Mbrojtjen e Specieve Shtegtuese të Kafshëve të Egra; CITES (2006) “Konventa për 

Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të  Rrezikuara të Florës dhe Faunës së Egër  dhe 

Konventa e Bernës (1993) "Konventa për Ruajtjen e Florës dhe Faunës së Egër dhe 

Mjedisit Natyror të Europës".  

Tabela 2.7.1 Kategoritë e kërcënimit të llojeve sipas IUCN. 

Kategoria  Kodi Përkufizimi 

EX    I zhdukur 

EW  I zhdukur si gjendje spontane ose të egër 

CR  I rrezikuar në mënyrë kritike 

EN  I rrezikuar 

VU  I përkeqësuar 

LR  Rrezik i ulët  

DD  Të dhëna të pamjaftueshme. 

NE  Jo i vlerësuar. 

 

Një klasifikimi më i detajuar, duke përfshirë edhe nën-kategoritë e kërcënimit për 

secilën nga kategoritë e IUCN të dhëna  në tabelën e mësipërme është paraqitur në 

shtojcën (faqe 132), (tabela 7.8) në fund të punimit.  
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3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

3.1 Listë e llojeve të makroinvertebrorëve bentikë të gjetur në të gjithë stacionet. 

Në listën e mëposhtme paraqiten emrat e llojeve të gjetur në të katër stacionet e 

kampionimit dhe pozicioni i tyre sistematik. Pozicioni sistematik i referohet WoRMS, 

siç është përmendur në 2.3. 

PORIFERA 

Demospongiae 

Familja: Ianthellidae  

Hexadella racovitzai Topsent, 1896  

CNIDARIA 

Anthozoa  

Familja: Actiniidae 

Actinia equina (Linnaeus, 1758) 

Actinia cari Delle Chiaje, 1822 

Anemonia sulcata (Pennant, 1777) 

Aulactinia verrucosa (Pennant, 1777) 

Actinia sp. Linnaeus, 1767  

Paranemonia cinerea (Contarini, 1844)  

 

Familja: Hormathiidae 

Calliactis parasitica (Couch, 1842)  

NEMATODA 

Enoplea 

Familja: Enoplidae  

Enoplinae sp. Micoletzky, 1922  

ECHIURA 

Echiuroidea 

Familja: Echiuridae  

Echiurus sp. Guérin-Méneville, 1831  

MOLLUSCA 

Polyplacophora 

Familja: Chitonidae 

Chiton olivaceus Spengler, 1797  

Callochiton sp. Gray, 1847  

 

Familja: Acanthochitonidae 

Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767)  

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=100653
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=64
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=91
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Familja: Leptochitonidae  

Leptochiton cancellatus (Sowerby, 1840)  

Gastropoda 

Familja: Patellidae 

Patella caerulea Linnaeus, 1758  

Patella rustica Linnaeus, 1758  

Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 

Patella sp. Linnaeus, 1758  

Cymbula safiana (Lamarck, 1819)     

Patella pellucida Linnaeus, 1758  

 

Familja: Naticidae 

Cellana rota (Gmelin, 1791)  

 

Familja: Lepetidae 

Iothia fulva (Müller O.F., 1776) 

 

Familja: Fissurellidae 

Fissurella sp. Bruguière, 1789  

Diodora gibberula (Lamarck, 1822)  

Diodora graeca (Linnaeus, 1758)  

Diodora dorsata (Monterosato, 1878)  

Diodora sp. J.E. Gray, 1821  

Emarginula octaviana Coen, 1939  

 

Familja: Trochidae 

Clanculus corallinus (Gmelin, 1791)  

Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758 ) 

Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)  

Clanculus sp. Montfort, 1810  

Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)  

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) 

Jujubinus sp. Monterosato, 1884  

Gibbula adansonii (Payraudeau, 1826)  

Gibbula adriatica (Philippi, 1844)  

Gibbula albida (Gmelin, 1791)  

Gibbula ardens (Von Salis, 1793)  

Gibbula cineraria (Linnaeus, 1758)  

Gibbula divaricata (Linnaeus, 1758)  

Gibbula philberti (Récluz, 1843)  

Gibbula racketti (Payraudeau, 1826)  

Gibbula rarilineata (Michaud, 1829)  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=113
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1733
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=111
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443
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Gibbula umbilicaris (Linnaeus, 1758)  

Gibbula varia (Linnaeus, 1758)  

Gibbula sp.Risso, 1826  

Phorcus richardi (Payraudeau, 1826) 

Osilinus (Monodonta) articulatus  (Lamarck 1822 ) 

Phorcus mutabilis (Philippi, 1846)  

Osilinus (Monodonta) turbinatus (Born, 1778) 

 

Familja: Calliostomatidae  

Calliostoma sp. Swainson, 1840  

 

Familja: Phasianellidae 

Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)  

Tricolia tenuis (Michaud, 1829)  

Tricolia sp. Risso, 1826  

 

Familja: Neritidae 

Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Cerithiidae 

Cerithium vulgatum Bruguière, 1792  

Bittium reticulatum (da Costa, 1778)  

Cerithidium perparvulum (Watson, 1886)  

 

Familja: Potamididae  

Potamides conicus (Blainville, 1829)  

 

Familja: Epitoniidae  

Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)   

 

Familja: Littorinidae 

Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Rissoidae 

Rissoa guerinii Récluz, 1843  

Rissoa lia (Monterosato, 1884)  

Rissoa membranacea (J. Adams, 1800)  

Rissoa scurra (Monterosato, 1917)  

Rissoa similis Scacchi, 1836  

Rissoa variabilis (Von Mühlfeldt, 1824)  

Rissoa sp. Desmarest, 1814  

Pusillina lineolata (Michaud, 1832) 

Pusillina marginata (Michaud, 1830)  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151267
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=128
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=119
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123
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Pusillina sp. Monterosato, 1884  

Alvania cimex (Linnaeus, 1758)  

Alvania lineata Risso, 1826  

Alvania discors (Allan, 1818)  

Alvania beanii (Hanley in Thorpe, 1844)  

Setia amabilis (Locard, 1886)  

 

Familja: Hydrobiidae  

Ecrobia ventrosa (Montagu, 1803)  

 

Familja: Tornidae  

Circulus striatus (Philippi, 1836)  

 

Familja: Vermetidae 

Vermetus triquetrus   Bivona Ant. 1832  

Vermetus sp. Daudin, 1800  

Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884) 

 

Familja: Calyptraeidae  

Crepidula unguiformis Lamarck, 1822  

 

Familja: Cypraeidae  

Luria lurida (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Naticidae  

Euspira sp. Agassiz in J. Sowerby, 1837  

 

Familja: Muricidae 

Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus (Linnaeus, 1758)  

Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758)  

Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822)  

Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826)  

Ocinebrina hispidula (Pallary, 1904)  

Ocinebrina ingloria (Crosse, 1865)  

Muricopsis cristatus (Brocchi, 1814)  

Muricopsis sp. Bucquoy & Dautzenberg, 1882  

Rapana venosa (Valenciennes, 1846)  

Trophonopsis muricata (Montagu, 1803)  

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767)  

Coralliophila brevis (Blainville, 1832)  

Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845)  

 

Familja: Cystiscidae  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23139
http://www.somali.asso.fr/clemam/biotaxis.php?A=A0257
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=148
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Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758)  

Gibberula simonae Smriglio in Giannuzzi-Savelli, Pusateri, Palmeri & Ebreo, 2003  

 

Familja: Mitridae  

Scabricola fusca (Swainson, 1824)  

 

Familja: Costellariidae 

Vexillum ebenus (Lamarck, 1811) 

Vexillum savignyi (Payraudeau, 1826)  

Vexillum tricolor (Gmelin, 1791)  

Vexillum sp. Röding, 1798  

 

Familja: Buccinidae 

Euthria (Buccinulum) cornea (Linnaeus, 1758)  

Enginella leucozona (Philippi, 1844)  

Pisania striata (Gmelin, 1791)  

Pollia dorbignyi (Payraudeau, 1826)  

Pollia scacchiana (Philippi, 1844)  

Pollia sp.  Gray, 1834  

 

Familja: Nassariidae 

Nassarius cuvierii (Payraudeau, 1826)  

Nassarius incrassatus (Ström, 1768)  

Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758)  

Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Columbellidae 

Columbella rustica (Linnaeus, 1758)  

Mitrella gervillii (Payraudeau, 1826)  

Mitrella scripta (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Fasciolariidae 

Tarantinaea (Fasciolaria) lignaria (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Pyramidellidae  

Odostomella doliolum (Philippi, 1844)  

 

Familja: Conidae 

Mangelia sandrii (Brusina, 1865)  

Conus mediterraneus Hëass in Bruguière, 1792  

 

 

Familja: Raphitomidae  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23151
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=149
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23009
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23038
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=14107
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Raphitoma sp. Bellardi, 1847  

 

Familja: Risoellidae  

Rissoella opalina (Jeffreys, 1848)  

 

Familja: Pleurobranchidae  

Berthella sp. Blainville, 1824  

 

Familja: Aplysiidae  

Aplysia parvula Mörch, 1863  

Phyllaplysia lafonti P. Fischer, 1872  

 

Familja: Trimusculidae  

Trimusculus mammillaris (Linnaeus, 1758)  

Bivalvia 

Familja: Nuculidae  

Nucula sulcata Bronn, 1831  

 

Familja: Arcidae 

Arca tetragona Poli, 1795  

Barbatia barbata (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Noetiidae 

Striarca lactea (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Mytilidae 

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 

Mytilaster minimus (Poli, 1795)  

Mytilaster sp. Monterosato, 1884  

Musculus costulatus (Risso, 1826)  

Musculus discors (Linnaeus, 1767) 

Musculus subpictus (Cantraine, 1835)  

Crenella arenaria Monterosato, 1875 ex H. Martin, ms.  

Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)  

Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)  

Gibbomodiola adriatica (Lamarck, 1819)  

Modiolula phaseolina (Philippi, 1844)  

Arcuatula senhousia (Benson in Cantor, 1842)  

Modiolus sp. Lamarck, 1799  

 

 

Familja: Spondylidae 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=208
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=6072
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=211
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23121
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Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758  

 

Familja: Anomiidae 

Anomia ephippium Linnaeus, 1758  

Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Limidae  

Acesta excavata (Fabricius, 1779)  

 

Familja: Ostreidae 

Ostrea edulis Linnaeus, 1758  

Ostrea stentina Payraudeau, 1826  

 

Familja: Carditidae  

Centrocardita aculeata (Poli, 1795)  

 

Familja: Chamidae 

Chama gryphoides Linnaeus, 1758  

 

Familja: Galeommatidae  

Galeomma turtoni Turton, 1825  

 

Familja: Cardiidae 

Papillicardium papillosum (Poli, 1795) 

Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)  

Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)  

 

Familja: Trapezidae  

Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819)  

 

Familja: Veneridae  

Irus irus (Linnaeus, 1758)  

Polititapes rhomboides (Pennant, 1777)  

Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)  

Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)  

Petricola lithophaga (Retzius, 1788)  

 

Familja: Gastrochaenidae 

Gastrochaena sp. Spengler, 1783  

 

Laternulidae  

Laternula sp. Röding, 1798  

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=214
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=215
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23001
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=229
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ANNELIDA  

Polychaeta  

Familja: Nereididae 

Nereis sp. Linnaeus, 1758  

Hediste (Nereis) diversicolor (O.F. Müller, 1776)  

 

Familja: Opheliidae  

Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839)  

 

Familja: Sabellariidae  

Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767)  

 

Familja: Serpulidae  

Serpula vermicularis Linnaeus, 1767 

Serpula sp. Linnaeus, 1758  

 

Familja: Alciopidae  

Alciopa sp. Audouin & Milne Edwards, 1833  

CRUSTACEA 

Maxillopoda 

Familja: Chthamalidae 

Chthamalus stellatus (Poli, 1795)  

Euraphia depressa (Poli, 1791)  

 

Familja: Balanidae  

Balanus sp. Costa, 1778  

Malacostraca 

Familja: Alpheidae  

Athanas nitescens (Leach, 1813 [in Leach, 1813-1814])  

 

Familja: Hyppolitidae  

Eualus cranchii (Leach, 1817 [in Leach, 1815-1875])  

 

Familja: Palaemonidae 

Palaemonella rotumana (Borradaile, 1898) 

Palaemonella tenuipes Dana, 1852  

Palaemonetes Heller, 1869  

Macrobrachium sintangense (de Man, 1898) 

 

 

Familja: Paguridae  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=22496
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106059
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106788
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Pagurus sp. Fabricius, 1775  

 

Familja: Galatheidae  

Galathea sp. Fabricius, 1793  

 

Familja: Porcellanidae 

Porcellana platycheles (Pennant, 1777)  

 

Familja: Porcellanidae 

Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767)  

 

Familja: Ethusidae  

Ethusa mascarone (Herbst, 1785) 

 

Familja: Inachidae  

Macropodia sp. Leach, 1814  

Achaeus cranchii Leach, 1817  

 

Familja: Epialtidae 

Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816)  

Pisa tetraodon (Pennant, 1777)  

Pisa sp. Leach, 1814  

 

Familja: Majidae  

Maja squinado (Herbst, 1788)  

Maja crispata Risso, 1827  

 

Familja: Portunidae  

Carcinus aestuarii Nardo, 1847  

Callinectes sapidus Rathbun, 1896  

 

Familja: Polybiidae  

Liocarcinus vernalis (Risso, 1816)  

 

Familja: Pilumnidae  

Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)  

Pilumnopeus sp.A. Milne-Edwards, 1867  

 

Familja: Xanthidae 

Xantho hydrophilus (Herbst, 1790)  

Xantho poressa (Olivi, 1792) 

 

Familja: Eriphiidae 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106734
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106734
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=196143
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106769
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106764
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Eriphia verrucosa (Forskål, 1775)  

 

Familja: Grapsidae 

Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)  

 

Familja: Varunidae  

Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1835)  

Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827)  

 

Familja: Ligiidae 

Ligia oceanica (Linnaeus, 1767) 

 

Familja: Idoteidae  

Idotea balthica (Pallas, 1772)  

Idotea sp. Fabricius, 1798  

 

Familja: Sphaeromatidae 

Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787)  

 

Familja: Gammaridae 

Gammarus  sp.Fabricius, 1775  

BRYOZOA 

Gymnolaemata 

Familja: Phidoloporidae  

Reteporella sp. Busk, 1884 

ECHINODERMATA 

Holothuroidea 

Familja: Holothuriidae 

Holothuria (Holothuria) tubulosa Gmelin, 1790  

Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, 1823  

Echinoidea 

Familja: Arbaciidae 

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)  

 

Familja: Toxopneustidae  

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)  

 

Familja: Parechinidae 

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)  

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106772
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=146997
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=118277
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=101383
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1806
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123183
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123156
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=510797
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Asteroidea 

Familja: Asterinidae 

Asterina gibbosa (Pennant, 1777)  

Ophiuroidea 

Familja: Ophiotrichidae 

Ophiothrix fragilis (Abildgaard, 1789)  

 

Familja: Amphiuridae 

Amphiura chiajei Forbes, 1843  

Amphiura filiformis (O.F. Müller, 1776) 

 

Familja: Ophiocomidae 

Ophiopsila aranea Forbes, 1843  

 

Familja: Ophiuridae 

Ophiura albida Forbes, 1839  

Ophiura sp. Lamarck, 1801  

 

Familja: Ophiacanthidae  

Ophiacantha setosa (Bruzelius, 1805)  

Tunicata 

Ascidiacea 

Familja: Styelidae 

Botryllus schlosseri (Pallas, 1766)  

 

Familja: Didemnidae  

Didemnum maculosum (Milne-Edwards, 1841)  

 

Familja: Pyuridae  

Microcosmus sp. Heller, 1877  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123133
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123208
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123206
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123200
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=103450
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Në të katër stacionet e kampionimit të përfshira në këtë studim, rezulton se numri i 

llojeve të gjetur është 227, ndërsa numri i përgjithshëm i individëve të analizuar është 

13.704.  

I shpërndarë sipas kategorive të mëdha sistematike, numri i llojeve është si më poshtë: 

Sfungjerë (Porifera): 1lloj, 

që i përket klasës: Demospogiae 

Knidarë (Cnidaria): 7 lloje, 

që u përkasin Klasës Anthozoa me 2 familje: Actiniidae (6 lloje) dhe Hormathiidae (1 

lloj) 

Nematodë (Nematoda): 1 lloj, 

që i përket Klasës Adenophorea dhe Familjes Hormathiidae.  

Ekiuridë (Echiura): 1 lloj, 

që i përket Klasës Echiuroidea dhe Familjes Echiuridae.  

Molusqe (Mollusca): 156 lloje,  

që u përkasin tre klasave: (Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia)  

Polyplacophora me 3 familje: Leptochitonidae (1lloj), Chitonidae (2 lloj), 

Acanthochitonidae (1 lloj). 

 

Gastropoda: 34 familje: Patellidae (6 lloje), Naticidae (1lloj), Lepetidae (1 lloj),                                                      

Fissurellidae (6 lloje), Trochidae (23 lloje), Calliostomatidae (1lloj), Phasianellidae (3 

lloj), Neritidae (1lloj), Cerithiidae (3 lloje), Potamididae (1lloj), Epitomiidae (1lloj), 

Littorinidae (1 lloj), Rissoidae (15 lloje), Hydrobiidae (1lloj), Tornidae (1 lloj), 

Vrmetidae (3 lloje), Calyptraeidae (1 lloj), Cypraeidae (1 lloj), Naticidae (1 lloj), 

Muricidae (13 lloje), Cysticidae (2 lloj), Mitridae (1 lloj), Costellariidae (4 lloje), 

Buccinidae (6 lloje), Nassariidae (4 lloje), Columbellidae (3 lloj), Fasciolariidae (1 

lloje), Pyramidellidae (1 lloj), Conidae (2 lloje), Raphitomidae  (1 lloje), Risoellidae 

(1 lloj), Pleurobranchidae (1 lloj), Aplysiidae (2 lloje) dhe Trimusculidae (1 lloj). 

Bivalvia: 16 familje: Nuculidae (1 lloj), Arcidae (2 lloj), Noetiidae (1 lloj), Mytilidae 

(13 lloje), Spondylidae (1 lloj), Anomiidae (2 lloj), Limidae (1 lloj), Ostreidae (2 

lloje), Carditidae (1 lloj), Chamidae (1 lloj), Galeommatidae (1 lloj), Cardiidae (3 

lloje), Trapezidae (1 lloj), Veneridae (5 lloje), Gastrochaenoidae (1 lloj), Laternulidae 

(1 lloj).  

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=100653
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=6072
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=211
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23121
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=214
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=215
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Anelidë (Annelida): 7 lloje, 

që i përkasin një klase: (Polychaeta), me 5 familje: Nereididae (2 lloje), Opheliidae (1 

lloj), Sabellariidae (1 lloj), Serpulidae ( 2 lloje) dhe Alciopidae (1 lloj).  

Krustace (Crustacea): 37 lloje, 

që u përkasin dy klasave: Kl. Malacostraca,  Kl. Cirripedia (Maxillipoda) dhe katër 

rendeve: Sessilia, Isopoda, Dekapoda, Amphipoda. 

Sessilia me dy familje: Chthamalidae (2 lloje) dhe Balanidae (1 lloj).  

Dekapoda: 17 familje: Alpheidae (1 lloj), Hyppolitidae (1 lloj), Palaemonidae (4 

lloje), Paguridae (1 lloj), Galatheidae (1 lloj), Porcellanidae (2 lloje), Ethusidae (1 

lloj), Inachidae (2 lloj), Epialtidae (3 lloj), Majidae (2 lloje), Portunidae (2 lloje), 

Polybiidae (1 lloj), Pilumnidae (2 lloje),  Xanthidae (2 lloje), Eriphiidae (1 lloj), 

Grapsidae (1 lloj), Varunidae (2 lloje).  

Isopoda me 3 familje: Ligiidae (1 lloj), Idoteidae (2 lloje) dhe  Sphaeromatidae (1 

lloj).   

Amphipoda me 1familje: Gammaridae (1 lloje).  

Briozoarë (Bryozoa): 1 lloj, 

që i përket klasës Gymnolaemata dhe familjes Phidoloporidae. 

Ekinodermatë (Echinodermata): 13 lloje, 

që u përkasin katër klasave: Holothuroidea, Echinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea. 

Holothuroidea me 1 familje: Holothuroiidae (1 lloj). 

Echinoidea me tre familje: Arbaciidae (1 lloj), Toxopneustidae (1 lloj)  dhe 

Parechinidae (1 lloj). 

Asteroidea me një familje:  Asterinidae (1 lloj). 

Ophiuroidea me pesë familje:  Ophiotrichidae (1 lloj), Amphiuridae (2 lloje), 

Ophiocomidae ( 1lloj), Ophiuridae (2 lloje) dhe Ophiocanthidae (1 lloj).  

Tunikatë ( Tunicata): 3 lloje, 

që i përket një klase: (Ascidiacea) 

Ascidiacea me tre familje: Didemnidae (1 lloj), Pyuridae (1 lloj)  dhe Styelidae (1 

lloj). 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=22496
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106033
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106059
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106734
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=148427
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=196143
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106769
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106764
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106772
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=118277
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=101383
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123200
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123156
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=510797
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123133
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123206
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123206
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123200
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=103450
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Figura 3.1.1  Frekuenca e grupeve të makrozoobentosit sipas përbërjes llojore për të katër 

stacionet e kampionimit. 

Siç shihet nga lista dhe figura e mësipërme, ka mbizotërim të theksuar të molusqeve, 

të cilët përbëjnë mbi 69% të të gjithë llojeve të gjetur, ku gastropodët përbëjnë 51% të 

llojeve në total dhe bivalvët 16%. Për nga numri i llojeve, më pas vijnë krustacetë me 

rreth 16%, ekinodermatët me mbi 6%, knidarët me 3%, anelidët me 3%, ndërsa 

poriferët, ekuiridët, briozoarët, tunikatët dhe nematodët janë prezantuar me 1 deri në 3 

lloje.   

Numri i madh i llojeve të molusqeve, sidomos gastropodëve, mund të lidhet me disa 

arsye (duke iu referuar Bianchi 1997; Bianchi & Boero 1998; Luther & Fiedler 1988; 

Mojetta & Ghissoti 1994; Riedle 1991), si më poshtë: 

- shumëllojshmëria i mikrohabitateve dhe mikroklimave (guva, te çara, kreshta ….) të 

cilat krijojnë kushte për diversitet të lartë llojor si për llojet fotofile, ashtu edhe për 

llojet shiafile; 

- mbulesa e lartë me mikroalga dhe makroalga në habitatet e studiuara, e cila shërben 

për strehimin dhe ushqimin e grupeve të mësipërme;  

- kanë aftësi të fiksohen mirë në funde të forta përmes muskulaturës së zhvilluar, 

shollës, fijeve të bisusit (për bivalvët), duke i rezistuar goditjes së dallgëve; 

- kanë guacka të forta, të cilat i mbrojnë nga goditjet e dallgëve në brigje, si dhe nga 

grabitqarët; 

 - shumica e llojeve të gjetur janë lloje euriese, të cilat durojnë luhatjet e nivelit te ujit 

në brigje, rrjedhimisht edhe luhatjet e shumë parametrave të tjerë të lidhur me nivelin 

e ujit, veçanërisht të temperaturës dhe kripësisë. 
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3.2 Lloje të raportuara për herë të parë për Shqipërinë 

Duke analizuar literaturën ekszistuese mbi invertebrorët detarë të Shqipërisë dhe një 

liste përmbledhëse të tyre sipas Dhora (2011), në këtë punim janë raportuar për herë 

të parë për Shqipërinë 18 lloje makroinvertebrorësh bentikë, si më poshtë: 

një lloj sfungjeri (Porifera): Hexadella racovitzai. 

10 lloje gastropodësh (Gastropoda): Patella pellucida, Diodora dorsata, Gibberula 

simonae, Vexillum savignyi, Setia amabilis, Ocinebrina ingloria, Ocinebrina 

hispidula, Trimusculus mammillaris, Rapana venosa, Odostomella doliolum.  

7 lloje bivalvësh (Bivalvia): Crenella arenaria, Galeomma turtoni, Coralliophaga 

lithophagella, Modiolula phaseolina, Acesta excavata, Heteranomia squamula, 

Arcuatula (Musculista) senhousia.   

Sipas Riedle 1991, Luther & Fiedler 1988 dhe Mojetta & Ghissoti 1994, shumica e 

këtyre llojeve kanë përhapje të kufizuar në përgjithësi për Adriatikun, si dhe popullata 

me dendësi të vogël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Crenella arenaria 

  
Coralliophaga lithophagella 

  
Galeomma turtoni 

  

Heteranomia squamula 

Figura 3.2.1. Foto të llojeve të raportuara për herë të parë për Shqipërinë (Photo: S. Ruci 2014) 
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Modiolula phaseolina  

  

Acesta excavata 

Rapana venosa 

  

Gibberula simonae 

 

Vexillum savignyi 

 

Ocinebrina hispidula 

 

   

Figura 3.2.1. Foto të llojeve të raportuara për herë të parë për Shqipërinë (Photo: S. Ruci 2014) 
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Setia amabilis 

 

Diodora dorsata 

 

Patella pellucida Hexadella racovitzai 

 

Figura 3.2.1. Foto të llojeve të raportuara për herë të parë për Shqipërinë (Photo: S. Ruci 2014) 

 

Trimusculus mammillaris 
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3.2.1 Të dhëna për llojet e raportuara për herë të parë për Shqipërinë 

 

1. Patella pellucida Linnaeus, 1758  

Sinonime: Ansates pellucida (Linnaeus, 1758); Patella pellucida Linnaeus, 1758; 

Patella pellucida var. oblonga Jeffreys, 1865; Helcion gracile Locard, 1892; Helcion 

pellucidum (Linnaeus, 1758); Patella bimaculata Montagu, 1803; Patella coeruleata 

da Costa, 1778; Patella cornea Helbling, 1779; Patella cypridium Perry, 1811 

(sinonim i dyshimtë); Patella fusca Landt, 1800; Patella intorta Pennant, 1777; 

Patella laevis Pennant, 1777; Patella mytiliformis Schroeter, 1786; Patina pellucida 

(Linnaeus, 1758); Patina pellucida leavis (Pennant, 1777). 

Përshkrimi: Guacka e rritur arrin deri në 15 mm. Identifikohet lehtë nga guacka 

transparente ngjyrë kafe në të verdhë, me pika të shndritshme ngjyrë blu, të vendosura 

në trajtë vijash nga maja e guackës. 

Habitati: Gjendet nga brigjet e cekëta deri në thellësinë 30 m. Jeton kryesisht në alga, 

në Fucus serratus dhe Laminaria. Faza larvare jeton dhe pëson metamofozë në alga 

dhe ushqehet me indet e algave, duke gërryer me anë të radulës. 

Përhapja gjeografike: Gjendet në Mesdhe dhe bregdetin e Atlantikut Lindor nga 

Islanda dhe Norvegjia deri në Portugali.  

Vendgjetja në Shqipëri: Spille (vjeshtë), në thellësinë 0.3 m, mbi shkëmbinj të 

mbuluar me alga, të dominuara nga Padina pavonica, Cystoseira crinita,  si dhe me 

Fucus virsoides në vjeshtë.  

2. Modiolula phaseolina (Philippi, 1844)  

Sinonime: Modiolula Sacco, 1897; Modiolus phaseolinus Philippi, 1844; Botula 

(Notobotula) molina Fleming, 1959; Modiola imberbis Brusina, 1866; Modiola laevis 

Danilo & Sandri, 1856; Modiola phaseolina (Philippi, 1844); Modiola phaseolina 

var. brachytera Locard, 1888; Modiola phaseolina var. lamarckiana Locard, 1888; 

Modiola phaseolina var. strangulata Locard, 1888; Modiola radiata Hanley, 1844; 

Notobotula molina (C. A. Fleming, 1959).  

Përshkrimi: Guacka është e hollë, e fryrë, gjerësisht ovale, me buzën barkore 

konkave, e ngjashme me formën e fasules. Periostrakumi ngrihet në skajet e gjera, të 

lëmuara dhe në trajtë halash të holla. Ato kanë një gungë të vogël ovale në pjesën 

kurrizore të guackës me një seri kreshtash tërthore që janë të dukshme tek individët e 

rritur. Ngjyra e guackës është e verdhë (e artë) kafe deri në kafe e errët.  

Habitati: Shtrihet nga bregu i detit deri në thellësinë 200 m. E ngjitur me fijet e 

bisusit, folezon në të çarat e shkëmbinjve ose midis epifaunës.  

Përhapja gjeografike: I përhapur nga veriu i Norvegjisë deri në Detin Mesdhe dhe 

Afrikën veri-perëndimore.   

Vendgjetja në Shqipëri: Shën Pjetër, Kallm, Spille dhe Triport, në vjeshtë dhe 

pranverë, në breg të mbuluar me alga. 
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3. Vexillum savignyi (Payraudeau, 1826)  

Sinonime: Mitra savignyi Payraudeau, 1826. 

Përshkrimi: Janë kafshë karnivore që preferojnë të jetojnë të zhytyr në rërë. Guacka 

ka formë të zgjatur,  me një aperturë të ngushtë. Në kolumelë verehen unaza. Nuk 

kanë operkulum.  

Habitati: Gjendet nga bregdeti deri në 3.5 m. Jetojnë të zhytura në rërë ose në alga.  

Përhapja gjeografike: Gjendet nga pjesa veriore e Oqeanit Atlantik (ujrat Europianë) 

dhe në Detin Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: Është gjetur në Kallm, në stinën e verës, midis algave, ku 

dominojnë algat Padina pavonica, Stypocaulon scoparium, Cystoseira compressa. 

4. Hexadella racovitzai Topsent, 1896  

Sinonime: Nuk ka. 

Përshkrimi: Sfungjer i imët me ngjyrë të zbehtë trëndafili, është një lloj tipik 

mesdhetar me ngjyrë rozë me nuanca të zhndritshme të verdha. Ka trajtën e një koreje 

të trashë. Ka një zgjerim anësor të konsiderueshëm por trashësia nuk shkon më shumë 

se 5 mm. Sipërfaqja është e lëmuar. Lëkura është mjaft e lehtë për t’u zhveshur dhe ka 

një pamje karakteristike të rrjetëzuar. Përbërja e butë. Nuk ka skelet. Lëkura është e 

përforcuar me kolagjen dhe mund të veprojë si një skelet i jashtëm, në të kundërt trupi 

është i pambështetur, me shumë lakuna dhe kanale.  

Habitati: Jeton në gurë dhe zhavore, nga bregdeti deri në ujra të thellë 85 m, më 

shpesh në 20-30 m.  

Përhapja gjeografike: Nga veriu i Oqeanit Atlantik, deri në ishujt Kanarie dhe në 

Detin Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: Triport, i përhapur në sipërfaqe të shkëmbinjve.  

5. Setia amabilis (Locard, 1886)  

Sinonime: Cingula amabilis Locard, 1886 

Përshkrimi: Guackë e vogël, e fryrë, e lehtë dhe gjysëm transparente, maja e guackës 

e shtypur dhe sutura e thellë. Guacka ka vija të lehta spirale; ngjyrimi i bardhë në të 

verdhë. Lartësia e guackës 3 – 4 mm. 

Habitati: Gjendet nga brigjet e cekëta deri në thellësinë 3.5 m. 

Përhapja gjeografike: gjendet nga veriu i Oqeanit Atlantik (ujrat Europianë) deri në 

Detin Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: Në Kallm në stinën e verës, në alga me mbizotërim të 

Cystoseira.  

 

 

 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Stypocaulon
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6. Diodora dorsata (Monterosato, 1878)   

Sinonime: Fissurella dorsata Monterosato, 1878; Fissurella miriga de Gregorio, 

1885; Fissurella saharica Locard, 1897. 

Përshkrimi: Guacka me vrimë të pozicionuar përpara pjesës qendrore, pak më e 

ngushtë në pjesën e përparme. Guacka ka skulpturë të rrjetëzuar, me brinjë boshtore 

dhe rrethore mjaft të dukshme. Nga brenda guacka ka ngjyrim të verdhë në bezhë, 

ndërsa buzët kanë ngjyrë më të errët. Gjatësia e guackës deri në 20 mm. 

Habitati: Funde të forta, nga bregu deri në infralitoralin e thellë.  

Përhapja gjeografike: Nga veriu i Oqeanit Atlantik (ujrat Europianë) deri ne Detin 

Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: Shën Pjetër, në vjeshtë.  

7. Acesta excavata (J C Fabricius, 1779) 

Sinonime: Lima (Acesta) excavata (Fabricius, 1779); Lima (Acesta) excavata 

sublaevis Nordsieck, 1969; Lima excavata (Fabricius, 1779), Lima excavata sublaevis 

Nordsieck, 1969; Lima solida Calcara, 1845; Ostrea excavata Fabricius, 1779.  

Përshkrimi: Përmasat shkojnë deri në 20 mm. Guacka është e hollë, ovale pak e 

zgjeruar në pjesën antero-laterale. Në pjesën e pasme guacka është e lakuar dhe ka një 

zgjatim në trajtë veshi të pasëm. Pjesa dorsal -anteriore e drejtë dhe veshi anterior 

mungon. Pjesa ventral-anteriore e lakuar. Pjesa ventrale e lakuar. Kufijtë dorsalë të 

drejtë. Pjesa dorsale e gjerë. Periostrakumi i hollë dhe i errët. Ngjyra është e bardhë 

ngjyrë qumështi në të bardhë të pistë.  

Habitati: Nga bregdeti deri në 500 m.  

Përhapja gjeografike: Nga veriu i Oqeanit Atlantik (ujrat Europianë), Azore, Angli 

deri në Dëtin Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: Në Kallm, në stinën e verës, në breg të mbuluar me alga, me 

dominim të Cystoseira.  

8. Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819) 

Sinonime: Byssomya fragilis O. G. Costa, 1843; Byssomya guerinii Payraudeau, 

1826; Cardita lithophagella Lamarck, 1819; Coralliophaga johnsoni Watson, 1897; 

Coralliophaga lithophagella major Pallary, 1900; Coralliophaga lithophagella var. 

major Pallary, 1900; Coralliophaga setosa Dunker in Grube, 1864; Cypricardia 

renieri Nardo, 1847; Venerupis romani Calcara, 1845; Venus gibba Danilo & Sandri, 

1856. 

Përshkrimi: Madhësia deri 25 mm, me guackë solide, me vija koncentrike, kreshta 

dhe brazda të rritjes, disa nga kreshtat ngrihen në trajtë të lamelave të holla. Kufijtë e 

brendshëm të guackës të lëmuar. Periostrakumi me ngjyrë të zbehtë kashte, guacka 

me ngjyrë të bardhë.  
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Habitati: Jeton në pjesën e sipërme të infralitoralit dhe në koraligjene. Jeton në të 

çara dhe në vrima të substratit.   

Përhapja gjeografike: Nga veriu i Oqeanit Atlantik (ujrat Europianë), Azore, Angli 

deri në Detin Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: Në Triport në stinën e verës . 

9. Rapana venosa (Valenciennes, 1846)  

Sinonime: Purpura venosa Valenciennes, 1846; Rapana marginata Valenciennes, 

1846; Rapana pechiliensis Grabau & King, 1928; Rapana pontica Nordsieck, 1968; 

Rapana thomasiana Crosse, 1861.  

Përshkrimi: Guacka është e rrumbullakuar dhe e rëndë, ka një spirë shumë të 

shkurtër në majë dhe më pas një qerthull trupor shumë të madh, me një kolumbelë të 

fortë dhe një umbelikum të thellë. Apertura është e madhe dhe afërsisht ovale. Guacka 

ka zbukurime në brinjët e jashtme boshtore, brinjët spirale mbarojnë me thumba. 

Ngjyra e jashtme varion nga gri në të kuqërremtë-kafe me njolla kafe të errët në 

brinjët spirale. Një tipar karakteristik i këtij lloji është prania e ngjyrës portokalli në 

gjithë aperturën dhe në kolumbelë. Lartësia e guackës mund të arrijë më shumë se 180 

mm.  

Habitati: Ato groposen në fundet e buta ranore. Në dimër nga sipërfaqja shkon në 

ujra më të thellë për t’ju shmangur temperaturave të ulëta. Toleron kripësinë e ulët, 

ndotjen dhe ujrat me mungesë oksigjeni. Kolonizon gjithashtu edhe substratin e fortë.  

Përhapja gjeografike: Lloj alien në Mesdhe. Është autokton në estuare dhe ujra 

detare të pjesës perëndimore të Oqeanit Paqësor nga Deti i Japonisë, Deti i Verdhë, 

Deti Lindor i Kinës dhe Deti Bohai.  Ai është përhapur edhe në Detin Mesdhe (Greqi, 

Itali, Francë), në Detin Adriatik, Detin Egje, Detin e Zi, gjithashtu në Detin e Veriut, 

Detin Marmara. Gjithashtu në Angli dhe Amerikë.  

Vendgjetja në Shqipëri: Në Kallm (pranverë, verë) dhe Spille (verë).  

10. Ocinebrina hispidula (Pallary, 1904)  

Sinonime: Murex acanthophorus Monterosato, 1875; Murex erroneus Monterosato in 

Poirier, 1883; Muricopsis erroneus Monterosato in Settepassi, 1977 (unavailable 

following ICZN art. 11.4); Muricopsis hispidula (Pallary, 1904); Muricopsis 

hispidulus (Pallary, 1904); Muricopsis personatus Monterosato in Settepassi, 1977 

(unavailable following ICZN art. 11.4); Ocinebrina edwardsi var. albina Pallary, 

1906; Ocinebrina edwardsi var. cincta Pallary, 1906; Ocinebrina edwardsi var. 

hispidula Pallary, 1904; Ocinebrina edwardsi var. mutica Pallary, 1906; Ocinebrina 

erronea (Settepassi, 1977). 

Përshkrimi: Guacka ka të zhvilluar mirë kanalin sifonal. Ka 4-5 brinjë aksiale, me 

një ngritje të lehtë. Brinjët spirale alternohen të trasha me të holla. Apertura e madhe 

dhe ovale me 6 dhembë labialë të vegjël. 

Habitati: Jeton në livadhet me Posidonia oceanica.  
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Përhapja gjeografike: në Detin Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: në Kallm (pranverë, vjeshtë) dhe Spille (pranverë). 

11. Ocinebrina ingloria (Crosse, 1865)  

Sinonimet: Murex inglorius Crosse, 1865. 

Përshkrimi:. Kanali sifonal i zhvilluar mirë. Guacka me brinjë boshtore, pak të 

ngritura. Brinjët spirale të trasha dhe të holla të alternuara me njëra - tjetrën. Apertura 

e madhe, ovale me dhembë labialë të vegjël. 

Habitati: Jeton nga bregu deri në 30 m e më shumë. Në bregdet gjendet poshtë 

gurëve.  

Përhapja gjeografike: Në Detin Mesdhe, i kufizuar në Adriatik.  

Vendgjetja në Shqipëri: Shën Pjetër (pranverë), Kallm dhe Spille (tre stinët), në 

Triport (pranverë).  

12. Trimusculus mammillaris (Linnaeus, 1758)  

Sinonime: Gadinia depressa Requien, 1848; Gadinia garnoti (Payraudeau, 1826); 

Gadinia garnoti var. compressa Pallary, 1900; Gadinia garnoti var. minor Pallary, 

1900; Gadinia lateralis Requien, 1848; Gadinia requieni Locard in Locard & Caziot, 

1900; Patella mamillata Risso, 1826; Patella mammilaris Linnaeus, 1758; Pileopsis 

garnotii Payraudeau, 1826.  

Përshkrimi: Përmasa të vogla, guacka e rrumbullakët, e pajisur me një skulpturë 

delikate të rrjetëzuar. Koka me dy lobe të mëdha, por pa antena. Gryka respiratore e 

ngushtë, e vendosur poshtë kanalit të guackës. Guacka ka ngjyrë uniforme të bardhë 

në të verdhë.  

Habitati: Në funde të forta dhe sedimentare, në zgavrat e shkëmbinjve.  

Përhapja gjeografike: Nga pjesa veriore e Oqeanit Atlantik (ujrat Europianë) deri në 

Detin Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: Në Spille, në stinën e verës. 

13. Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)  

Sinonime: Anomia aculeata Müller O.F., 1776; Anomia aculeata var. hirta 

Dautzenberg, 1898; Anomia cucullata Bruguière, 1789; Anomia cylindrica Gmelin, 

1791; Anomia cymbiformis Maton & Rackett, 1807; Anomia flexuosa Gmelin, 1791; 

Anomia lens Lamarck, 1819; Anomia membranacea Lamarck, 1819; Anomia punctata 

Bruguière, 1789; Anomia rugosa Gmelin, 1791; Anomia spinosa Reeve, 1859; 

Anomia squamula Linnaeus, 1758; Anomia tubularis Turton, 1822; Anomia venusta 

Philippi, 1850; Monia aculeata (Müller, 1776); Monia aculeata var. laevis 

Dautzenberg & H. Fischer, 1912; Monia cladocorae Parenzan, 1974; Pododesmus 

aculeatus (O. F. Müller, 1776).  

Përshkrimi: Përmasat deri në 15 mm e gjatë, guacka ngjyrë e bardhë me nuancë gri 

ose të verdhë. Nga brenda e bardhë. Guacka shumë e hollë dhe delikate, afërsisht 
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rrethore, pothuaj e sheshtë, kapaku i majtë konveks duke formuar një kon të shkurtër, 

sipërfaqja e brendshme e lëmuar dhe ovale. Kapaku i djathtë shumë i hollë dhe 

transparent. Të dy kapakët kanë një numër të madh vijash koncentrike të holla të 

dukshme me sy të lirë.  

Habitati: Jeton në substrat të fortë dhe në alga.  

Përhapja gjeografike: Nga pjesa veriore dhe veri lindore e Oqeanit Atlantik (ujrat 

Europianë) deri ne Detin Mesdhe dhe Amerikë.  

Vendgjetja në Shqipëri: Kallm në stinën e verës, në breg shkëmbor me alga, me 

dominim të Cystoseira, Halopteris, Dictyota.  

14. Gibberula simonae Smriglio in Giannuzzi-Savelli, Pusateri, Palmeri &  

Ebreo, 2003  

Sinonime: Nuk ka.  

Përshkrimi: Guackë e vogël, në formë dardhe, aperturë e drejtë, e zgjatur puthuajse 

në të gjithë gjatësinë e guackës, me 6 dhëmbë kolumelarë, maja e guackës e shtypur. 

Lartësia e guackës 3 – 4 mm. 

Habitati: Nga bregu, në të gjithë litoralin, në funde të buta dhe të forta.  

Përhapja gjeografike: Në Detin Mesdhe.  

Vendgjetja në Shqipëri: Në Kallm në stinën e pranverës dhe verës.  

15. Galeomma turtoni Turton, 1825  

Sinonime: Galeomma pileum Brusina, 1866; Hiatella polii Gray, 1851; Hirudinaria 

alba Scacchi, 1833; Imisia aperta Brusina, 1870; Parthenope formosa Scacchi, 1833.  

Përshkrimi: Guacka gjysëmtransparente me formë ovale, pjesa apikale e pozicionuar 

në qëndër të kapakëve. Brinjët radiale të jashtme shumë të dukshme dhe të çrregullta.  

Guacka me ngjyrë të bardhë.  Gjatësia mesatare deri në 8-10 mm.  

Habitati: Jeton në zonën litorale, e zhytur në sediment.  

Përhapja gjeografike: Nga Deti i Veriut në veri të Oqeanit Atlantik (ujrat 

Europianë), në Detin Mesdhe dhe në Angola (Afrikën e Jugut).  

Vendgjetja në Shqipëri: Në Shën Pjetër, në stinën e vjeshtës. 

16. Crenella arenaria Monterosato, 1875 ex H. Martin, ms.  

Sinonime: Nuk ka. 

Përshkrimi: Guackë me përmasa shumë të vogla, harku i buzës së guackës i shkurtër, 

me formë të rregullt ovale, më e shkurtër në pjesën e përparme, buza e pasme e 

rrumbullakuar, maja e vogël, pak e fryrë, brinjët gjatësore shumë të holla, ngjyra e 

verdhë e çelur. Gjatësia deri në 2 mm. 

Habitati:  Nga brigjet deri në ujra të thella, në livadhe me bimë detare dhe alga.  

Përhapja gjeografike: Nga veriu i Oqeanit Atlantik (ujrat Europianë), Azore dhe në 

Detin Mesdhe.  
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Vendgjetja në Shqipëri: Në Spille, në stinën e vjeshtës.  

17. Arcuatula senhousia (Benson in Cantor, 1842)  

Sinonime: Modiola aquarius Grabau & King, 1928; Modiola bellardiana Tapparone 

Canefri, 1874; Modiola senhousia Benson in Cantor, 1842; Musculista senhousia 

(Benson in Cantor, 1842); Musculus senhousia (Benson in Cantor, 1842). 

Përshkrimi: Ka përmsa të vogla me gjatësi maksimale 35 mm, me formë të fryrë, 

shtresa  e jashtme e periostrakut ka ngjyrë të gjelbër. Guacka është e lëmuar dhe e 

shndritshme. Në sipërfaqen e pasme guacka ka vija të kuqe radiale. Ka një dhemb të 

vogël të brendshëm në buzën dorsale në ligamentin e pasëm si dhe brinjë të vogla në 

pjesën anteriore të secilit kapak në pjesën më të lartë të tij. Dallohet për rritjen e 

shpejtë duke qënë se maksimumi i jetesës së tyre është dy vjet.  

Habitati: Jeton në substrat të fortë dhe të butë, në infralitoralin e sipërm dhe të 

mesëm, deri 20 m thellësi. Toleron kripësinë e ulët dhe sasinë e ulët të oksigjenit.  

Përhapja gjeografike: Lloj alien në Mesdhe. Është native në Oqeanin Paqësor, është 

përhapur në Kaliforni, në bregdetin jug-lindor të Alaskës, Detin Mesdhe (Tunizi, 

Egjipt, Deti Adriatik), Australi, Zelandën e Re.  

Vendgjetja në Shqipëri: Në Kallm në stinën e verës.  

18. Odostomella doliolum (Philippi, 1844)  

Sinonime: Chrysallida doliolum (Philippi, 1844); Chrysallida tricincta (Jeffreys, 

1856); Odostomia tricincta Jeffreys, 1856; Parthenina bucquoyi Locard, 1886; Rissoa 

bucquoyi [sic] (lapsus for Rissoa doliolum); Rissoa doliolum Philippi, 1844. 

Përshkrimi: Guackë e ngushtë dhe e zgjatur, 5 – 6 xhiro pak konvekse, e fundit më e 

lartë, buzët e ngushta, 1 – 2 vija të lehta në xhiron e fundit, ngjyrë e bardhë në të 

tejdukshme. Përmasat deri në 1.5 mm. 

Habitati:  Nga bregdeti deri në 40 m thellësi, në livadhe me bimë detare dhe alga. 

Përhapja gjeografike: Nga veriu i Oqeanit Atlantik deri në Madeira, Santa Maria, 

ishujt Kanarie dhe në Detin Mesdhe. 

Vendgjetja në Shqipëri: Në Shën Pjetër në stinën e verës. 
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3.3 Lloje të kërcënuara në shkallë kombëtare  

Duke iu referuar listës së llojeve të kërcënuara të faunës së Shqipërisë (Listës së 

Kuqe) sipas Ministrisë së Mjedisit  (2013), 58 nga llojet e gjetura në këtë studim, që 

përbëjnë rreth 25% të të gjithë llojeve të gjetur, janë lloje të kërcënuara në shkallë 

kombëtare.  

Llojet dhe statusi i tyre i kërcënimit paraqitet  më poshtë:  

Gastropoda 

Patella caerulea (Linnaeus, 1758)     VU A1c 

Patella rustica Linnaeus, 1758     VU A1c 

Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791     VU A1c 

Osilinus (Monodonta) turbinatus (Born, 1778)   VU A2b 

Diodora graeca (Linnaeus, 1758)     VU A2b 

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767)    VU D2 

Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)     VU D2 

Tricolia tenuis (Linnaeus, 1758)     VU D2 

Bittium reticulatum  (da Costa, 1778 )    VU D2 

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)     LR1c  

Cerithium vulgatum Bruguière, 1792                                   LR lc 

Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)                                     LR nt 

Gibbula adriatica (Philippi 1844 )      LR nt 

Gibbula ardens (Salis 1793 )       LR nt 

Gibbula divaricata (Linnaeus, 1758 )     LR nt  

Osilinus (Monodonta) articulatus  (Lamarck 1822 )    LR nt 

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)     LR nt 

Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758)     LR nt 

Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826)     LR nt 

Vexillum ebenus (Lamarck, 1811)      LR nt 

Euthria (buccinulum) cornea (Linnaeus, 1758)                   LR nt 

Muricopsis cristata (Brocchi, 1814)      LR nt 

Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758) Murex)    LR nt 

Pusillina (Rissoa) lineolata (Michaud 1830)     LR/cd 

Pusillina marginata (Michaud, 1830)                                  LR/cd  

Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)                                LR nt 

Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)                                   LR nt 

Alvania lineata (Risso, 1826)       DD 

Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845)      DD 

Pollia d’orbignyi (Payraudeau, 1826)      DD 

Nassarius incrassatus (Ström 1768)       DD  

Mitrella scripta (Linnaeus, 1758)                                         DD 

Luria lurida (Linnaeus, 1758)                                              EN B2a 
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Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (Linnaeus, 1758)         VU C2a 

Bivalvia 

Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)       VU A1a  

Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)                                 VU A1a 

Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)                                     VU A1a 

Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819      VU A1c 

Mytilaster minimus (Poli 1795)         CR D1 

Barbatia barbata (Linné 1758)         LR nt 

Spondylus gaederopus Linné 1758         LR nt 

Ostrea edulis Linné 1758          LR nt  

Irus irus (Linnaeus, 1758)                                                      LR nt 

Chama gryphoides (Linnaeus, 1758)         DD 

Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)                                  DD 

Echinodermata 

Asterina gibbosa (Pennant, 1777)       LR/cd 

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)       LR/cd 

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)      LR/cd 

Holothuria tubulosa Gmelin, 1790       LR/cd 

Crustacea  

Athanas nitescens (Leach, 1813 [in Leach, 1813-1814])        LR nt 

Eriphia verrucosa (Forskål, 1775)                    LR nt 

Ethusa mascarone (Herbst, 1785)                                           LR nt 

Liocarcinus vernalis (Risso, 1816)                                          LR nt 

Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)                                        LR nt 

Pisa tetraodon (Pennant, 1777)                                               LR nt  

Maja squinado (Herbst, 1788)                                                 LR/ cd 

Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827)                                    DD  

Eualus cranchii (Leach, 1817 [in Leach, 1815-1875])             DD 

Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827)                                    DD  

Eualus cranchii (Leach, 1817 [in Leach, 1815-1875])             DD 

Siç shihet nga lista e mësipërme, nga llojet e kërcënuara në shkallë kombëtare 34 janë 

gastropodë, 11 bivalvë, 9 krustace dhe 4 ekinodermatë. 

Të grupuar sipas shkallës së kërcënimit, këto grupe janë si më poshtë: 
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Një pjesë e konsiderueshme e këtyre llojeve kanë status të lartë kërcënimi (VU dhe 

CR), shumica e të cilëve janë molusqe gastropodë dhe bivalvë. Një pjesë e tyre janë të 

kërcënuar nga grumbullimi i drejtpërdrejtë për tregtim në tregjet dhe restorantet 

kryesisht vendase, ndërsa shumë të tjerë, ndonëse nuk janë objekt tregtie, janë të 

kërcënuar nga degradimi i habitateve bregdetare dhe ndotja e ujrave si rezultat i 

ndikimit të njeriut kryesisht me anë të turizmit si dhe nga ndotja urbane.  

Numri i konsiderueshëm i llojeve të kërcënuar në shkallë kombëtare vë në dukje 

rëndësinë e brigjeve shkëmbore të Adriatikut edhe në aspektin e mbrojtjes dhe 

menaxhimit mjedisor në nivel kombëtar. Në këtë këndvështrim, mendojmë se mund të 

përbënte interes përfshirja e këtyre zonave në planin kombëtar të monitorimit 

mjedisor. 

3.4  Lloje të kërcënuara në shkallë ndërkombëtare  

Tre lloje të gjetur në zonën e studiuar janë të kërcënuar edhe në shkallë 

ndërkombëtare.  

Këto lloje janë: molusku bivalvor Lithophaga lithophaga, gaforrja dekapode Maja 

squinado dhe iriqi i detit Paracentrotus lividus. Kërcënimi i këtyre llojeve si në 

shkallë ndërkombëtare, ashtu edhe në atë kombëtare lidhet me grumbullimin e tyre 

për tregtim, pasi të tre këto lloje janë lloje që preferohen në restorante. 

Lithophaga lithophaga (shpuesja e shkëmbit; hurma e detit) bën pjesë në Aneksin II 

të Konventës së Barcelonës (Konventa për Mbrojtjen e Detit Mesdhe nga Ndotjet). 

Ky lloj, gjatë dy dekadave të fundit është grumbulluar intensivisht në të gjithë 

bregdetin shkëmbor shqiptar, kryesisht në atë të Jonit dhe aktualisht ai tashmë është 

shumë i rrallë. Ndonëse është lloj i mbrojtur, ai serviret në restorante dhe gjithashtu 

tregtohet ilegalisht jashtë vendit. 

Maja squinado bën pjesë në Aneksin III të Konventës të Barcelonës. Ky lloj 

grumbullohet nga peshkimi, si në Mesdhe, ashtu edhe në Atlantik, ndonëse në 

Shqipëri tregtimi i këtij lloji nuk është shumë i zakonshëm. 

Paracentrotus lividus bën pjesë në Aneksin III të Konventës së Barcelonës, si dhe në 

listën e Konventës së Bernës (Konventa për Mbrojtjen e Jetës së Egër dhe Habitateve 

Gastropoda VU 10 lloje 

 LR 18 lloje 

 DD 5 lloje 

 EN 1 lloj 

Bivalvia VU 4 lloje 

 CR 1 lloj 

 LR 8 lloje 

 DD 2 lloje 

Crustacea LR 1 lloj 

 DD 2 lloje 

 LR 6 lloje 
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Natyrore të Evropës). Ky lloj iriqi nuk është i pranishëm tradicionalisht në tregun 

vendas, por vitet e fundit grumbullohet për tregtim ilegal jashtë vendit.  

Ndonëse në numër të vogël, prania e 3 llojeve të makroinvertebrorëve bentikë të 

kërcënuar në shkallë ndërkombëtare, tregon për rëndësinë e brigjeve shqiptare të 

Adriatikut edhe në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Rëndësi të veçantë këtu merr 

bivalvi Lithophaga lithophaga, i cili është nga llojet më të mbrojtura me ligj pothuajse 

në të gjithë vendet e Mesdheut. Grumbullimi i këtij lloji, duke e nxjerrë nga 

shkëmbinjtë, shoqërohet me thyerjen dhe dëmtimin masiv të shkëmbinjve, përfshirë 

edhe biocenozat e ndryshme bentike. Për këtë arsye, mbrojtja e këtij lloji merr rëndësi 

të veçantë për mbrojtjen e habitateve shkëmbore bregdetare.  Aq më tepër, kjo është e 

rëndësishme në brigjet shkëmbore të pjesës shqiptare të Adriatikut, ku përfshihen 

edhe zonat e këtij studimi, meqenëse këto zona janë të vogla dhe të fragmentuara, ku 

dëmtimet e popullatave bentike mund të çojnë në humbje të parikthyeshme të tyre. 

3.5 Llojet aliene dhe invazive për Detin Mesdhe 

Në këtë studim, gjatë kampionimeve në terren, u gjetën edhe 4 lloje aliene dhe 

invazive për Detin Mesdhe, nga të cilët dy gastropodë, një bivalv dhe një krustace, si 

më poshtë:  

Cellana rota (Gmelin, 1791)  

Molusku gastropod Cellana rota është lloj alien dhe invaziv për Detin Mesdhe. Ai 

është gjetur në stacionet e kampionimit të Triportit dhe Spillesë, me prani shumë të 

vogël, vetëm në stinën e pranverës (shih edhe të dhënat në tab. 3.7.1).  

Ky gastropod është me origjinë nga Indo – Pacifiku dhe është futur në Mesdhe 

nëpërmjet Kanalit të Suezit (lloj migrator Lesepsian). Në Shqipëri është gjetur për 

herë të parë në Gjirin e Vlorës në vitin 2007 dhe është publikuar në vitin 2009 (Ruci 

2009). Në një studim të viteve të fundit për llojet aliene të bregdetit shqiptar ky lloj 

është konsideruar si rastësor në bregdetin shqiptar (Beqiraj et al., 2011).  

Rapana venosa (Valenciennes, 1846)  

Molusku gastropod Rapana venosa është lloj alien për Detin Mesdhe. Ai është gjetur 

në Kallm në stinën e pranverës dhe të verës si edhe në Spille në stinën e pranverës 

(shih edhe të dhënat në tab. 3.7.1 )  

Ky gastropod është me origjinë nga pjesa perëndimore e Oqeanit Paqësor, Deti i 

Japonisë, Deti i Verdhë, Deti Lindor i Kinës dhe Deti Bohai. Ky lloj është raportuar 

për herë të parë në Shqipëri në kuadër të këtij punimi doktorature.  

Arcuatula (Musculista) senhousia (Benson in Cantor, 1842)  

Bivali Musculista senhousia është lloj alien dhe invaziv për Detin Mesdhe. Ai është 

gjetur në stacionin e Kallmit dhe vetëm në sezonin e verës (shih të dhënat në tab. 

3.7.1). Origjina e tij është nga Oqeani Paqësor nga Siberia në Singapor (në ishujt 

Kurile, Japoni dhe Kore). Në Detin Mesdhe ai është futur nëpërmjet Kanalit të Suezit 

(lloj migrator Lesepsian). Ky lloj është raportuar për herë të parë në Shqipëri në 

kuadër të këtij punimi doktorature. 
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Callinectes sapidus Rathbun, 1896  

Gaforja blu Callinectes sapidus është lloj alien dhe invaziv për Detin Mesdhe. Ajo 

është gjetur në stacionin e Kallmit, vetëm në stinën e pranverës (shih të dhënat në tab. 

3.7.1) 

Kjo krustace është me origjinë nga ujrat perëndimor të oqeanit Atlantik dhe Gjirit të 

Meksikës. Ajo është futur në Mesdhe me anë të ujrave balaste.  

Për Shqipërinë ky lloj është publikuar për herë të parë në vitin 2010 (referuar Beqiraj 

& Kashta, 2010), por sipas të dhënave të grumbulluara, prania e tij në bregdetin 

shqiptar është më e hershme. Pas vitit 2006 ka një përhapje të shpejtë të këtij lloji 

pothuajse në të gjithë bregdetin shqiptar, veçanërisht në lagunat bregdetare dhe 

grykëderdhjet e lumenjve (Beqiraj et al., 2012). Ky lloj është përfshirë në listën e 100 

llojeve më të këqija invazive të Mesdheut, me ndikim si në biodiversitet, ashtu edhe 

në socio-ekonomi (Streftaris & Zenetos 2012). 

Gjetja e këtyre llojeve aliene konfirmon rëndësinë e bregdetit shqiptar, si një rrugë 

kalimi i llojeve aliene nga Mesdheu Qendror dhe Deti Jon drejt Adriatikut, gjatë 

përhapjes së tyre në drejtim të veriut, siç është vënë në dukje edhe më herët nga 

Beqiraj, et al. (2012).  
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3.6 Vlerësim i popullatave të zoobentosit në secilin stacion kampionimi 

3.6.1  Stacioni 1: Shën Pjetër (41°35′3″N; 19°26′59″E) 

Substrati është i përbërë nga shkëmbinj të vegjël dhe gurë. Ai është kryesisht natyror, 

me pak ndikim të materialave inerte të hedhura pranë bregut. Bregu është i ekspozuar 

drejtëpërdrejtë ndaj goditjeve të dallgëve dhe baticë-zbaticës.  Rreth 1 km në jug të 

këtij stacioni shtrihet plazhi i Shën Pjetrit, i cili është mjaft i populluar gjatë verës. 

Impakti i ndotjeve nga plazhistët dhe nga shërbimet turistike mund të jetë i 

konsiderueshëm në këtë stacion, duke marrë në konsideratë edhe faktin se rrymat në 

këtë zonë të bregdetit kanë drejtim jug – veri (sipas Pano 1984).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.6.1.1 (a & b). Llojet e gjetur në stacionin Shën Pjetër, me vlerat mesatare të a) 

dendësisë dhe b) të mbulesës, si dhe konstantes (P. – pranverë; Ve – verë; Vj – vjeshtë) 

a) 

 

Taksonet D - dendësia mesatare 

(Nr. individëve) 

 K – konstantja 

mesatare (%) 

P. Ve. Vj. P. Ve. Vj. 

Cnidaria    

Actinia equina  0.36 0.08 0.03 22.22 2.77 2.77 

Actinia cari  0.11  0.03 8.33  2.77 

Anemonia sulcata  5.63 1.42 8.53 36.11 27.7 41.66 

Aulactinia verrucosa    0.06   2.77 

Actinia sp.   0.14   2.77  

Nematoda  

Enoplinae sp.  0.03 0.03  2.77 2.77  

Echiura  

Echiurus sp.    0.42   16.66 

Mollusca Polyplacophora  

 

 

Figura 3.6.1.1 Foto nga stacioni i Shën Pjetrit 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Cape_of_Rodon&params=41_35_3_N_19_26_59_E_type:landmark
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Chiton olivaceus 0.11 0.17 0.42 8.33 5.55 22.22 

Acanthochitona fascicularis 0.06  0.11 2.77  8.33 

Callochiton sp.   0.03   2.77 

Mollusca Gastropoda   

Patella caerulea  2.33 0.94 1.47 52.77 38.88 36.11 

Patella rustica  0.67 0.83  30.55 27.77  

Patella ulyssiponensis  3.53 1.86 2.14 61.11 50 55.55 

Patella sp.  0.19   11.11   

Cymbula safiana (nigra) 0.08 0.03 0.08 2.77 2.77 5.55 

Diodora gibberula  0.03   2.77  

Diodora graeca  0.06 0.03  5.55 2.77 

Diodora dorsata    0.17   8.33 

Emarginula octaviana   0.03   2.77 

Clanculus cruciatus  0.03 0.11  2.77 8.33 

Jujubinus striatus  0.03   2.77  

Gibbula adriatica  1.06 1.61 1.47 27.77 19.44 27.77 

Gibbula albida  0.06 0.56  5.55 5.55  

Gibbula divaricata  0.06 0.08 0.03 5.55 8.33 2.77 

Gibbula racketti 0.28   2.77   

Gibbula rarilineata  0.03  0.03 2.77  2.77 

Gibbula sp.  0.03   2.77   

Gibbula umbilicaris   0.44   16.66 

Gibbula varia  0.72 0.11 0.11 25 5.55 5.55 

Phorcus richardi  0.06 0.03 0.06 5.55 2.77 5.55 

Phorcus articulatus    5.78 4.75 13.08 44.44 38.88 41.66 

Phorcus mutabilis     0.03   2.77 

Phorcus turbinatus  3.36 0.64 2.14 55.55 27.77 38.88 

Tricolia pullus 0.08  0.03 2.77  2.77 

Cerithium vulgatum 1.22 0.22 0.53 33.33 13.88 19.44 

Bittium reticulatum 1.86 0.19 0.03 27.77 11.11 2.77 

Rissoa membranacea  0.17   2.77  

Rissoa variabilis 0.11  0.03 8.33  2.77 

Rissoa sp. 0.06 0.14  5.55 5.55  

Pusillina lineolata  0.19 0.14 0.28 13.88 8.33 13.88 

Pusillina sp. 0.06   2.77   

Alvania cimex 0.03 0.06 0.06 2.77 5.55 5.55 

Alvania lineata     0.06 0.11  5.55 8.33 

Alvania discors  0.03 0.03  2.77 2.77 

Hexaplex trunculus  0.39 0.47 0.78 27.77 19.44 27.77 

Ocinebrina edëardsii 0.33 0.03 0.03 13.88 2.77 2.77 

Ocinebrina ingloria 0.03   2.77   

Muricopsis cristatus   0.08   8.33 

Stramonita (Thais) haemastoma 0.03   2.77   

Vexillum ebenus   0.06   5.55 
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Vexillum tricolor   0.11   8.33 

Euthria (Buccinulum) cornea   0.03   2.77 

Enginella leucozona    0.03   2.77 

Pisania striata 1.53 0.17 1.11 36.11 11.11 30.55 

Pollia dorbignyi   0.17 0.03  11.11 2.77 

Pollia sp.  0.03   2.77   

Nassarius (Hinia) cuvierii 0.03  0.06 2.77  2.77 

Nassarius incrassatus 0.03 0.06  2.77 2.77  

Columbella rustica 1.67  0.97 44.44  19.44 

Tarantinaea (Fasciolaria) 

lignaria  0.19 0.14 0.06 11.11 8.33 5.55 

Odostomella doliolum  0.03   2.77  

Mangelia sandrii  0.03   2.77  

Conus ventricosus  0.5  0.25 25  16.66 

Berthella sp.   0.03   2.77 

Aplysia parvula  0.03   2.77  

Phyllaplysia lafonti 0.03   2.777   

Mollusca Bivalvia  

Nucula sulcata  0.03   2.77  

Barbatia barbata  0.11 0.06  2.77 2.77 

Striarca lactea 0.06  0.89 5.55  22.22 

Mytilus galloprovincialis  0.03   2.77  

Mytilaster minimus  0.06   5.55  

Modiolus barbatus  0.03 0.03  2.77 2.77 

Gibbomodiola adriatica  0.03   2.77   

Modiolula phaseolina 0.03   2.77   

Anomia ephippium 0.06 0.03 0.08 5.55 2.77 8.33 

Ostrea edulis   0.06   5.55 

Chama gryphoides 0.19 0.11 0.81 13.88 5.55 13.88 

Centrocardita aculeata  0.08   2.77  

Galeomma turtoni     0.03   2.77 

Venerupis corrugata 0.06  0.03 2.77  2.77 

Ruditapes decussatus  0.03   2.77   

Petricola lithophaga  0.06   2.77  

Gastrochaena sp.  0.03   2.77  

Annelida   

Sabellaria alveolata 0.06 0.03 0.03  2.77  

Crustacea  

Palaemonella rotumana   0.06   5.55  

Pagurus sp.   0.19 0.33  8.33 13.88 

Porcellana platycheles  0.03 0.03 0.11 2.77 2.77 8.33 

Macropodia sp.  0.03   2.77  

Acanthonyx lunulatus 0.25 0.06  13.88 5.55  

Pisa tetraodon   0.06   5.55 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1065
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Pisa sp.  0.03   2.77  

Maja crispata  0.03   2.77   

Pilumnopeus sp. 0.03   2.77   

Xantho hydrophilus   0.03   2.77 

Xantho poressa   0.06 0.08 0.06 2.77 8.33 5.55 

Eriphia verrucosa   0.03   2.77 

Pachygrapsus marmoratus 0.11 0.06 0.22 11.11 5.55 16.66 

Sphaeroma serratum 0.08 0.22 0.03 8.33 8.33 2.77 

Gammarus sp.  2.69 1.11 0.19 38.88 16.66 8.33 

Echinodermata   

Arbacia lixula 1.06 1.06 1.97 16.66 5.55 13.88 

Paracentrotus lividus 0.03  0.19 2.77  11.11 

Asterina gibbosa 0.03  0.06 2.77  5.55 

Ophiura albida    0.03   2.77  

Ophiacantha setosa  0.03   2.77  

Vlera mesatare 0.64 0.31 0.62 14.12 8.47 10.86 

Numri i përgjithshëm i individëve 1357 682 1476  - - - 

 

b) 

Taksonet Mbulesa mesatare (%)  K – konstantja 

mesatare (%) 

P. Ve. Vj. P. Ve. Vj. 

Mollusca Gastropoda  

Melarhaphe neritoides  0.56 0.14 0.14 5.55 2.77 2.77 

Vermetus triquetrus  0.86  1.42 13.88  25 

Vermetus sp.  6.42 1.19 6.25 33.33 11.11 36.11 

Dendropoma petraeum    1.11   11.11 

Mollusca Bivalvia  

Mytilus galloprovincialis   0.83 0.03  11.11 2.77  

Lithophaga lithophaga    1.47   11.11 

Annelida   

Serpula vermicularis    0.08   2.77 

Serpula sp.  5.58 1.81 10.28 30.55 11.11 36.11 

Crustacea  

Chthamalus stellatus  14.03 2.25 9.86 36.11 27.77 27.77 

Euraphia depressa  10.14 10.08 7.92 25 30.55 30.55 

Balanus sp.   1.67   8.33 

Tunicata  

Botryllus schlosseri   0.14   2.77 

Didemnum maculosum    0.14   2.77 

Vlera mesatare 5.49 2.59 3.37 22.22 14.35 16.43 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1806
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Në stacionin e Shën Pjetrit u gjetën gjithsej 116 lloje (shih tab 3.6.1.1.a dhe 3.6.1.1.b) 

dhe u analizuan gjithsej 3515 individë në të gjithë kampionimet e këtij stacioni. Në 

periudhën e kampionimit Prill – Maj (pranverë) u gjetën 67 lloje, në periudhën Korrik 

– Gusht (verë) u gjetën 66 lloje, ndërsa në periudhën Shtator - Tetor (vjeshtë) u gjetën 

79 lloje. 

Duke krahasuar tre stinët e kampionimit (pranverë, verë dhe vjeshtë), shihet se ka 

diferenca në numrin e llojeve. Në vjeshtë janë gjetur 12 lloje më shumë se në pranverë 

dhe 13 lloje më shumë se në verë. Numri i llojeve në pranverë dhe në verë është 

pothuaj i barabartë. 

Ndryshimet stinore në numrin e llojeve janë testuar me testin statistikor χ
2 

. Ky test 

tregoi se në stacionin e Shën Pjetrit ekzistojnë ndryshime në numrin e llojeve të gjetur 

mes stinëve të ndryshme;  (χ
2
(2) = 85.313, p <.0005). 

Nga llojet e gjetur në këtë stacion, sipas grupeve të mëdha taksonomike, 3 janë 

poliplakoforë, 5 knidarë, 1 nematod, 1 ekuirid, 60 gastropodë, 18 bivalvë, 3 anelidë, 

18 krustace, 5 ekinodermatë dhe 2 tunikatë.  

Në këtë stacion janë gjetur për herë të parë për Shqipërinë gastropodët, Diodora 

dorsata, Odostomella (Chrysallida) doliolum; Bivalvët Modiolula phaseolina dhe 

Galeomma turtoni.  Në këtë stacion janë gjetur gjithashtu dy lloje me rëndësi 

ndërkombëtare, ekinodermati Paracentrotus lividus dhe bivalvi Lithophaga 

lithophaga. Duke iu referuar karakteristikave ekologjike të llojeve të gjetura (sipas 

Mojetta & Ghissoti 1994, Riedl 1991, Trainito 2004), në këtë zonë gjejmë lloje të një 

spektri të gjerë ekologjik, si ato dritëdashëse (fotofile), hijedashëse (shiafile), lloje të 

brigjeve me makrovegjetacion dhe lloje të brigjeve të zhveshura (pa 

makrovegjetacion).  

Sipas tabelës 3.6.1.1. (a), nga molusqet, llojet me dendësi më të madhe u përkasin 

gastropodëve, Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Gibbula adriatica, Phorcus 

(Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Cerrithium vulgatum, 

Bittium reticulatum, Pisania striata, Columbella rustica.   

Patelidët dendësinë më të madhe e kanë në pranverë krahasuar me dy stinët e tjera. 

Përkatësisht Patella caerulea 2.33, Patella ulyssiponensis 3.52 dhe Patella sp. 0.19. 

Dendësia më e madhe e tyre në pranverë mendojmë se lidhet me faktin që ato 

ushqehen dhe strehohen në alga, të cilat kanë zhvillim më të madh në pranverë dhe 

gjithashtu pranvera është periudha e shumimit të këtyre gastropodëve (sipas Mojeta & 

Gissoti 1994; Riedle 1991).  Në stinën e vjeshtës vihet re një dendësi dhe llojshmëri 

më e lartë e poliplakoforëve krahasuar me dy stinët e tjera.  

Në të tre stinët vihet re një dominim i familjeve patelide dhe trokide përsa i përket 

dendësisë. Familja Trochidae ka numrin më të madh të llojeve nga të gjitha familjet e 

gjetura në këtë stacion. Ky dominim mendojmë se lidhet me faktin që llojet e këtyre 

familjeve u rezistojnë më shumë luhatjeve të nivelit të ujit në brigje, madje edhe 

qëndrimit të përkohshëm jashtë ujit, krahasuar me llojet e tjera, sipas Mojeta & 

Gissoti (1994). Nga vëzhgimet tona gjatë punës në terren luhatjet e nivelit të ujit në 

brigje në zonën e supralitoralit dhe mediolitoralit janë të vazhdueshme, si për shkak të 

batic-zbaticës, ashtu edhe për shkak të dallgëzimit.  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443
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Gastropodët Cerithium vulgatum, Bittium reticulatum, Pisania maculosa dhe 

Columbella rustica kanë dendësinë më të lartë në stinën e pranverës  duke qënë se 

këto lloje janë fitofage dhe në pranverë kemi mbulesë më të lartë algale ( Riedle; 

Mojeti & Gissota).   

Nga knidarët dendësinë më të madhe e ka Anemonia sulcata në stinën e pranverës (5, 

63) dhe në stinën e vjeshtës (8,53). Sipas Mojetta & Ghissoti (1994) dhe Riedle 

(1991) anemonet mund të tolerojnë ujrat e turbullta. Kjo mund të jetë arsyeja e 

dendësisë më të lartë të tyre në stinën e vjeshtës në këtë stacion, duke marrë në 

konsideratë se në fillim të vjeshtës, kur është bërë kampionimi, ujrat janë të turbullta 

për shkak të ngarkesës së lartë organike dhe ndotjes që mund të lidhen me ndikimin 

turistik të sezonit veror, si dhe me vdekjen e një pjesë të konsiderueshme të algave të 

brigjeve. Krustacetë që frekuentojnë brigjet e cekëta, si lloji Pachygrapsus 

marmoratus, janë lloje të cilat shfaqin frikë ndaj pranisë së njeriut, prandaj dendësia 

më e lartë e këtij lloji vihet re në stinën e vjeshtës dhe të pranverës, atëherë kur edhe 

prania e njeriut në brigje është më e vogël (sipas Mojeta & Gissoti, 1994). Gjithashtu, 

krustacetë gamaridë shfaqin dendësi më të lartë në stinën e pranverës, duke qënë se 

strehohen në komunitete algale dhe ushqehen me ato, sipas (Riedle, 1991).  

Ndryshimet stinore të dendësisë paraqiten relativisht të mëdha. Duke krahasuar 

mesataren e dendësisë së llojeve për të tre periudhat e kampionimit vihet re që 

ndryshimet stinore janë të vogla mes stinës së pranverës dhe vjeshtës. Vlera më e ulët 

e mesatares së dendësisë vihet re në stinën e verës (0.31).   

Bazuar në testin statistikor “Wilcoxon” janë analizuar ndryshimet stinore të dendësisë 

së llojeve. Ky test (p=0.024), tregoi që në stacionin e Shën Pjetrit shpërndarja e 

dendësive llojore është e ndryshme mes stinës së verës dhe vjeshtës (p<0.05).  

Përsa u përket llojeve koloniale të vlerësuara me mbulesë, në këtë stacion mbulesa 

më e lartë është gjetur për gastropodët Melarhaphe (Littorina) neritoides dhe 

Vermetus sp.; poliketin Serpula sp. dhe krustacetë Euraphia (Chthamalus) depressus 

dhe Chthamalus stellatus. Ndër këto lloje, krustacetë Euraphia (Chthamalus) 

depressus në stinën e pranverës dhe të verës me afërsisht 10% dhe Chthamalus 

stellatus në stinën e pranverës me afërsisht 14%, janë llojet që paraqesin vlerat më të 

larta të mbulesës. Mbulesa më e lartë e krustaceve mund të lidhet me aftësinë që këto 

lloje kanë,  për të duruar amplitudat e mëdha të temperaturës dhe faktin që këto lloje 

mund të jetojnë edhe jashtë ujit, sipas (Riedle, 1991). Mbulesa më e madhe paraqitet 

në stinën e pranverës (përjashtim bën poliketi Serpula sp.), ndërsa llojshmëria është 

më e lartë në stinën e vjeshtës. Nga llojet koloniale, mbulesën më të vogël e ka bivalvi 

Mytilus galloprovincialis 0.03% dhe poliketi Serpula vermicularis 0,08%, 

përkatësisht në stinën e verës dhe vjeshtës.   

Përsa i përket mbulesës, vlera më e lartë e mesatares së saj rezulton në  pranverë 

(5,49%).  

Siç shihet nga tabela 3.6.1.1.(a & b), më të larta vlerat e konstantes kanë rezultuar në 

pranverë, ndërsa vlerat më të ulta në stinën e verës. Konstanten më të lartë në stinën e 

pranverës e kanë knidarët Actinia equina dhe Anemonia sulcata; gastropodët Patella 
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caerulea, Patella rustica, Patella ulyssiponensis, Gibbula adriatica, Gibbula varia, 

Phorcus (Mopnodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Pisania striata, 

Columbella rustica; krustacetë Gammarus sp. dhe ekinodermati Arbacia lixula.  Në 

stinën e verës vlerat më të larta të konstantes janë gjetur për knidarin Anemonia 

sulcata gastropodët Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Phorcus (Monodonta) 

articulatus dhe Phorcus (Monodonta) turbinatus, si dhe cirripedët Euraphia 

(Chthamalus) depressus dhe Chthamalus stellatus. Në stinën e vjeshtës vlerat më të 

larta të konstantes janë gjetur për knidarin Anemonia sulcata, gastropodët Patella 

caerulea, Patella ulyssiponensis, Gibbula adriatica, Phorcus (Monodonta) 

articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Hexaplex trunculus, Pisania striata, 

Vermetus triquetrus, Vermetus sp.; poliketin  Serpula sp. dhe krustacetë Euraphia 

(Chthamalus) depressus dhe Chthamalus stellatus.  

Duke krahasuar grupet me njëri – tjetrin, vlerat më të mëdha të konstantes janë vënë 

re tek gastropodët, kryesisht në llojet Pisania striata, Phorcus (Monodonta) 

turbinatus, Patella caerulea dhe Gibbula divaricata. Për këto lloje konstantja më e 

lartë ka rezultuar në vjeshtë. Vlerat e konstantes paraqesin diferenca të vogla stinore 

për shumicën e llojeve të gjetura në këtë stacion. Megjithatë një numër llojesh kanë 

diferenca të mëdha stinore të vlerave të konstantes. Më e madhe kjo diferencë ka qenë 

për knidarin Actinia equina, gastropodin Columbella rustica, bivalvin Striarca lactea 

dhe amfipodin Gammarus sp.. Për llojet koloniale të vlerësuara me mbulesë, 

ndryshimet stinore të konstantes përgjithësisht paraqiten të mëdha, me përjashtim të 

Chthamalus stellatus dhe Euraphia (Chthamalus) depressus.  

Në përgjithësi, llojet me vlerat më të larta të dendësisë kanë patur edhe vlerat më të 

larta të konstantes, si p.sh. Phorcus (Monodonta) turbinatus, Phorcus (Monodonta) 

articulatus, Patella caerulea, Patella ulyssiponesis, Anemonia sulcata, Euraphia 

(Chthamalus) depressus, Chthamalus stellatus.   

Në stinën e pranverës mbulesa algale ka rezultuar pak më e lartë krahasuar me stinën 

e  verës dhe të vjeshtës. Konkretisht, algat në pranverë kishin mbulesë mesatare 14%, 

në stinën e verës 10% dhe në vjeshtë 8%. Në pranverë algat kanë gjithashtu edhe 

llojshmëri më të lartë. Algat të cilat dominojnë janë, Padina pavonica, Cystoseira 

barbata, Laurencia obtusa, Halopteris scoparia, Halopithys incurva, Corallina sp., 

Cladophora prolifera, Ulva laetevirens, Botryocladia botryoides, Fucus virsoides, 

Spyridia fiolamentosa, Rytiphloea tinctoria. 

Në stinën e verës, në vitin e parë dominojnë algat: Padina pavonica, Halopithys 

incurva, Hypnea musciformis, Jania rubens, Halopteris scoparia, Rytiphloea 

tinctoria, Cystoseira crinita, Laurencia obtusa dhe gjithashtu vihet re një dominim i 

lartë i algës Spyridia fiolamentosa në verën e vitit të dytë. 

Në stinë e vjeshtës mbizotërojnë algat, Padina pavonica, Rhytifloea tinctoria, 

Laurencia obtusa dhe Ceramium rubrum. Në vjeshtën e vitit të parë mbizotëron  

Padina pavonica dhe në vjeshtën e vitit të dytë mbizotëron alga Laurencia obtusa.  

Në stinën e pranverës dhe të verës mbizotërojnë pothuaj të njëjtat lloje algash si: 

Padina pavonica, Cystoseira barbata, Laurencia obtusa, Halopithys incurva, 

Halopteris scoparia, Cladophora prolifera etj. 



Studimi i makrozoobentosi të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar 

S. RUCI 2015 

 

~ 71 ~ 

 

 

 
a)                                                                       b) 

 

 
c)                                                                       d)                                                                    

 

 
e)                                                                              f) 

 

                        

 

 

 

Siç shihet edhe nga figura 3.6.1.2 dhe 3.6.1.3 gastropodët në këtë stacion përfaqësojnë 

grupin taksonomik me përbërjen llojore më të lartë për të tre stinët. Pas gastropodëve 

grupet me llojshmëri më të lartë janë krustacetë dhe bilvalvët. Grupi i gastropodëve 

llojshmërinë me të lartë e ka në stinën e pranverës krahasuar me grupet e tjera. 

Krustacetë vlerën më të lartë të llojshmërisë e kanë në stinën e verës krahasuar me dy 

Figura 3.6.1.2 Frekuenca e grupeve 

makrozoobentikë sipas përbërjes llojore në 

secilën stinë në stacionin Shën Pjetër a) 

pranverë; c) verë; e) vjeshtë 

 

Figura 3.6.1.3 Frekuenca e grupeve 

makrozoobentikë sipas dendësisë  në secilën 

stinë në stacionin Shën Pjetër: b) pranverë; 

d) verë; f) vjeshtë 
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stinët e tjera. Në stinën e vjeshtës vihet re një përfaqësim më i madh  i grupeve 

taksonomike krahasuar me dy stinët e tjera.  

Për gastropodët dendësia më e lartë është në stinën e verës krahasuar me dy stinët e 

tjera, ndërsa për bivalvët dhe knidarët dendësia është më e lartë në vjeshtë.  

Grupet me dendësi më të lartë për të tre stinët janë, gastropodët, knidarët, krustacetë 

dhe bivalvët.  

Tabela 3.6.1.2. Indekset e diversitetit  për stacionin Shën Pjetër në të tre stinët. 

 

Duke iu referuar tabelës 3.6.1.2, sipas të dy treguesve të diversitetit, Shannon & 

Weaver dhe Pielou, shkalla e diversitetit të komunitetit konsiderohet si mesatare për 

të tre stinët (standart i përcaktuar sipas Hazarika, 2013).  

Treguesi Margalef shfaq vlerë më të lartë në stinën e verës, ndonëse llojshmëria është 

më e lartë në vjeshtë.   

Tabela 3.6.1.3. Grupimi i llojeve sipas vlerës së konstantes në të tre stinët e kampionimit. 

Stinët Lloje konstante Lloje shoqëruese Lloje rastësore 

Pranverë  4% 24% 72% 

Verë 0 12% 88% 

Vjeshtë  1% 15% 84% 

 

Nga tabela 3.6.1.3 vihet re se llojet konstante janë mjaft të pakta, ndërkohë që ka 

përqindje shumë të lartë të llojeve rastësore, sidomos në verë dhe vjeshtë. Kjo situatë 

mund të jetë tregues i stabilitetit të ulët të komunitetit makrozoobentik, megjithatë, 

për të arritur në një përfundim të sigurtë mbi shkallën e stabilitetit të këtij komuniteti 

duhet një studim më afatgjatë. Ndonëse ndryshimet stinore nuk janë shumë të mëdha, 

përqindja shumë e lartë e llojeve rastësore në verë dhe vjeshtë (përkatësisht 88% dhe 

84%) mund të lidhet me cilësinë e ulët mjedisore në ujrat e brigjeve për shkak të 

zvogëlimit të tretshmërisë së oksigjenit nga temperaturat e larta të verës dhe shtimit të 

ngarkesës organike në vjeshtë, pas dekompozimit të organizmave të ngordhur. Këtu 

mund të kontribojë negativisht edhe ndotja në plazhin e Shën Pjetrit gjatë fluksit të 

rënduar turistik të verës.    

 

 

 

Indekset Pranverë Verë Vjeshtë 

Shannon & Weaver (H’) 2.918 2.945 2.560 

Pielou’s (J) 0.713 0.716 0.609 

Margalef (M) 16.246 20.354 17.775 

Numri total i llojeve (S) 60 61 67 

Dendësia mesatare 37.7765 19.0643 40.9767 
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Tabela 3.6.1.4 Koefiçienti i ngjashmërisë llojore Sokal  & Sneath për stacionin e Shën Pjetrit 

në të tre stinët. 

Stinët  Pranverë Verë Vjeshtë 

Pranverë   29.07% 31.5% 

Verë  29.07%  25.6% 

Vjeshtë  31.5% 25.6%  

Shihet se koefiçienti i ngjashmërisë llojore Sokal & Sneath paraqet përgjithësisht 

vlera mesatare (duke iu referuar Blanc et al., 1976). Sipas tabelës së mësipërme 

ndryshimet stinore në përbërjen llojore nuk janë të mëdha, me një ngjashmëri pak më 

të lartë mes pranverës dhe vjeshtës (31,5%) dhe ngjashmëri pak më të ulët mes verës 

dhe vjeshtës (25,6%). Konsideratën mbi ngjashmërinë llojore mes stinëve mund ta 

përforcojë edhe vlera shumë e afërt e indeksit Shannon & Weaver mes të tre stinëve, 

siç është treguar në tabelën 3.6.1.2. 

Në përmbledhje të analizimit të të dhënave dhe diskutimeve të mësipërme, në 

stacionin Shën Pjetër gjendja e komunitetit makrobentik paraqitet si më poshtë:  

Llojshmëria e invertebrorëve bentikë është relativisht e lartë, me vlerë më të lartë në 

stinën e vjeshtës. Në të tre stinët vihet re një dominim i familjeve patelide dhe trokide. 

Familja Trochidae ka numrin më të madh të llojeve nga të gjitha familjet e gjetura në 

këtë stacion.  

Në këtë stacion grupet me dendësi më të lartë për të tre stinët janë, gastropodët, 

knidarët, krustacetë dhe bivalvët. Përveç grupit të knidarëve, tre grupet e tjerë 

paraqesin edhe llojshmëri më të lartë.   

Në stacionin e Shën Pjetrit ekziston një diferencë në numrin e llojeve të gjetura mes 

stinëve të ndryshme. Shpërndarja e dendësive llojore është e ndryshme mes stinës së 

verës dhe vjeshtës. Ndryshimet stinore të dendësisë mesatare paraqiten të vogla midis 

pranverës dhe vjeshtës, ndërsa stina e verës paraqet diferenca më të mëdha krahasuar 

me dy stinët e tjera.  

Nga analizimi i ngjashmërisë llojore mes stinëve (sipas Sokal & Sneath), ndryshimet 

nuk janë të mëdha. Në këtë stacion kemi një ngjashmëri pak më të lartë mes pranverës 

dhe vjeshtës dhe ngjashmëri pak më të ulët mes verës dhe vjeshtës.  

Bazuar në vlerat e konstantes, shkalla e stabilitetit të komunitetit bentik në këtë zonë 

është e ulët, ndërsa bazuar në ngjashmërinë llojore (sipas koefiçientit Sokal & Sneath) 

shkalla e stabilitetit te komunitetit konsiderohet mesatare.  

Duke iu referuar indekseve të përdorur, diversiteti i komunitetit bentik paraqitet i 

shkallës mesatare.  

Në pranverë algat kanë një mbulesë dhe një llojshmëri më të lartë krahasuar me dy 

stinët e tjera.  

Mendojmë që zona karakterizohet nga një ndikim mjedisor, sidomos në stinën e verës, 

për shkak të fluksit të lartë turistik në plazhin e Shën Pjetrit. 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443
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3.6.2  Stacioni 2: Kallmi (41°31'38"N;  20°6' 0"E) 

Kallmi përfaqëson një segment të shkurtër bregdeti në veriperëndim të qytetit të 

Durrësit. Ai ka një bregdet prej substrati të fortë që vazhdon deri në Porto Romano. 

Substrati i bregut dominohet nga gurë dhe zhavore, të cilat herë pas here ndërpriten 

nga formacione shkëmbore. Zona e kampionimit është nën ndikimin e materialeve 

inerte të ndërtimeve përreth kryesisht në pjesën jugore. Gjatë sezoneve të fundit të 

kampionimit është vënë re një rritje e mbulesës  së shkëmbinjve me baltë, si pasojë  e 

këtyre ndërtimeve.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.6.2.1 (a & b). Llojet e gjetur në stacionin Kallm, me vlerat mesatare të a)  

dendësisë dhe b) të mbulesës, si dhe konstantes (P - pranverë; Ve – verë; Vj - vjeshtë) 

a) 
 

Taksonet D - dendësia mesatare 

(Nr. individëve) 

 K – konstantja 

mesatare (%) 

P. Ve. Vj. P. Ve. Vj. 

Cnidaria  

Actinia cari   0.06 0.03  5.55 2.77 

Anemonia sulcata  6.56 2.83 2.89 50 38.88 25 

Aulactinia verrucosa  0.03   2.77   

Paranemonia cinerea  0.03   2.77  

Echiura  

Echiurus sp.  0.03   2.77   

 

 

 

Figura 3.6.2.1 Pamje nga stacioni i Kallmit 
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Mollusca Polyplacophora  

Leptochiton cancellatus 0.06   5.55   

Chiton olivaceus 0.03 0.03 0.08 2.77 2.77 5.55 

Acanthochitona fascicularis  0.03   2.77  

Mollusca Gastropoda  

Patella caerulea  2.36 0.67 0.53 55.55 30.55 27.77 

Patella rustica  0.14 0.42 0.33 8.33 25 13.88 

Patella ulyssiponensis  1.92 1.97 2.83 41.66 44.44 47.22 

Patella sp.   0.03   2.77  

Cymbula safiana (nigra) 0.08 0.19  8.33 13.88  

Fissurella sp. 0.03   2.77   

Diodora graeca  0.03   2.77  

Clanculus cruciatus 0.06 0.08 0.17 2.77 8.33 11.11 

Clanculus jussieui 0.31 0.03 0.06 11.11 2.77 5.55 

Clanculus sp. 0.06   2.77   

Jujubinus striatus  0.08   8.33  

Jujubinus exasperatus 0.03  0.06 2.77  5.55 

Jujubinus sp. 0.03   2.77   

Gibbula adansonii   0.03   2.77 

Gibbula adriatica  3.17 5.94 6.58 44.44 47.22 50 

Gibbula albida  1.06 0.61 0.03 22.22 11.11 2.77 

Gibbula ardens   0.03   2.77   

Gibbula cineraria   0.06   2.77 

Gibbula divaricata   0.03   2.77  

Gibbula philberti   0.06   5.55  

Gibbula racketti 0.03   2.77   

Gibbula umbilicaris   0.19 0.17  11.11 11.11 

Gibbula varia  1.75 0.19 0.17 36.11 13.88 11.11 

Phorcus richardi  0.19 0.03 0.03 16.66 2.77 2.77 

Phorcus articulatus    1.39 1.78 2.36 36.11 30.55 47.22 

Phorcus turbinatus  0.78 0.92 1.72 30.55 36.11 36.11 

Calliostoma sp.  0.03   2.77  

Tricolia pullus 0.17 0.28 0.11 11.11 11.11 8.33 

Tricolia tenuis 0.08 0.03  8.33 2.77  

Smaragdia viridis 0.03      

Cerithium vulgatum 2.5 0.47 0.33 47.22 27.77 25 

Bittium reticulatum 0.22 0.58 2.22 38.88 25 30.55 

Potamides conicus   0.03  0.03 2.77  2.77 

Melarhaphe neritoides  0.03   2.77  

Epitonium clathrus 0.03 0.03  2.77 2.77  

Rissoa guerinii 0.14   13.88   

Rissoa membranacea 0.03 0.03  2.77 2.77  

Rissoa variabilis 0.11 0.78 1.14 11.11 22.22 36.11 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140201
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Rissoa sp.  0.03   2.77  

Pusillina lineolata  0.39 0.44 0.25 22.22 25 22.22 

Pusillina marginata  0.14   5.55  

Pusillina sp. 0.06   2.77   

Alvania cimex 0.08 0.17 0.17 5.55 13.88 13.88 

Alvania lineata     0.22 0.81  11.11 30.55 

Alvania discors 0.14 0.75 0.19 11.11 25 11.11 

Alvania beanii   0.08   2.77  

Setia amabilis  0.47   11.11  

Ecrobia ventrosa   0.25   8.33 

Circulus striatus  0.06   2.77  

Crepidula unguiformis    0.03   2.77  

Luria lurida     0.03   2.77  

Euspira sp . 0.03   2.77   

Hexaplex trunculus  1.06 1 0.81 38.88 41.66 27.77 

Ocenebra erinaceus  0.03   2.77  

Ocinebrina aciculata  0.03   2.77  

Ocinebrina edwardsi 0.08   8.33   

Ocinebrina hispidula 0.11  0.03 5.55  2.77 

Ocinebrina ingloria 0.11 0.11 0.08 11.11 5.55 8.33 

Muricopsis cristatus 0.03 0.06 0.11 2.77 5.55 5.55 

Rapana venosa 0.03 0.06  2.77 5.55  

Gibberula miliaria 0.03 0.03  2.77 2.77  

Gibberula simonae  0.03 0.03  2.77 2.77  

(Mitra)Scabricola fusca   0.03   2.77 

Vexillum ebenus  0.03   2.77  

Vexillum savignyi  0.03   2.77  

Vexillum tricolor  0.14   11.11  

Vexillum sp. 0.03   2.77   

Euthria cornea 0.08 0.06  2.77 5.55  

Pisania striata 1.31 0.44 0.67 44.44 27.77 30.55 

Pollia dorbignyi  0.78   16.66   

Pollia sp.  0.03   2.77   

Nassarius cuvierii 1.44 0.03 0.11 30.55 2.77 11.11 

Nassarius incrassatus 0.17 0.33 0.03 13.88 16.66 2.77 

Nassarius reticulatus 0.03   2.77   

Columbella rustica 4.78 1.17 0.97 50 38.88 36.11 

Mitrella gervillii  0.06 0.08 0.06 5.55 5.55 5.55 

Mitrella scripta  0.5 0.22 0.11 16.66 8.33 8.33 

Tarantinaea lignaria   0.08   8.33 

Mangelia sandrii 0.03   2.77   

Conus mediterraneus   1.31 1.14 1.11 41.66 41.66 33.33 

Raphitoma sp. 0.06   5.55   

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=139199
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Phyllaplysia lafonti 0.17   13.88   

Mollusca Bivalvia  

Striarca lactea 0.06  0.03 5.55  2.77 

Mytilus galloprovincialis  0.03   2.77   

Mytilaster minimus  0.06   5.55  

Modiolula phaseolina 0.08  0.36 8.33  13.88 

Arcuatula senhousia   0.03   2.77  

Modiolus sp.  0.03   2.77   

Heteranomia squamula  0.03   2.77  

Acesta excavata  0.03   2.77  

Papillicardium papillosum 0.06   5.55   

Cerastoderma glaucum   0.03   2.77 

Parvicardium exiguum  0.03   2.77  

Irus irus   0.03   2.77 

Venerupis corrugata  0.03   2.77  

Laternula sp.  0.03   2.77   

Annelida  

Nereis sp.  0.06   2.77   

Sabellaria alveolata 0.08   8.33   

Hediste diversicolor    0.06   5.55 

Crustacea  

Palaemonella rotumana  0.33 0.03  11.11 2.77 

Palaemonetes sp.  0.19   2.77  

Pagurus sp.  0.86 0.86 0.14 30.55 13.88 13.88 

Pisidia longicornis   0.06   5.55 

Ethusa mascarone  0.03   2.77  

Acanthonyx lunulatus 0.92 0.28 0.19 27.77 16.66 13.88 

Pisa tetraodon   0.03   2.77 

Pisa sp.   0.03   2.77 

Maja squinado  0.03   2.77   

Callinectes sapidus 0.06   5.55   

Liocarcinus vernalis 0.03   2.77   

Pilumnus hirtellus   0.06   2.77  

Xantho poressa    0.03   2.77  

Pachygrapsus marmoratus 0.5 0.56 0.81 27.77 33.33 27.77 

Ligia oceanica 0.08   8.33   

Idotea sp.    0.06 0.03  5.55 2.77 

Sphaeroma serratum 0.19 0.22 0.583 16.66 19.44 22.22 

Gammarus sp.  5.25 2.03 3.78 41.66 33.33 44.44 

Echinodermata  

Holothuria tubulosa 0.06   5.55   

Holothuria sanctori  0.03   2.77  

Arbacia lixula  0.06   2.77  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1065
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Sphaerechinus granularis 0.03   2.77   

Ophiura albida   0.08   5.55  

Ophiura sp.  0.03   2.77   

Vlera mesatare 0.55 0.38 0.61 13.81 11.78 15.17 

Numri i përgjithshmëm i individëve 1612 1112 1223  - - - 

b) 

Taksonet Mbulesa mesatare (%)  K – konstantja mesatare 

(%) 

P. Ve. Vj. P. Ve. Vj. 

Mollusca Gastropoda  

Melarhaphe  neritoides  4.44 5.5 7.94 25 38.88 47.22 

Vermetus triquetrus  0.58 0.28 0.86 11.11 2.77 11.11 

Vermetus sp.  3.19 1.56 0.86 13.88 13.88 13.88 

Dendropoma petraeum   0.14   2.77  

Mollusca Bivalvia  

Mytilus galloprovincialis   0.14  0.08 2.77  8.33 

Annelida  

Serpula sp.  0.97 3.47 2.78 11.11 22.22 16.66 

Crustacea  

Chthamalus stellatus  3.89 8.28 5.31 19.44 36.11 36.11 

Euraphia  depressus  5.97 5.17 0.83 27.77 36.11 8.33 

Balanus  sp. 1.39   5.55   

Vlera mesatare 2.57 3.48 2.67 14.58 21.82 20.23 

 

Në stacionin e Kallmit u gjetën gjithsej 131 lloje (shih tab 3.6.2.1.a dhe 3.6.2.1.b) dhe 

u analizuan 3947 individë në të gjithë kampionimet e këtij stacioni. Në periudhën e 

kampionimit Prill – Maj (pranverë) u gjetën 88 lloje, në periudhën Korrik – Gusht 

(verë) u gjetën 88 lloje, ndërsa në periudhën Shtator - Tetor (vjeshtë) u gjetën 63 lloje. 

Në stinën e pranverës dhe të verës ka rezultuar një numër llojesh shumë më i lartë 

sesa në stinën e vjeshtës. Në stinën e vjeshtës janë gjetur 25 lloje më pak se në 

pranverë dhe verë. 

Ndryshimet stinore në numrin e llojeve janë testuar me testin statistikor χ
2 

. Ky test 

tregoi se në stacionin e Kallmit ekziston një ndryshim në numrin e llojeve të gjetur 

mes stinëve të ndryshme;  (χ
2
(2) = 29.091, p <.0005). 

Kjo situatë mendojmë se përkon me mbulesën algale në këto stinë, e cila është më e 

lartë krahasuar me stinën e vjeshtës, duke qënë se këto lloje strehohen dhe ushqehen 

me alga (Mojetta & Ghissoti 1994, Riedl 1991), siç është komentuar edhe më sipër në 

stacionin e Shën Pjetrit. 

Përveç mbulesës së lartë algale, një nga arsyet e llojshmërisë së lartë në këtë stacion 

mund të lidhet me topografinë nënujore të kësaj zone, e cila karakterizohet nga 

heterogjenitet i lartë, duke krijuar edhe shumëllojshmëri mikrohabitatesh. Duke iu 

referuar karakteristikave ekologjike të llojeve të gjetura (sipas Mojetta & Ghissoti 

1994, Riedl 1991, Trainito 2011).  
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Në këtë zonë si edhe në zonën e Shën Pjetrit, gjejmë lloje dritëdashëse (fotofile), 

hijedashëse (shiafile), lloje të brigjeve me makrovegjetacion, lloje të brigjeve të 

zhveshura (pa makrovegjetacion), lloje të brigjeve të ekspozuara, lloje të brigjeve të 

mbrojtura etj. 

Nga llojet e gjetur në këtë stacion, sipas grupeve të mëdha taksonomike 3 janë 

poliplakoforë, 4 knidarë, 1 ekuirid, 82 gastropodë, 14 bivalvë, 3 anelidë, 18 krustace, 

6 ekinodermatë. Në këtë stacion janë gjetur për hërë të parë për Shqipërinë 

gastropodët, Gibberula simonae, Setia amabilis, Rapana venosa, Ocinebrina ingloria, 

Ocinebrina hispidula,Vexillum savignyi, bivalvët Heteranomia squamula, Modiolula 

phaseolina, Acesta excavata dhe Arcuatula (Musculista) senhousia.  

Në këtë stacion janë gjetur tre lloje aliene, krustaci Callinectes sapidus, gastropodi 

Rapana venosa dhe bivalvi Arcuatula (Musculista) senhousia.  

Gjithashtu, në këtë stacion është gjetur një lloj me rëndësi ndërkombëtare, krustaci 

Maja squinado. 

Siç shihet edhe në tabelën 3.6.2.1 (a), nga molusqet, llojet me dendësi më të madhe u 

përkasin gastropodëve: Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Gibbula adriatica, 

Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Cerrithium 

vulgatum, Columbella rustica, Conus mediterraneus.   

Në këtë stacion janë gjetur vlerat më të larta të dendësisë në pranverë për gastropodët, 

Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Gibbula adriatica, Gibbula varia, 

Columbella rustica, Cerrithium vulgatum. Në stinën e verës dendësia më e lartë është 

gjetur për gastropodët, Gibbula adriatica, Patella ulyssiponensis, Phorcus 

(Monodonta) articulatus.  Për stinën e vjeshtës llojet me dendësi më të lartë janë 

gastropodët, Gibbula adriatica, Patella ulyssiponensis, Phorcus (Monodonta) 

articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus. 

Në të tre stinët vihet re një dominim i familjeve patelide dhe trokide përsa i përket 

dendësisë së llojeve. Familja Trochidae ka numrin më të madh të llojeve nga të gjitha 

familjet e gjetura në këtë stacion. Ky dominim mendojmë se lidhet me biologjinë e 

këtyre llojeve, siç u komentua edhe më sipër për stacionin e Shën Pjetrit (Mojeta & 

Gissoti). Pothuaj të gjithë llojet në klasën e bivalvëve për të tre stinët e kampionimit 

paraqesin dendësi shumë të ulët (0,03). Numri përgjithësisht i vogël i organizmave 

filtratorë,  kryesisht bivalvë dhe pak gupe të tjerë, është tregues i cilësisë jo të mirë të 

ujit dhe gjendjes jo të favorshme ekologjike në zonën e studiuar, meqenëse 

organizmat filtratorë janë më të ndjeshëm ndaj cilësisë së ujit (sipas Boero, 1994). 

Nga knidarët dendësi më të madhe ka Anemonia sulcata 6,56 në stinën e pranverës.  

Nga krustacetë lloji që paraqet dëndësi më të lartë për të tre stinët është Gammarus 

sp.. Krustacetë gamaridë shfaqin dendësi më të lartë në stinën e pranverës (5,3) duke 

qënë se strehohen në komunitete algale dhe ushqehen me to (sipas Ridle 1991).  

Duke krahasuar mesataren e dendësisë së llojeve për të tre periudhat e kampionimit 

vihet re që ndryshimet stinore midis stinës së pranverës dhe vjeshtës janë të vogla, 

diferenca më të mëdha paraqet stina e verës krahasuar me dy stinët e tjera.   

Në pranevrë kjo mesatare rezulton (0.56), në verë (0.38) dhe në vjeshtë (0.61).  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443


Studimi i makrozoobentosi të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar 

S. RUCI 2015 

 

~ 80 ~ 

 

Bazuar në testin statistikor “ Wilcoxon” janë analizuar ndryshimet stinore të 

dendësisë së llojeve. Ky test (p=0.02) tregoi që në stacionin e Kallmit shpërndarja e 

dendësive llojore është e ndryshme mes stinës së pranverës dhe vjeshtës (P<0.05).  

Siç shikohet në tabelën 3.6.2.1.(b), për llojet koloniale të vlerësuara me mbulesë, në 

këtë stacion mbulesa më e lartë është gjetur për krustacetë Chthamalus stellatus dhe 

Euraphia (Chthamalus) depressus; gastropodët Melarhaphe (Littorina) neritoides  

dhe Vermetus sp..  

Nga llojet koloniale dendësinë më të vogël e ka bivalvi Mytilus galloprovincialis 

(0.08%). Nga këto lloje, krustacetë Euraphia (Chthamalus) depressus 5.97% në 

pranverë, Chthamalus stellatus 8.28% në verë si edhe gastropodi Melarhaphe 

(Littorina) neritoides 7.94% në vjeshtë, paraqesin dendësinë më të lartë krahasuar me 

llojet e tjera. Mendojmë se këto lloje paraqesin një dendësi më të lartë sepse kanë 

aftësi të durojnë amplitudat e mëdha të temperaturës dhe mund të jetojnë edhe jashtë 

ujit, siç u komentua edhe më sipër për stacionin e Shën Pjetrit. Përsa i përket 

mbulesës vlera më e lartë e mesatares së saj rezulton në verë (3.48). 

Siç shihet në tabelën 3.6.2.1 (a & b), në Kallm janë gjetur vlerat më të larta të 

konstantes në stinën e pranverës për knidarin, Anemonia sulcata; për gastropodët, 

Patella caerulea, Gibbula varia, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Cerithium 

vulgatum, Bittium reticulatum, Pisania striata, Columbella rustica, Conus 

mediterraneus. Në stinën e verës konstantet më të larta janë gjetur për gastropodët, 

Phorcus (Monodonta) turbinatus, Hexaplex trunculus, Conus mediterraneus; 

krustacetë, Euraphia (Chthamalus) depressus dhe Chthamalus stellatus. Konstantet 

më të larta për stinën e vjeshtës janë gjetur për gastropodët, Patella ulyssiponensis, 

Gibbula adriatica, Phorcus (Monodonta) articulatus, Melarhaphe (Littorina) 

neritoides dhe krustacetë, Gammarus sp., Chthamalus stellatus.  

Krahasuar me dy stinët e tjera, në stinën e pranverës ka më shumë lloje të cilat 

paraqesin një konstante më të lartë.  

Duke krahasuar grupet me njëri – tjetrin, vlerat më të mëdha të konstantes janë vënë 

re tek gastropodët. Ndryshimet stinore të vlerave të konstantes paraqiten të vogla për 

pjesën më të madhe të llojeve të gjetur. Ndërkohë, ka edhe lloje të cilat paraqesin 

diferenca stinore të mëdha të konstantes si Anemonia sulcata, Patella caerulea, 

Patella rustica, Gibbula varia, Gibbula albida, Phorchus richardi, (Hinia)Nassarius 

cuvierii, Pollia dorbignyi, Rissoa guerinii,, Pagurus sp., Euraphia (Chthamalus) 

depressus. Për llojet koloniale të vlerësuara me mbulesë, konstantja nuk paraqet 

diferenca të mëdha stinore, me përjashtim të gastropodit Vermetus triquetrus dhe 

cirripedit Euraphia (Chthamalus) depressus.  

Në përgjithësi, llojet me vlerat më të larta të dendësisë kanë patur edhe vlerat më të 

larta të konstantes, si p.sh. Anemonia sulcata, Patella caerulea, Patella 

ulyssiponensis, Gibbula adriatica, Phorcus (Monodonta) articulatus, Columbella 

rustica, Hexaplex trunculus, Gammarus sp., Melarhaphe (Littorina) neritoides, 

Euraphia (Chthamalus) depressus dhe Chthamalus stellatus.   
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Mbulesa algale në stinën e pranverës dhe të verës është përkatësisht 23.05% dhe 

20.41%, ndërkohë në stinën e vjeshtës mbulesa algale është 15.97%. Përbërja llojore 

në alga është më e pasur për stinën e pranverës dhe verës krahasuar me stinën e 

vjeshtës. Në vjeshtë përbërja llojore ndryshon nga dy stinët e tjera (shfaqen lloje të 

reja Chaetomorpha sp., Flabellia petiolata, Cladophora prolifera, Alsidium 

corallinum, Palisada perforata, Valonia utricularis). Në stinën e pranverës algat 

dominuese janë,  Jania virgata, Halopteris scoparia, Caulerpa cylindracea, 

Cystoseira compressa, Cystoseira barbata, Dictyopteris membranacea, Halopithys 

incurva, Padina pavonica, Hypnea musciformis, Laurencia sp., Rytiphloea tinctoria. 

Në stinën e verës dominojnë algat,  Padina pavonica, Halopithys incurva, Caulerpa 

cylindracea, Halopteris scoparia, Dasycladus vermicularis, Cystoseira compressa, 

Cystoseira barbata, Hypnea musciformis, Rytiphloea tinctoria, Laurencia obtusa. Në 

stinë e vjeshtës dominojnë algat,  Caulerpa cylindracea, Padina pavonica, Rytiphloea 

tinctoria, Halopteris scoparia, Cystoseira barbata, Dictyopteris membranacea, 

Laurencia obtusa, Spyridia filamentosa, Jania virgata. 

 

 
a)                                                             b) 

 

 
c)                                                                d) 
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e)                                                                  f) 

 

 

 

 

 

Siç shihet edhe nga figura 3.6.2.2 dhe 3.6.2.3 gastropodët në këtë stacion përfaqësojnë 

grupin me llojshmëri më të lartë për të tre stinët. Në stinën e pranverës llojshmëria e 

gastropodëve është më e lartë krahasuar me stinët e tjera. Pas gastropodëve grupet me 

llojshmëri më të lartë janë krustacetë dhe bilvalvët. Krustacetë llojshmërinë më të 

lartë e kanë në vjeshtë krahasuar me dy stinët e tjera. Në stinën e pranverës vihet re 

një përfaqësim më i madh i grupeve krahasuar me dy stinët e tjera. Grupet me dendësi 

më të lartë për të tre stinët janë gastropodët, krustacetë dhe knidarët.  

Grupi i gastropodëve dendësinë më të lartë e ka në stinën e verës krahasuar me dy 

stinët e tjera, ndërsa grupi i krustaceve dhe knidarëve dendësinë më të lartë e kanë në 

stinën e pranverës.  

Tabela 3.6.2.2 Indekset e diversitetit për stacionin e Kallmit në të tre stinët. 

 

 

Bazuar në tabelën 3.6.2.2, sipas treguesit të diversitetit Shannon & Weaver shkalla e 

diversitetit të komunitetit  bentik konsiderohet e mirë për stinën e pranverës dhe verës, 

ndërsa për stinën e vjeshtës konsiderohet mesatare. Sipas treguesit Pielou, shkalla e 

diversitetit të komunitetit bentik paraqitet mesatare në të tre stinët.  

Treguesi Margalef shfaq vlerën më të lartë në stinën e verës, në të cilën llojshmëria 

është gjithashtu më e lartë. 

 

 

 

 

Indekset Pranverë Verë Vjeshtë 

Shannon & Weaver (H’) 3.156 3.316 2.965 

Pielou’s (J) 0.718 0.756 0.736 

Margalef (M) 21.046 23.618 15.603 

Numri total i llojeve (S) 81 82 56 

Dendësia mesatare 44.753 30.8649 33.9544 

Figura 3.6.2.3 Frekuenca e grupeve 

makrozoobentikë sipas dendësisë  në secilën 

stinë në stacionin Kallm: b) pranverë; d) 

verë; f) vjeshtë 

 

 

Figura 3.6.2.2 Frekuenca e grupeve 

makrozoobentikë sipas përbërjes llojore 

në secilën stinë në stacionin Kallm a) 

pranverë; c) verë; e) vjeshtë 
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Tabela 3.6.2.3. Grupimi i llojeve sipas vlerës së konstantes në të tre stinët e kampionimit. 

 Stinët Lloje konstante Lloje shoqëruese Lloje rastësore 

Pranverë     1% 22% 77% 

Verë 0 23% 77% 

Vjeshtë  0 29% 71% 

 

Nga tabela 3.6.2.3. vihet re se llojet konstante paraqesin një përqindje tepër të ulët 

(1% dhe vetëm në pranverë), ndërkohë llojet rastësore kanë përqindje shumë të lartë 

në të tre stinët. Kjo situatë mund të konsiderohet si tregues i stabilitetit të ulët të 

komunitetit makrozoobentik në këtë zonë.  

Tabela 3.6.2.4. Koefiçienti i ngjashmërisë llojore Sokal  & Sneath për stacionin e Kallmit në 

të tre stinët. 

Stinët Pranverë Verë Vjeshtë 

Pranverë   24.13% 29.19% 

Verë  24.13%  28.04% 

Vjeshtë  29.19% 28.04%  

 

Shihet se koefiçienti i ngjashmërisë llojore Sokal & Sneath paraqet përgjithësisht 

vlera mesatare dhe të afërta midis stinëve (sipas Blanc et al., 1976).  

Sipas tabelës së mësipërme ndryshimet stinore në përbërjen llojore nuk janë të mëdha, 

me një ngjashmëri pak më të lartë mes pranverës dhe vjeshtës (29.19%) dhe 

ngjashmëri pak më të ulët mes verës dhe pranverës (24.13%). Siç është treguar në 

tabelën 3.6.2.2. këtë ngjashmëri llojore mes stinëve mund ta përforcojë edhe vlera 

shumë e afërt e indeksit Shannon & Weaver mes tre stinëve.  

Në përmbledhje të analizimit të të dhënave dhe diskutimeve të mësipërme, në 

stacionin Kallm gjendja e komunitetit makrobentik paraqitet si më poshtë:  

Llojshmëria e invertebrorëve bentikë është e lartë, ku vlerat më të larta në numrin e 

llojeve kanë rezultuar në pranverë dhe verë.  Në të tre stinët vihet re një dominim i 

familjeve patelide dhe trokide. Familja Trochidae ka numrin më të madh të llojeve 

nga të gjitha familjet e gjetura në këtë stacion.  

Gastropodët, krustacetë dhe knidarët  paraqesin dendësinë më të madhe në të tre 

stinët, ndërsa llojshmërinë më të madhe e kanë gastropodët, krustacetë dhe bivalvët.  

Në numrin e llojeve ekziston një diferencë midis stinëve. Gjithashtu, shpërndarja e 

dendësive llojore është e ndryshme mes stinës së pranverës dhe vjeshtës, ndonëse 

ndryshimet stinore të dendësisë mesatare paraqiten të vogla midis stinës së pranverës 

dhe vjeshtës, ndërsa stina e verës paraqet diferenca më të mëdha krahasuar me dy 

stinët e tjera.  

Nga analizimi i ngjashmërisë llojore (sipas Sokal & Sneath), ndryshimet stinore nuk 

janë të mëdha, me një ngjashmëri pak më të lartë mes pranverës dhe vjeshtës dhe 

ngjashmëri më të ulët mes verës dhe pranverës.  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443
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Bazuar në vlerat e konstantes, shkalla e stabilitetit të komunitetit bentik në këtë zonë 

është e ulët, ndërsa bazuar në ngjashmërinë llojore (sipas koefiçientit Sokal & Sneath) 

shkalla e stabilitetit te komunitetit konsiderohet mesatare.  

Duke iu referuar indekseve të përdorur, diversiteti i komunitetit bentik paraqitet i 

shkallës mesatare – e mirë.  

Mbulesa algale ka llojshmëri më të lartë në stinën e pranverës dhe të verës.  

Ndryshimet stinore të mbulesës algale janë të vogla midis pranverës  dhe verës. 

Mendojmë që zona e Kallmit karakterizohet nga një ndikim mjedisor, sidomos në 

stinën e verës, për shkak të fluksit turistik në plazhin e Currilave, por gjithashtu edhe 

për shkak të ndërtimeve dhe depozitimit të inerteve në zonën përreth, si rezultat i 

zhvillimeve urbane. 

3.6.3 Krahasim i karakteristikave të makrozoobentosit të Kallmit me ato të një 

punimi të mëparshëm. 

Siç është përmendur edhe tek 1.5, për makrozoobentosin e brigjeve të Kallmit është 

kryer një punim diplome i Simoni (2011). Në atë punim diplome, thellësia, metoda e 

kampionimit dhe vlerësimet sasiore janë të ngjashme me ato të këtij punimi. Në 

kuadër të këtij punimi diplome, në kampionimet e bëra në vitet 2009 – 2010, janë 

gjetur gjithsej 91 taksone të makroinvertebrorëve bentikë, nga të cilët 3 i takojnë 

knidarëve, 56 gastropodëve, 23 bivalvëve, 1 anelidëve, 8 krustaceve dhe 1 

ekinodermatëve. Ndërkohë, në kuadër të këtij punimi doktorature,  ku është 

kampionuar në vitet 2011 – 2013, në këtë zonë janë gjetur 131 lloje.  

Siç shihet nga tabela 3.6.3.1, këtu më poshtë, 78 lloje që janë gjetur në këtë punim 

doktorature nuk janë gjetur në punimin e mëparshëm të diplomës Simoni (2011). Nga 

ana tjetër, 30 lloje që janë gjetur në punimin e Simoni (2011) , nuk janë gjetur në këtë 

punim doktorature.  

Tabela 3.6.3.1 Krahasimi i pranisë së llojeve për secilën stinë në dy punimet, Ruci 2015 dhe 

Simoni 2011 (me shenjën “+” është shënuar gjetja e llojit në secilin punim) 

Taksonet Pranverë Verë Vjeshtë 

 Ruci 

2015 

Simoni 

2011 

Ruci 

2015 

Simoni  

2011 

Ruci 

2015 

Simoni 

2011 

Cnidaria     

Actinia cari    +  +  

Actinia equina    +   

Anemonia sulcata  + + + + + + 

Aulactinia verrucosa  +      

Paranemonia cinerea   +    

Condylactis aurantiaca      + 

Echiura     

Echiurus sp.  +      

Mollusca Polyplacophora     
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Leptochiton cancellatus +      

Chiton olivaceus +  +  +  

Acanthochitona fascicularis   +    

Mollusca Gastropoda     

Patella caerulea  + + + + + + 

Patella rustica  +  +  +  

Patella ulyssiponensis  +  +  +  

Patella sp.    +    

Cymbula safiana (nigra) +  +    

Fissurella sp. +      

Diodora graeca   +    

Clanculus cruciatus +  + + + + 

Clanculus jussieui +  +  +  

Clanculus sp. +      

Jujubinus striatus  + +   + 

Jujubinus exasperatus + +  + + + 

Jujubinus sp. +     + 

Gibbula adansonii     +  

Gibbula adriatica  + + +  + + 

Gibbula albida  +  +  +  

Gibbula ardens   +      

Gibbula cineraria     +  

Gibbula divaricata    + +  + 

Gibbula philberti    +    

Gibbula racketti +      

Gibbula rarilienata      + 

Gibbula umbilicaris   + +  +  

Gibbula varia  + + + + + + 

Phorcus richardi  + + +  +  

Phorcus articulatus    + + + + + + 

Phorcus turbinatus  + + + + + + 

Calliostoma sp.   +    

Tricolia pullus + + + + + + 

Tricolia tenuis +  + +  + 

Smaragdia viridis + +    + 

Cerithium vulgatum + + +  + + 

Turritella turbona  +     

Bittium reticulatum + + + + + + 

Potamides conicus   +    +  

Melarhaphe neritoides + + + + + + 

Epitonium clathrus +  +   + 

Rissoa guerinii +   +  + 

Rissoa lia  +    + 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140201
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Rissoa membranacea + + + +  + 

Rissoa scurra  +     

Rissoa similis    +  + 

Rissoa variabilis + + +  +  

Rissoina bruguirei  +     

Rissoa sp.   +    

Pusillina lineolata  + + +  + + 

Pusillina marginata   +   + 

Pusillina sp. +      

Alvania cimex + + + + + + 

Alvania lineata     + + + + + 

Alvania discors + + + + + + 

Alvania beanii    +    

Setia amabilis   +    

Ecrobia(Hydrobia)ventrosa     +  

Circulus striatus   +    

Vermetus triquetrus  + + +  +  

Vermetus sp.  +  +  +  

Dendropoma petraeum   +    

Crepidula unguiformis     +    

Luria lurida      +    

Euspira sp . +      

Hexaplex trunculus  +  +  +  

Ocenebra erinaceus   +    

Ocinebrina aciculata   +    

Ocinebrina edëardsi +      

Ocinebrina hispidula +    +  

Ocinebrina ingloria +  +  +  

Muricopsis cristatus +  +  + + 

Rapana venosa +  +    

Gibberula miliaria +  + +  + 

Gibberula simonae  +  +    

(Mitra)Scabricola fusca     +  

Vexillum ebenus   +    

Vexillum savignyi   +    

Vexillum tricolor   + +  + 

Vexillum sp. +      

Euthria cornea + + +    

Pisania striata + + + + + + 

Pollia dorbignyi  +     + 

Pollia sp.  +      

Buçinum undatum      + 

Colubraria sp.      + 
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Nassarius cuvierii + + + + + + 

Nassarius incrassatus + + +  +  

Nassarius reticulatus +      

Columbella rustica + + + + + + 

Mitrella gervillii  +  +  +  

Mitrella scripta  +  +  +  

Tarantinaea lignaria  +   +  

Mangelia sandrii +      

Conus mediterraneus   + + + + + + 

Raphitoma sp. +      

Phyllaplysia lafonti +      

Mollusca Bivalvia    

Nucula sulcata  +  +  + 

Nucula nucleus      + 

Arca tetragona  +    + 

Striarca lactea + +  + + + 

Barbatia barbata  +     

Mytilus galloprovincialis  +   + +  

Mytilaster minimus  + +    

Modiolula phaseolina +    +  

Arcuatula (Musculista) 

senhousia  

  +    

Modiolus martorelli       + 

Modiolus adriaticus      + 

Modiolus barbatus   +    + 

Modiolus sp.  +      

Heteranomia squamula   +    

Neopycnodonte cochlear  +     

Venericardia antiquata  +  +  + 

Glans trapezia  +  +  + 

Chama gryphoides        + 

Anadara polii      + 

Venerupis aurea       + 

Acesta excavata   +    

Papillicardium papillosum +   +  + 

Chamelea gallina  +    + 

Cerastoderma glaucum     +  

Parvicardium exiguum  + +    

Irus irus     +  

Venerupis corrugata   +    

Laternula sp.  +      

Venus verrucosa  +    + 

Tellina pulchella      + 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=139199
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Ruditapes decussatus  +     

Annelida    

Nereis sp.  +      

Sabellaria alveolata +      

Hediste diversicolor      +  

Serpula sp. + + +  +  

Crustacea    

Euraphia (Chthamalus) Depresus + + + + + + 

Chthamalsu stellatus +  +  +  

Balanus sp. +      

Palaemonella rotumana   +  +  

Palaemonetes sp.   +    

Palaemon sp.     +  + 

Pagurus sp.  +  + + +  

Pisidia longicornis     +  

Ethusa mascarone   +    

Acanthonyx lunulatus +  +  +  

Pisa tetraodon     +  

Pisa sp.     +  

Maera inaequipes  +     

Maja squinado  +      

Callinectes sapidus +      

Liocarcinus vernalis +      

Pilumnus hirtellus    +    

Xantho poressa     +    

Pachygrapsus marmoratus + + + + + + 

Ligia oceanica +      

Idotea sp.     +  +  

Sphaeroma serratum +  +  +  

Gammarus sp.  + + +  +  

Echinogammarus sp.  +     

Echinodermata    

Holothuria tubulosa +      

Holothuria sanctori   +    

Arbacia lixula   +   + 

Sphaerechinus granularis +      

Ophiura albida    +    

Ophiura sp.  +      

Totali 58 22 64 11 39 35 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1065
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1806
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Duke u bazuar në të dy studimet dhe krahasimet e mësipërme, numri i përgjithshëm i 

llojeve të makroinvertebrorëve bentikë të raportuar për brigjet shkëmbore të Kallmit 

është si më poshtë: 

Knidarë (Cnidaria): 6  lloje 

Ekuiridë (Echiura): 1 lloj 

Gastropodë (Gastropoda): 93 lloje 

Bivalvë (Bivalvia): 31 lloje 

Anelidë (Annelida): 4 lloje 

Krustace (Crustacea): 24 lloje 

Ekinodermatë (Echinodermata): 6 lloje 

Total: 178 lloje 

Në të dy studimet, grupet që paraqesin  llojshmërinë dhe dendësinë më të madhe janë 

gastropodët, bivalvët dhe krustacetë. Llojshmëria dhe dendësia e bivalvëve në 

punimin tonë është më vogël, krahasuar me studimin e mëparshëm Simoni (2011).   

Në punimin e mëparshëm shkalla e stabilititetit të komunitetit bentik në zonë është 

vlerësuar si relativisht e mesme dhe ndikimi mjedisor si jo shumë i madh. Ndërkohë, 

në studimin tonë, shkalla e stabilitetit të komunitetit bentik në këtë zonë paraqitet e 

ulët.  

Dendësitë mesatare të llojeve paraqiten përgjithësisht më të mëdha tek punimi i 

diplomës Simoni (2011). Ndryshimet stinore të dendësisë kanë qënë të vogla në atë 

studim. Ndërkohë, në studimin tonë paraqiten diferenca të mëdha stinore mes 

pranverës dhe vjeshtës.  

Nga krahasimet mes dy punimeve shihet se ka ndryshime si në llojshmëri, ashtu edhe 

në dendësinë e makroinvertebrorëve bentikë. Llojshmëria rezulton më e madhe në 

këtë punim doktorature, ndërsa dendësia mesatare e popullatave ka rezultuar më e 

madhe në punimin e diplomës (Simoni 2011).  

Llojshmëria më e madhe, e gjetur në këtë punim doktorature, mund të lidhet me 

numrin më të madh të përgjithshëm të kampionimeve në terren, për shkak të 

frekuencës më të madhe të kampionimit (numrit më të madh të periudhave kur është 

kampionuar). Një arsye tjetër mund të lidhet me faktin se në punimin tonë të 

doktoraturës kemi patur tendencën që përcaktimet taksonomike të bëhen deri në nivel 

lloji, mundësisht në të gjitha rastet (edhe për shkak të përdorimit të indekseve të 

diversitetit), ndërkohë që në punimin e mëparshëm të diplomës, një pjesë e grupeve 

janë përcaktuar deri në nivel gjinie, apo edhe familjeje.  

Dendësia mesatare më e vogël e popullatave në këtë punim doktorature, krahasuar me 

punimin e mëparshëm, mund të lidhet me ndikimin mjedisor gjithnjë në rritje në 

zonën e Kallmit. Mendojmë se ky ndikim duket në presionin e shtuar turistik në zonë, 

rritjes së ndërtimeve turistike, hapjes së plazheve të reja në mes të zonës shkëmbore 

dhe shtimit të numrit të turistëve ditorë. Ndikimi i ndërtimeve turistike është 

shoqëruar edhe me rritje të ndikimit të zhvillimeve urbane në zonën veri-perëndimore 

të Durrësit. Ndikimi i ndërtimeve ka qenë i dukshëm edhe gjatë kampionimeve të 

doktoraturës, sidomos në ato të vitit 2013, ku kishte një mbulim të theksuar të 

shkëmbinjve bregdetarë me materiale inerte.  
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Përkeqësimi i cilësisë mjedisore mund të vihet re edhe tek rënia e llojshmërisë dhe 

dendësisë së organizmave filtratorë, siç janë bivalvët, kur krahasojmë të dy punimet 

pasi llojshmëria e lartë e organizmave filtratorë është tregues i cilësisë së mirë të 

ujrave detarë (sipas Boero, 1994). Në punimin e Simoni (2011) janë gjetur 24 lloje 

bivalvësh, ndërsa në këtë punim janë gjetur 14 lloje. 

Gjithashtu, një tregues tjetër për përkeqësimin mjedisor të zonës, mund të jetë edhe 

fakti që në punimin e mëparshëm të diplomës shkalla e stabilitetit të komunitetit 

bentik është vlerësuar si mesatare, ndërsa në këtë punim doktorature ajo vlerësohet si 

e ulët (vlerësimi në të dy rastet është bërë sipas të njëjtës metodë).  

Një arsye tjetër për dendësinë më të vogël të popullatave të gjetura në këtë punim 

mund të lidhet edhe me përhapjen e shpejtë dhe masive të algës aliene invazive 

Caulerpa cylindracea. Gjatë kampionimeve tona, sidomos në ato të vitit të fundit 

(2013), kjo algë mbulonte një pjesë të madhe të substratit, në formën e një tapeti jeshil 

edhe në thellësi shumë të vogël. Ky lloj është një nga llojet më invazive të algave në 

Detin Mesdhe, me ndikim të fuqishëm si në biodiversitet, ashtu edhe në vlerat 

ekonomike të ekosistemit detar (sipas Streftaris & Zenetos, 2006).   
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  3.6.4.  Stacioni 3: Spille (41°5'42"N; 19°28'4"E) 

Zona e kampionimit ka një breg natyror, të përbërë nga shkëmbinj të mëdhenj dhe 

gurë. Bregu në këtë stacion kampionimi ka një shkallë të madhe të ekspozimit, 

aktivitet të lartë të dallgëzimit dhe shkallë më të lartë të sedimentimit, krahasuar me 

stacionet e tjerë. Si rezultat i ndërtimeve turistike në këtë zonë ka një shtim të inerteve 

në breg, sidomos tre vitet e fundit, si pasojë e ndërtimit të një pasarele (moli) të gjatë 

betoni, brenda në det, për qëllime turistike në pjesën veriore të Spillesë (Plazhi i 

Gjeneralit). Shkëmbinjtë e mediolitoralit të kësaj zone janë vazhdimisht të mbuluar 

me baltë, gjë që ka qenë shumë e dukshme gjatë kampionimit të dy viteve të fundit. 

Mundet që kjo të jetë e lidhur me ndryshimin e regjimit të sedimentimit në breg, si 

pasojë e ndërtimit të sipërpërmendur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.6.4.1 (a & b). Llojet e gjetur në stacionin Spille, me vlerat mesatare të a) dendësisë 

dhe b) të mbulesës, si dhe konstantes (P - pranverë; Ve – verë; Vj - vjeshtë) 

a) 

Taksonet D - dendësia mesatare 

(Nr. individëve) 

 K – konstantja mesatare 

(%) 

P. Ve. Vj. P. Ve. Vj. 

Cnidaria  

Actinia equina 0.17 0.03 0.06 13.88 2.77 5.55 

Actinia cari   0.06   2.77 

Anemonia sulcata  0.14   2.77   

Mollusca Polyplacophora  

Chiton olivaceus  0.08 0.11  5.55 8.33 

Callochiton sp. 0.03   2.77   

Mollusca Gastropoda       

Patella caerulea  3.03 1.83 1.97 55.55 47.22 33.33 

Patella rustica  1  0.17 22.22  13.88 

Patella ulyssiponensis  1.31 2.11 1.61 38.88 47.22 55.55 

Patella sp.   0.06   2.77  

  

3.6.4.1 Pamje të Gjinisë Chthamalus nga stacioni i Spillesë. 
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Cymbula safiana (nigra)  0.06 0.03  2.77 2.77 

Patella pellucida   0.03   2.77 

Cellana rota 0.03   2.77   

Clanculus corallinus   0.14   2.77 

Clanculus cruciatus  0.03   2.77  

Gibbula adriatica  2.19 2.69 3.25 22.22 25 41.66 

Gibbula albida  0.31 0.14 0.03 16.66 11.11 2.77 

Gibbula ardens   0.03   2.77   

Gibbula divaricata  0.03 0.08 0.08 2.77 8.33 5.55 

Gibbula racketti 0.64   8.33   

Gibbula umbilicaris  0.06 0.06 0.78 5.55 5.55 19.44 

Gibbula varia  0.06 0.53 0.28 5.55 8.33 13.88 

Phorcus richardi  0.06 0.03 0.03 2.77 2.77 2.77 

Phorcus articulatus    2.03 1.67 4.61 33.33 30.55 41.66 

Phorcus turbinatus  4.56 2.92 3.83 47.22 41.66 50 

Tricolia pullus 0.17 1.06 0.14 13.88 27.77 16.66 

Tricolia tenuis  0.06   5.55  

Tricolia sp.    0.06   5.55 

Bittium reticulatum 0.64 0.08 0.67 16.66 8.33 11.11 

Cerithidium perparvulum   0.25   8.33 

Rissoa guerinii 0.08  0.11 2.77  2.77 

Rissoa membranacea  0.11 0.03  8.33 2.77 

Rissoa similis  0.11     

Rissoa variabilis 0.11 0.19 0.44 8.33 2.77 22.22 

Pusillina lineolata  0.42 3.78 0.17 11.11 25 13.88 

Pusillina marginata   0.67   11.11  

Alvania cimex  0.03   2.77  

Alvania lineata    0.04  0.39 2.77  13.88 

Alvania discors 0.17 0.03 0.36 5.55 2.77 13.88 

Hexaplex trunculus  0.08  0.08 5.55  8.33 

Ocenebra erinaceus 0.17 0.03 0.19 5.55 2.77 13.88 

Ocinebrina edëardsi 0.03   2.77   

Ocinebrina hispidula 0.14   5.55   

Ocinebrina ingloria 0.11 0.14 0.03 5.55 11.11 2.77 

Muricopsis cristatus  0.03 0.08  2.77 8.33 

Muricopsis sp. 0.03   2.77   

Rapana venosa  0.11   11.11  

Trophonopsis muricata   0.03     

Stramonita haemastoma 0.06   2.77   

Coralliophila meyendorffii   0.03   2.77 

Euthria cornea 0.06  0.08 5.55  5.55 

Enginella leucozona   0.03   2.77 

Pisania striata 2.56 0.81 2.31 30.55 33.33 47.22 
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Pollia dorbignyi  0.06 0.03  2.77 2.77  

Pollia scaçhiana   0.03   2.77  

Nassarius cuvierii 0.06 0.06  5.55 5.55  

Nassarius incrassatus  0.03 0.03  2.77 2.77 

Nassarius mutabilis 0.03  0.11 2.77  11.11 

Nassarius reticulatus 0.08   5.55   

Columbella rustica 0.89 0.78 0.75 22.22 25 27.77 

Conus mediterraneus   0.61 0.08 0.47 19.44 5.55 22.22 

Phyllaplysia lafonti 0.08   2.77   

Trimusculus mammillaris  0.03   2.77  

Mollusca Bivalvia       

Arca tetragona 0.03   2.77   

Barbatia barbata  0.11   8.33  

Striarca lactea   0.83   2.77 

Mytilus galloprovincialis  0.06   5.55  

Mytilaster minimus  0.06   5.55  

Mytilaster sp.   0.03 0.03   2.77 

Musculus costulatus   0.14   8.33  

Modiolarca subpicta  0.08   5.55   

Crenella arenaria    0.03   2.77 

Modiolula phaseolina   0.19   16.66 

Anomia ephippium 0.03  0.11 2.77  8.33 

Ostrea edulis 0.11   2.77   

Chama gryphoides  0.06 0.03  5.55 2.77 

Irus irus   0.03   2.77 

Venerupis corrugata  0.03   2.77  

Annelida        

Nereis sp.  0.03  0.03 2.77  2.77 

Polyophthalmus pictus  0.03   2.77  

Sabellaria alveolata 0.03 0.03   2.77  

Crustacea       

Palaemonella rotumana  0.03   2.77  

Pagurus sp. 0.31 0.08 0.42 5.55 5.55 13.88 

Galathea sp.  0.08   8.33  

Porcellana platycheles  0.03 0.06  2.77 2.77 

Pisidia longicornis   0.17   11.11 

Ethusa mascarone   0.06   5.55 

Acanthonyx lunulatus 0.28 0.5 0.19 13.88 25 8.33 

Pilumnus hirtellus   0.03   2.77  

Xantho poressa    0.03 0.08  2.77 5.55 

Eriphia verrucosa  0.11   11.11  

Pachygrapsus marmoratus 0.22 0.42 0.17 11.11 19.44 16.66 

Sphaeroma serratum 0.14 0.67 0.56 5.55 25 30.55 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1065
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Gammarus sp.  1.89 3.75 2.56 33.33 44.44 36.11 

Echinodermata       

Paracentrotus lividus  0.03   2.77  

Amphiura filiformis   0.03   2.77 

Ophiura albida   0.06   5.55  

Vlera mesatare 0.50 0.45 0.52 11.05 11.06 13.10 

Numri i përgjithshmëm i individëve 915 970 1059  - - - 

 b) 

Taksonet Mbulesa mesatare (%)  K – konstantja mesatare 

(%) 

P. Ve. Vj. P. Ve. Vj. 

Mollusca Gastropoda       

Melarhaphe neritoides  0.97 0.5 2.17 8.33 8.33 22.22 

Vermetus triquetrus    1.75   13.88 

Vermetus sp.  4.03 1.39 3.22 16.66 11.11 36.11 

Mollusca Bivalvia       

Mytilus galloprovincialis   1.25 2.5 0.22 8.33 8.33 2.77 

Annelida        

Serpula sp.  1.94  2.92 11.11  16.66 

Crustacea       

Chthamalus stellatus  7.58 9.31 9.25 19.44 33.33 41.66 

Euraphia depressa  12.78 12.92 4.25 36.11 30.55 22.22 

Vlera mesatare 4.76 5.32 3.40 16.66 18.33 22.22 

 

Në këtë stacion u gjetën gjithsej 103 lloje (shih tab. 3.6.4.1.a dhe 3.6.4.1.b) dhe u 

analizuan 2944 individë në të gjithë kampionimet e këtij stacioni. Në periudhën e 

kampionimit  Prill - Maj (pranverë) u gjetën 57  lloje, në periudhën Korrik -  Gusht 

(verë) u gjetën 64 lloje, ndërsa në periudhën Shtator – Tetor (vjeshtë) u gjetën 64 

lloje.  

Duke krahasuar tre stinët e kampionimit (pranverë, verë dhe vjeshtë), vihet re se në 

stinën e verës dhe të vjeshtës ka rezultuar një numër llojesh shumë më i lartë sesa në 

stinën e pranverës.  Në stinën e pranverës ka 7 lloje më pak sesa në stinën e verës dhe 

të vjeshtës. Në verë dhe në vjeshtë është gjetur një numër i barabartë llojesh 

makroinvertebrorësh. 

Ndryshimet stinore në numrin e llojeve janë testuar me testin statistikor χ
2 

. Ky test 

tregoi se në stacionin e Spillesë ekziston një diferencë në numrin e llojeve të gjetur 

mes stinëve të ndryshme;  (χ
2
(2) = 60.987, p <.0005). 

Numri i llojeve të gjetur në këtë stacion për çdo grup taksonomik është: poliplakoforë 

2, knidarë 3, gastropodë 60, bivalvë 16, anelidë 4, krustace 15, ekinodermatë 3.  

Në stacionin e Spillesë janë gjetur për herë të parë për Shqipërinë, gastropodët Patella 

pellucida, Ocinebrina hispidula, Ocinebrina ingloria, Rapana venosa dhe 

Trimusculus mammillaris, si edhe bivalvët  Modiolula phaseolina dhe Crenella 

arenaria. Në këtë stacion janë gjetur gjithashtu dy lloje aliene invazive, gastropodët 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1806


Studimi i makrozoobentosi të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar 

S. RUCI 2015 

 

~ 95 ~ 

 

Rapana venosa dhe Cellana rota. Gjithashtu është gjetur një lloj me rëndësi 

ndërkombëtare, ekinodermati Paracentrotus lividus. 

Në këtë stacion është gjetur numri më i vogël i grupeve të makroinvertebrorëve 

bentikë, krahasuar me stacionet e tjerë. Gjithashtu numri i llojeve në këtë stacion 

është më i vogël krahasuar me stacionet e tjerë. Një nga arsyet e llojshmërisë më të 

ulët në Spille mund të lidhet me shkallën më të lartë të ekspozimit të bregut në këtë 

zonë. Aktiviteti i lartë i dallgëzimit në këtë zonë pengon stabilizimin e llojeve që 

preferojnë mjedise me ujë të qetë. Një faktor tjetër mund të jetë shkalla e lartë e 

sedimentimit dhe mbulimi i vazhdueshëm me baltë i shkëmbinjve të mediolitoralit të 

Spillesë. Kjo mund të lidhet me shtimin e pranisë së inerteve në breg, si rezultat i 

ndërtimeve turistike, por edhe me ndryshimin e mundshëm të regjimit të sedimentimit 

në breg, si pasojë e ndërtimit të një pasarele të gjatë betoni, brenda në det, për qëllime 

turistike në pjesën veriore të Spillesë (Plazhi i Gjeneralit), siç u komentua edhe më 

sipër. Një tjetër arsye për llojshmërinë e ulët të makroinvertebrorëve bentikë në këtë 

zonë mund të lidhet me mbulesën më të vogël algale, krahasuar me zonat e tjera, 

sidomos në periudhën e  pranverës dhe vjeshtës me një mbulesë algale përkatësisht 

(16,5% dhe 10.9%). Disa makroinvertebrorë që strehohen në makroalga dhe që janë të 

pranishëm në zona të tjera, mungojnë në Spille.   

Duke u bazuar në tabelën 3.6.4.1 (a), nga molusqet, llojet me dendësi më të madhe u 

përkasin gastropodëve, Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Gibbula adriatica, 

Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Pisania striata.   

Në këtë stacion janë gjetur vlerat më të larta të dendësisë në pranverë për molusqet 

gastropodë, Patella caerulea, Patella ulyssiponesis, Gibbula adriatica, Phorcus 

(Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Pisania striata.  

Në stinën e verës dendësitë më të larta janë gjetur për gastropodët, Patella caerulea, 

Patella ulyssiponesis, Gibbula adriatica, Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus 

(Monodonta) turbinatus, Pusillina lineolata. Për stinën e vjeshtës llojet me dendësi 

më të lartë janë gastropodët, Patella caerulea, Patella ulyssiponesis, Gibbula 

adriatica, Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, 

Pisania striata. Grupi i bivalvëve për të tre stinët paraqet dendësi shumë të vogël 

(0.03). Si edhe në dy stacionet e analizuara më sipër, në Spille vihet re një dominim i 

familjeve  patelide dhe trokide  nëse shohim dendësinë e llojeve. Familja Trochidae 

ka numrin më të lartë të llojeve krahasuar me familjet e tjera. Siç u komentua edhe më 

sipër për stacionet e Shën Pjetrit dhe Kallmit mendojmë se ky dominim lidhet me 

faktin që llojet e këtyre familjeve janë më rezistente ndaj ndryshueshmërisë së 

kripësisë së ujit dhe rezistojnë më shumë jashtë ujit krahasuar me llojet e tjera (Mojeta 

& Gissoti).  

Nga krustacetë dendësi më të madhe ka lloji Gammarus sp. 3.75. Këto krustace 

paraqesin një dendësi më të lartë në verë duke qënë se ushqehen dhe strehohen në 

alga (Riedle 1991) dhe në verë mbulesa algale është më e lartë (22,5%).   

Duke krahasuar mesataren e dendësisë për të tre periudhat e kampionimit vihet re që 

ndryshimet midis stinëve janë shumë të vogla. Në pranverë kjo mesatare rezulton 

(0.50), në verë (0.45) dhe në vjeshtë (0.52).  
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Bazuar në testin statistikor “Wilcoxon” janë analizuar ndryshimet stinore të dendësisë 

së llojeve. Testi tregoi që në stacionin e Spillesë shpërndarja e dendësive llojore mes 

stinëve nuk ndryshon (P>0.05).  

Siç tregohet në tabelën 3.6.4.1 (b), në stacionin e Spillesë, për llojet koloniale, 

mbulesa më e lartë është gjetur për krustacetë Euraphia (Chthamalus) depressus dhe 

Chthamalus stellatus; gastropodin Vermetus sp. si dhe poliketin Serpula sp.. Nga këto 

lloje, krustacetë Chthamalus stellatus në stinën e verës (9,31%) dhe Euraphia 

(Chthamalus) depressus në stinën e pranverës dhe verës (12,78% dhe 12,92%) janë 

llojet që paraqesin vlerat më të larta të mbulesës.  

Nga llojet koloniale, mbulesën më të vogël e ka bivalvi Mytilus galloprovincialis 

0.22% në vjeshtë. Ndryshimet stinore të mbulesës paraqiten të mëdha midis verës dhe 

vjeshtës me përjashtim të llojit Chthamalus stellatus i cili ka një mbulesë të afërt mes 

dy stinëve. Për llojet koloniale, vlera më e lartë e mbulesës mesatare rezulton në verë 

(5.32) si edhe në stacionin e Kallmit.  

Nga tabela 3.6.4.1 shikohet se vlerat më të larta të konstantes janë gjetur për 

molusqet gastropodë, Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Gibbula adriatica, 

Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Pisania striata 

dhe krustacetë, Gammarus sp., Euraphia (Chthamalus) depressus, Chthamalus 

stellatus. Në Spille janë gjetur vlerat më të larta të konstantes në pranverë për 

gastropodin, Patella caerulea dhe cirripedin Euraphia (Chthamalus) depressus. Në 

stinën e verës është gjetur konstantja më e lartë për amfipodin Gammarus sp.. Në 

stinën e vjeshtës janë gjetur konstantet më të larta për gastropodët,  Patella 

ulyssiponensis, Gibbula adriatica, Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus 

(Monodonta) turbinatus, Pisania striata, Vermetus sp. dhe cirripedin Chthamalus 

stellatus. Duke krahasuar grupet me njëri – tjetrin, vlerat më të mëdha të konstantes 

janë vënë re tek gastropodët, kryesisht në llojet Phorchus (Monodonta) articulatus, 

Phorcus (Monodonta) turbinatus, Patella caerulea dhe Patella ulyssiponensis.  

Ndryshimet stinore të konstantes paraqiten relativisht të vogla në pjesën më të madhe 

të llojeve të gjetur në këtë stacion. Megjithatë, një pjesë e llojeve paraqesin diferenca 

të mëdha të konstantes, si tek gastropodët Patella caerulea, Gibbula adriatica, Rissoa 

variabilis, Pusillina lineolata, Conus mediterraneus dhe krustacetë Sphaeroma 

serratum dhe Acanthonyx lunulatus. 

Për llojet koloniale, ndryshimet stinore të konstantes paraqiten të mëdha, me 

përjashtim të bivalvit Mytilus galloprovincialis dhe poliketit Serpula sp.  

Në përgjithësi, siç është venë re edhe në dy stacionet e tjerë të analizuara më sipër, 

llojet që kanë patur vlerat më të larta të dendësisë kanë patur edhe vlerat më të larta të 

konstantes, si p.sh. gastrpodët, Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Gibbula 

adriatica, Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus dhe 

krustacetë Gammarus sp., Euraphia (Chthamalus) depressus dhe Chthamalus 

stellatus.   

Mbulesa algale më e lartë është gjetur në stinën e verës (22,5%), ndërsa mbulesa më  

e ulët është gjetur në stinën e vjeshtës (10,9%). Në pranverë mbulesa algale është 

16,5%. Në stinën e verës dhe të vjeshtës ku kemi numrin më të lartë të llojeve kemi 
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dhe një llojshmëri më të madhe algale. Në stacionin e Spillesë gjendet një numër i 

madh i llojeve algale, të cilat nuk i gjejmë në stacionet e tjerë si: Phyllophora crispa,  

Callithamnion granulatum, Cystoseira foeniculacea, Dasya elegans, Taonia 

atomaria, Sargassum vulgare, Catenella caespitosa, Cutleria adspersa, Peyssonelia 

sp., Ceramium sp.,  Palisada perforate. Përbërja llojore në alga është më e pasur për 

stinën e pranverës dhe të verës krahasuar me stinën e vjeshtës. Në stinën e pranverës 

algat dominuese janë: Jania virgata, Halopteris scoparia, Cystoseira compressa, 

Cystoseira barbata, Dasya elegans, Padina pavonica, Dictyopteris membranacea, 

Laurencia sp., Rytiphloea tinctoria. 

Në stinën e verës dominojnë algat, Padina pavonica, Dyctiota dichotoma, 

Dictyopteris membranacea, Dictyopteris membranacea, Halopithys incurva, Spyridia 

filamentosa, Ulva laetevirens, Catenella caespitosa, Halopteris scoparia, Cystoseira 

compressa, Cystoseira barbata, Rytiphloea tinctoria, Laurencia obtusa. Në stinën e 

vjeshtës mbizotërojnë algat, Padina pavonica, Rytiphloea tinctoria, Cystoseira 

crinita, Halopteris scoparia, Dictyopteris membranacea, Laurencia sp., Jania 

virgata. 

 

 
a)                                                                                b)  

 

 
c)                                                                                d)  
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c)                                                                                   f)  

 

 

 

s 

 

 

Nga figura 3.6.4.2 dhe 3.6.4.3  shihet se gastropodët në këtë stacion përfaqësojnë 

grupin me llojshmëri më të lartë në të tre stinët. Gastropodët paraqesin një llojshmëri 

më të lartë në stinën e pranverës krahasuar me dy stinët e tjera. Pas gastropodëve, 

grupet me llojshmëri më të lartë janë krustacetë dhe bilvalvët. Krustacetë llojshmërinë 

më të lartë e kanë në stinën e verës, ndërsa bivalvët kanë llojshmëri më të lartë në 

vjeshtë krahasuar me dy stinët e tjera. Numri më i vogël i grupeve është gjetur në 

stinën e pranverës ku dhe numri i llojeve është më i vogël krahasuar me dy stinët e 

tjera. Grupet me dendësi më të lartë për të tre stinët janë, gastropodët, krustacetë dhe 

bivalvët. Gastropodët dendësinë më të lartë e kanë në pranverë krahasuar me dy stinët 

e tjera. Për grupin e krustaceve, dendësia më e lartë është në verë, ndërsa për bivalvët 

dendësia më e lartë është në vjeshtë krahasuar me dy stinët e tjera. 

Tabela 3.6.4.2 Indekset e diversitetit për stacionin e Spillesë në të tre stinët. 

Indekset Pranverë Verë Vjeshtë 

Shannon & Weaver (H’) 2.899 2.910 2.980 

Pielou’s (J) 0.737 0.711 0.737 

Margalef (M) 15.458 17.922 16.563 

 

Numri total i llojeve (S) 51 58 57 

Dendësia mesatare 25.3959 26.8985 29.399 

 

Siç vihet re në tabelën 3.6.4.2 , sipas dy treguesve të diversitetit, Shannon & Weaver 

dhe Pielou, shkalla e diversitetit të komunitetit konsiderohet si mesatare për të tre 

stinët. Treguesi Margalef shfaq vlerë më të lartë në stinën e verës, në të cilën kemi 

edhe numrin më të lartë të llojeve.  

 

 

 

Figura 3.6.4.2 Frekuenca e grupeve 

makrozoobentikë sipas përbërjes llojore në 

secilën stinë në stacionin Spille a) pranverë; c) 

verë; e) vjeshtë 

 

Figura 3.6.4.3 Frekuenca e grupeve 

makrozoobentikë sipas dendësisë  në secilën 

stinë në stacionin Spille: b) pranverë; d) 

verë; f) vjeshtë 
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Tabela 3.6.4.3. Grupimi i llojeve sipas vlerës së konstantes në të tre stinët e kampionimit. 

Stinët Lloje konstante Lloje shoqëruese Lloje rastësore 

Pranverë  2% 11% 88% 

Verë 0 23% 77% 

Vjeshtë  2% 15% 83% 

 

Nga tabela 3.6.4.3. vihet re se llojet konstante janë të pakta, ndërkohë që ka përqindje 

shumë të lartë të llojeve rastësore, sidomos në pranverë dhe vjeshtë. Një situatë e tillë 

mund të jetë tregues i stabilitetit të ulët të komunitetit makrozoobentik.  

Tabela 3.6.4.4. Koefiçienti i ngjashmërisë llojore Sokal  & Sneath për stacionin e Spillesë në 

tre stinët. 

Stinët Pranverë Verë Vjeshtë 

Pranverë  25% 32,78% 

Verë 25%  28,05% 

Vjeshtë 32,78% 28,05%  

 

Në tabelën 3.6.4.4 shihet se koefiçienti i ngjashmërisë llojore Sokal & Sneath paraqet 

përgjithësisht vlera mesatare (duke iu referuar Blanc et al., 1976). Duke u referuar 

tabelës, ndryshimet stinore në përbërjen llojore nuk janë të mëdha. Ka një ngjashmëri 

pak më të lartë mes pranverës dhe vjeshtës (32,78%) dhe ngjashmëri pak më të ulët 

mes pranverës dhe verës (25%). Siç është komentuar edhe më lart për stacionin e 

Shën Pjetrit dhe të Kallmit, konsideratën mbi ngjashmërinë llojore mes stinëve mund 

ta përforcojë edhe vlera shumë e afërt e indeksit Shannon & Weaver mes tre stinëve, 

siç është treguar në tabelën 3.6.4.2. 

Në përmbledhje të analizimit të të dhënave dhe diskutimeve të mësipërme, në 

stacionin Spille gjendja e komunitetit makrobentik paraqitet si më poshtë: 

Llojshmëria e invertebrorëve bentikë është më e vogël krahasuar me stacionet e tjerë. 

Stina e pranverës ka llojshmëri më të vogël krahasuar me dy stinët e tjera. Familjet 

dominuese për dendësinë e llojeve janë familjet patelide dhe trokide. Familja 

Trochidae ka numrin më të madh të llojeve nga të gjitha familjet e gjetura në këtë 

stacion.  

Në këtë stacion grupet me dendësi dhe llojshmëri më të lartë për të tre stinët janë 

gastropodët, krustacetë dhe bivalvët.   

Në stacionin e Spillesë ekziston një diferencë në numrin e llojeve të gjetur mes 

stinëve të ndryshme, ndërsa shpërndarja e dendësive llojore mes stinëve nuk 

ndryshon. Ndryshimet e dendësisë mesatare për tre stinët e kampionimit  janë shumë  

të vogla. Pak më të mëdha këto diferenca paraqiten midis verës dhe vjeshtës.  

Bazuar në koefiçientin Sokal & Sneath, ndryshimet stinore për ngjashmërinë llojore 

nuk janë të mëdha. Vihet re një ngjashmëri pak më e lartë mes pranverës dhe vjeshtës 

dhe një ngjashmëri pak më e ulët mes pranverës dhe verës. 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443
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Bazuar në vlerat e konstantes edhe në Spille si në stacionet e mëparshme, vihet re se 

shkalla e stabilitetit të komunitetit bentik është e ulët.  

Diversiteti i komunitetit bentik, bazuar në indekset e përdorur paraqitet i shkallës 

mesatare. 

Mbulesa më e lartë algale është gjetur në stinën e verës, ndërsa mbulesa më e ulët 

është gjetur në stinën e vjeshtës. Në stinën e verës dhe të vjeshtës, ku kemi numrin më 

të lartë të llojeve kemi dhe një llojshmëri më të madhe algale. 

Në 3 vitet e fundit stacioni i Spillesë ka një ndikim të shtuar mjedisor të lidhur edhe 

me shtimin e inerteve në breg, për shkak të ndërtimit të një pasarele (moli) betoni 

rreth 100 m të gjatë, brenda në det, për qëllime turistike. Kjo mund të ndikojë në 

ndryshimin e regjimit të sedimentimit në breg, gjë që mund të ndikojë edhe në 

përbërjen dhe strukturën e popullatave bentike të brigjeve. 
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3.6.5  Stacioni 4: Triport (40°30'55'' N; 19° 25'01''E) 

Triporti përfaqëson një segment të shkurtër bregdeti në skajin jugor të bregut të 

Adriatikut. Bregu përbëhët prej substrati të fortë që dominohet nga blloqe 

shkëmbinjsh të vazhdueshëm në trajtë brezash. Në këtë zonë, brezat e parë shkëmborë 

zbusin goditjet e dallgëve në breg. Ndonëse në brigjet e Triportit nuk ushtrohet 

aktivitet turistik, në plazhin e Zvërnecit, i cili ndodhet jo larg Triportit, ka një ndikim 

turistik gjithnjë në rritje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.6.5.1 (a & b). Llojet e gjetur në stacionin Triport, me vlerat mesatare të a) dendësisë 

dhe b) të mbulesës, si dhe konstantes (P - pranverë; Ve – verë; Vj - vjeshtë) 

a) 

Taksonet D - dendësia mesatare 

(Nr. individëve) 

 K – konstantja 

mesatare (%) 

P. Ve. Vj. P. Ve. Vj. 

Cnidaria  

Actinia equina 0.03 0.03  2.77 2.77  

Actinia cari    0.06   5.55 

Anemonia sulcata  1.47 1.39 1.11 13.88 16.66 13.88 

Aulactinia verrucosa  0.03   2.77   

Paranemonia cinerea 0.11   2.77   

Calliactis parasitica  0.03   2.77  

Mollusca Polyplacophora  

Chiton olivaceus 0.06 0.06  5.55 2.77  

Acanthochitona fascicularis 0.03   2.77   

Mollusca Gastropoda  

Patella caerulea  3.14 2.42 1.86 55.55 69.44 41.66 

Patella rustica  0.67 2.17 2.14 27.77 25 8.33 

Patella ulyssiponensis  0.5 1.97 1.92 13.88 38.88 33.33 

Patella sp. 1  0.03   2.77  

Patella sp. 2 0.06 0.06  2.77 5.55  

Cymbula safiana (nigra)  0.25 0.03  11.11 2.77 

  

Figura 3.6.5.1. Pamje nga stacioni i Triportit 
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Cellana rota 0.69   8.33   

Iothia fulva 0.03   2.77   

Diodora sp. 0.03 0.03  2.77 2.77  

Clanculus cruciatus   0.22   8.33 

Clanculus jussieui 0.03   2.77   

Gibbula adriatica  0.58 0.81 0.97 22.22 19.44 22.22 

Gibbula albida  0.19   8.33   

Gibbula divaricata  2.86 2.89 1.86 36.11 41.66 36.11 

Gibbula racketti 0.03   2.77   

Gibbula rarilineata  1.19 0.11 0.31 16.66 11.11 11.11 

Gibbula umbilicaris  0.08  0.19 5.55  13.88 

Gibbula varia  0.17 0.11  8.33 2.77  

Phorcus richardi  0.06   2.77   

Phorcus articulatus    2.61 1.39 0.97 50 30.55 38.88 

Phorcus turbinatus  5.75 2.31 2.61 55.55 30.55 44.44 

Tricolia pullus 0.03 0.06 0.03 2.77 5.55 2.77 

Tricolia tenuis 0.03 0.08  2.77 2.77  

Cerithium vulgatum 3.58 2.19 1.42 50 27.77 38.88 

Bittium reticulatum 0.78 0.11 0.08 27.77 5.55 5.55 

Potamides conicus     0.11   2.77 

Rissoa lia   0.11   5.55 

Rissoa scurra  0.03   2.77   

Rissoa variabilis  0.19   5.55  

Rissoa sp. 0.03  0.03 2.77  2.77 

Pusillina lineolata  0.64 0.61 0.28 11.11 13.88 13.88 

Pusillina sp.   0.03   2.77 

Alvania cimex  0.03 0.03  2.77 2.77 

Alvania lineata    0.08 0.31 0.33 5.55 13.88 8.33 

Alvania discors 0.03 0.194 0.39 2.77 13.88 11.11 

Hexaplex trunculus  0.89 0.53 0.44 33.33 25 25 

Ocenebra erinaceus 0.08 0.11 0.03 5.55 8.33 2.77 

Ocinebrina aciculata  0.03   2.77  

Ocinebrina edëardsi 0.14 0.03 0.03 5.55 2.77 2.77 

Ocinebrina ingloria 0.03   2.77   

Muricopsis cristatus 0.08 0.06 0.06 8.33 5.55 5.55 

Muricopsis sp. 0.03   2.77   

Stramonita haemastoma 0.03  0.03 2.77  2.77 

Coralliophila brevis 0.03   2.77   

Vexillum ebenus  0.03   2.77  

Euthria cornea 0.03 0.11  2.77 8.33  

Pisania striata 1.47 1.39 1.67 44.44 36.11 38.88 

Pollia dorbignyi  0.89 0.19  25 13.88  

Pollia sp.    0.06   5.55 
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Nassarius cuvierii 0.06 0.03  5.55 2.77  

Nassarius incrassatus 0.08 0.03  8.33 2.77  

Columbella rustica 1.11 0.36 0.25 36.11 19.44 19.44 

Tarantinaea lignaria 0.03 0.11 0.06 2.77 8.33 5.55 

Conus mediterraneus   0.61 0.31 0.39 27.77 19.44 16.66 

Rissoella opalina   0.06   2.77  

Phyllaplysia lafonti 0.06   5.55   

Mollusca Bivalvia  

Barbatia barbata 0.03 0.03  2.77 2.77  

Striarca lactea  0.03 0.03  2.77 2.77 

Mytilaster minimus 0.61 0.08  5.55 5.55  

Musculus costulatus   0.03   2.77  

Musculus discors  0.03   2.77  

Musculus subpictus  0.03   2.77  

Modiolus barbatus  0.03   2.77   

Modiolula phaseolina 0.06   5.55   

Spondylus gaederopus     0.03   2.77  

Anomia ephippium 0.08 0.14 0.11 5.55 5.55 11.11 

Ostrea edulis 0.08 0.06 0.03 8.33 5.55 2.77 

Ostrea stentina  0.06   2.77   

Chama gryphoides 0.03 0.03  2.77 2.77  

Coralliophaga lithophagella  0.03   2.77  

Polititapes rhomboides 0.03   2.77   

Venerupis corrugata  0.03 0.03  2.77 2.77 

Annelida  

Sabellaria alveolata  0.03   2.77   

Hediste diversicolor    0.03   2.77 

Serpula vermicularis    0.03   2.77 

Alciopa sp.  0.03   2.77   

Crustacea  

Chthamalus stellatus  0.03   2.77  

Athanas nitescens  0.03   2.77  

Eualus cranchii  0.03   2.77  

Palaemonella rotumana 0.28 0.39 0.56 5.55 13.88 5.55 

Palaemonella tenuipes 0.03   2.77   

Macrobrachium sintangense  0.03   2.77   

Pagurus sp.  1.25 0.11 1.06 36.11 8.33 19.44 

Porcellana platycheles 0.03   2.77   

Achaeus cranchii   0.03   2.77  

Acanthonyx lunulatus 0.11 0.14  5.55 8.33  

Pisa sp.  0.03   2.77  

Carcinus aestuarii  0.03   2.77   

Pilumnus hirtellus   0.03   2.77  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1065
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Xantho hydrophylus  0.03  0.03 2.77  2.77 

Xantho poressa   0.14 0.03 0.17 11.11 2.77 16.66 

Eriphia verrucosa 0.11 0.03  11.11 2.77  

Pachygrapsus marmoratus 0.11 0.36 1.11 5.55 19.44 22.22 

Hemigrapsus sanguineus  0.06   2.77  

Brachynotus sexdentatus   0.03 0.03  2.77 2.77 

Ligia oceanica 0.08 0.56 0.11 5.55 16.66 2.77 

Idotea balthica  0.14 0.03  8.33 2.77 

Idotea sp.     0.03   2.77 

Sphaeroma serratum 0.11 0.42 0.31 11.11 11.11 13.88 

Gammarus sp.  4.42 1.11 1.19 38.88 19.44 16.66 

Bryozoa       

Reteporella sp. 0.03   2.77   

Echinodermata  

Holothuria tubulosa 0.06   5.55   

Asterina gibbosa  0.03   2.77  

Ophiothrix fragilis  0.03   2.77   

Amphiura chiajei  0.03   2.77  

Ophiopsila aranea  0.08   2.77  

Ophiura sp.   0.11   5.55  

Tunicata  

Microcosmus sp.  0.03   2.77  

Vlera mesatare 0.51 0.36 0.49 11.35 9.91 12.47 

Numri i përgjithshmëm i individëve 1410 990 898  - - - 

 b) 

Taksonet Mbulesa mesatare (%)  K – konstantja mesatare 

(%) 

P. Ve. Vj. P. Ve. Vj. 

Porifera  

Hexadella racovitzai   0.03   2.77  

Mollusca Gastropoda  

Melarhaphe neritoides  2.67 1.47 3.92 16.66 19.44 33.33 

Vermetus triquetrus  0.42 0.06 1.39 2.77 2.77 8.33 

Vermetus sp.  2.92 3.72 3.83 16.66 30.55 22.22 

Dendropoma petraeum  0.75   11.11   

Mollusca Bivalvia  

Mytilus galloprovincialis   0.28 0.06 0.03 2.77 5.55 2.77 

Annelida   

Serpula sp.   6.81 11.75 6.75 25 36.11 33.33 

Crustacea  

Chthamalus stellatus  13.61 13.75 10 25 33.33 22.22 

Euraphia depressa  13.33 4.03 7.44 36.11 19.44 33.33 

Vlera mesatare 5.1 4.98 4.77 17.01 21.03 22.22 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1806
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Në këtë stacion u gjetën gjithsej 124 lloje (shih tab 3.6.5.1.a dhe 3.6.5.1.b) dhe u 

analizuan 3298 individë në të gjithë kampionimet e këtij stacioni. Në periudhën e 

kampionimit Prill – Maj (pranverë) u gjetën 86 lloje, në periudhën Korrik – Gusht 

(verë) u gjetën 84 lloje, ndërsa në periudhën Shtator - Tetor (vjeshtë) u gjetën 58 lloje. 

Në stinën e pranverës dhe të verës ka rezultuar një numër llojesh shumë më i lartë 

sesa në stinën e vjeshtës. Në stinën e vjeshtës ka 28 lloje më pak krahasuar me 

praverën dhe 26 lloje më pak krahasuar me verën. Numri më i lartë i llojeve është 

gjetur në pranverë (86 lloje).  

Ndryshimet stinore në numrin e llojeve janë testuar me testin χ
2
. Ky test tregoi se në 

stacionin e Triportit ekziston një diferencë në numrin e llojeve të gjetur mes stinëve të 

ndryshme;  (χ
2
(2) = 23.661, p <.0005). 

Nga llojet e gjetur në këtë stacion, sipas grupeve të mëdha taksonomike, 1 është 

sfungjer, 2 poliplakoforë, 6 knidarë, 60 gastropodë, 17 bivalvë, 5 anelidë, 25 krustace, 

6 ekinodermatë, 1 briozoarë dhe 1 tunikat. Në stacionin e Triportit janë gjetur për herë 

të parë për Shqipërinë, bivalvët Modiolula phaseolina dhe Coralliophaga 

lithophagella, si edhe sfungjeri Hexadella racovitzai. Në këtë stacion është gjetur 

edhe një lloj alien invaziv, gastropodi Cellana rota. Stacioni i Triportit paraqet një 

llojshmëri të lartë, njësoj si edhe stacioni i Kallmit. Siç u komentua edhe më sipër për 

stacionin e Kallmit, edhe Triporti ka një topografi nënujore me heterogjenitet të lartë 

duke krijuar mundësinë e një shumëllojshmërie mikrohabitatesh të përshtatshëm për 

strehimin e shumë llojeve. Gjithashtu duke iu referuar karakteristikave ekologjike të 

llojeve të gjetura (sipas Mojetta & Ghissoti 1994, Riedl 1991, Trainito 2011), në këto 

zona gjejmë lloje dritëdashëse (fotofile),  lloje hijedashëse (shiafile), lloje të brigjeve 

me makrovegjetacion, lloje të brigjeve të zhveshura (pa makrovegjetacion), lloje të 

brigjeve të ekspozuara, lloje të brigjeve të mbrojtura etj.  

Siç tregohet edhe në tabelën 3.6.5.1 (a), nga molusqet, llojet me dendësi më të madhe 

u përkasin moluskëve gastropodë, Patella caerulea, Patella rustica, Patella 

ulyssiponensis, Gibbula divaricata, Gibbula rarilineata, Phorcus  (Monodonta) 

articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, Pisania striata, Cerithium vulgatum 

dhe Columbella rustica.   

Në këtë stacion janë gjetur vlerat më të larta të dendësisë në pranverë për gastropodët, 

Patella caerulea, Gibbula divaricata, Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus 

(Monodonta) turbinatus dhe Cerithium vulgatum.  

Në stinën e verës dendësitë më të larta janë gjetur për gastropodët, Patella caerulea, 

Patella rustica, Gibbula divaricata, Phorcus (Monodonta) turbinatus dhe Cerithium 

vulgatum. Për stinën e vjeshtës llojet me dendësi më të lartë janë gastropodët, Patella 

ulyssiponesis, Patella rustica, Gibbula divaricata dhe Phorcus (Monodonta) 

turbinatus. Siç e kemi parë edhe në tre stacionet e tjerë, në Triport kemi një 

mbizotërim të familjeve patelide dhe trokide përsa i përket dendësisë së llojeve. Si 

edhe në stacionet e mëparshëm dhe në Triport, familja Trochidae ka numrin më të 

madh të llojeve nga të gjitha familjet e gjetura. 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443
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Nga knidarët dendësinë më të madhe e ka lloji Anemonia sulcata në stinën e 

pranverës (1.47).   

Nga krustacetë dendësi më të madhe për të tre stinët e ka amfipodi, Gammarus sp.. 

Dendësia më e lartë e këtij lloji është në pranverë (4.42). 

Duke krahasuar mesataren e dendësisë për të tre periudhat e kampionimit vihet re që 

ndryshimet midis stinëve janë relativisht të vogla, diferenca më të mëdha paraqet stina 

e verës krahasuar me dy stinët e tjera.   

Në pranverë kjo mesatare rezulton (0.51), në verë (0.36) dhe në vjeshtë (0.49).  

Bazuar në testin statistikor “ Wilcoxon” janë analizuar ndryshimet stinore të 

dendësisë së llojeve. Ky test (p=0.002) tregoi që në stacionin e Triportit shpërndarja e 

dendësive llojore është e ndryshme mes stinës së pranverës dhe vjeshtës (p<0.05), 

sikurse edhe  mes stinës së verës dhe vjeshtës. (p= 0.024). 

Nga figura 3.6.5.1. (b), vihet re se, llojet koloniale të vlerësuara me mbulesë, në këtë 

stacion mbulesa më e lartë është gjetur për krustacetë, Chthamalus stellatus, Euraphia 

(Chthamalus) depressus; poliketin Serpula sp. dhe gastropodët, Melarhaphe 

(Littorina) neritoides dhe Vermetus sp.. Ndër këto lloje, krustacetë Chthamalus 

stellatus në stinën e verës (13.75%) dhe Euraphia (Chthamalus) depressus në stinën e 

pranverës (13.33%), janë llojet me vlera më të larta të mbulesës. Nga poliketët, lloji 

Serpula sp. (11.75%), ka dendësinë më të madhe në stinën e verës, e cila është 

dendësia më e lartë e këtij lloji krahasuar me stacionet e tjerë. Mbulesën më të vogël e 

ka bivalvi Mytilus galloprovincialis (0.03%). Në të katër stacionet e studiuara ky lloj 

paraqet dendësinë më të vogël krahasuar me llojet e tjera koloniale. Në këtë stacion si 

edhe në stacionet e tjerë, në stinën e pranverës paraqitet një dendësi e lartë për llojin 

Euraphia (Chthamalus) depressus, në stinën e vjeshtës vihet re dendësia më e lartë e 

llojit Melarhaphe (Littorina) neritoides dhe në stinën e verës dendësinë më të lartë e 

ka lloji Chthamalus stellatus (përjashtim bën Shën Pjetri). 

Përsa i përket llojeve koloniale, vlera më e lartë e mbulesës mesatare rezulton në 

pranverë (5.1%). Ndryshimet stinore të mbulesës paraqiten të vogla me përjashtim të 

llojeve, Serpula sp. dhe Euraphia (Chthamalus) depressus. 

Siç vihet re në figurën 3.6.5.1, në stacionin e Triportit, vlerat më të larta të konstantes 

janë gjetur për gastropodët, Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Patella rustica, 

Gibbula divaricata, Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) 

turbinatus, Pisania striata, Cerithium vulgatum; poliketin Serpula sp., dhe krustacetë, 

Gammarus sp., Euraphia (Chthamalus) depressus dhe Chthamalus stellatus.  

Në këtë stacion janë gjetur vlerat më të larta të konstantes në pranverë për 

gastropodët, Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus (Monodonta) turbinatus, 

Cerithium vulgatum, Pisania striata, Columbella rustica dhe krustacetë, Gammarus 

sp. dhe Euraphia (Chthamalus) depressus. Në stinën e verës janë gjetur konstantet më 

të larta për gastropodët, Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Gibbula divaricata, 

poliketin Serpula sp. dhe cirripedin Chthamalus stellatus. Në stinën e vjeshtës është 

gjetur konstantja më e lartë për gastropodin, Melarhaphe (Littorina) neritoides.   
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Ndryshimet stinore të konstantes janë të vogla për pjesën më të madhe të llojeve në 

këtë stacion. Megjithatë, ka edhe një numër llojesh që paraqesin diferenca të mëdha 

stinore të konstantes, si gastropodët, Patella caerulea, Patella rustica, Phorcus 

(Monodonta) turbinatus, Bittium reticulatum dhe krustacetë Pagurus sp., 

Pachygrapsus marmoratus, Ligia oceanica dhe Gammarus sp.. Për llojet koloniale, 

ndryshimet stinore të konstantes janë të mëdha sidomos midis pranverës dhe verës, 

me përjashtim të gastropodit Melarhaphe (Littorina) neritoides dhe sfungjerit 

Hexadella racovitzai. 

Në përgjithësi, si edhe në stacionet e tjerë, llojet me vlerat më të larta të dendësisë 

kanë patur edhe vlerat më të larta të konstantes, si p.sh. Patella caerulea, Patella 

ulyssiponensis, Gibbula divaricata, Phorcus (Monodonta) articulatus, Phorcus 

(Monodonta) turbinatus, Cerithium vulgatum, Pisania striata, Gammarus sp., 

Euraphia (Chthamalus) depressus dhe Chthamalus stellatus.   

Në pranverë, nëse marrim parasysh vetëm mbulesën algale të mediolitoralit ajo është 

më e lartë (20,83%) krahasuar me dy stinët e tjera. Në verë mbulesa algale është 

17.91%, ndërsa mbulesa më e ulët është në vjeshtë (15.52%). Por në stinën e vjeshtës 

vihet re një mbulesë shumë e madhe e algave Cianophyta në zonën e supralitoralit e 

cila është 15%. Pra në stinën e pranverës dhe të verës ku kemi një llojshmëri më të 

madhe kemi dhe mbulesën algale më të lartë. Krahasuar me stacionet e tjerë, stacioni i 

Triportit karakterizohet nga prania e një mbulese të lartë algale në supralitoral 

(Cianophyta).  

Përbërja llojore në alga është më e pasur për stinën e pranverës dhe të verës krahasuar 

me stinën e vjeshtës. Në stinën e pranverës algat dominuese janë Jania virgata, 

Halopteris scoparia, Cystoseira compressa, Cystoseira barbata,Ulva sp., Dasycladus 

vermicularis, Dyctiota dichotoma, Dasya elegans, Padina pavonica, Caulerpa 

cylindracea, Dictyopteris membranacea, Laurencia obtusa, Rytiphloea tinctoria. 

Në stinën e verës dominojnë algat, Padina pavonica, Jania virgata, Caulerpa 

cylindracea, Dictyopteris membranacea, Spyridia filamentosa, Ulva laetevirens, 

Palisada perforata, Halopteris scoparia, Cystoseira compressa, Cystoseira barbata, 

Rytiphloea tinctoria, Dasycladus vermicularis. 

 Në stinën e vjeshtës mbizotërojnë algat, Padina pavonica, Rytiphloea tinctoria, 

Cystoseira crinita, Spyridia filamentosa, Halopteris scoparia, Dictyopteris 

membranacea, Hypnea musciformis, Caulerpa cylindracea, Jania virgata. 
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Siç shihet edhe nga figura 3.6.5.2 dhe 3.6.5.3 gastropodët në këtë stacion përfaqësojnë 

llojshmërinë më të madhe të gjithë grupeve taksonomike, në të tre stinët.                                                                                                                                                                                      

Krustacetë janë grupi i dytë pas gastropodëve që kanë llojshmërinë më të madhe dhe 

grupi i tretë taksonomik me llojshmëri më të madhe janë bivalvët. Gastropodët 

llojshmërinë më të madhe e kanë në stinën e vjeshtës, ndërsa krustacetë dhe bivalvët  

Figura 3.6.5.2. Frekuenca e grupeve 

makrozoobentikë sipas përbërjes llojore në 

secilën stinë në stacionin Triport a) pranverë; 

c) verë; e) vjeshtë 

 

Figura 3.6.5.3. Frekuenca e grupeve 

makrozoobentikë sipas dendësisë  në secilën 

stinë në stacionin Triport: b) pranverë; d) 

verë; f) vjeshtë 
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llojshmërinë më të madhe e kanë në verë krahasuar me dy stinët e tjera. Numri më i 

vogël i grupeve taksonomike është gjetur në stinën e vjeshtës ku dhe numri i llojeve 

është më i vogël krahasuar me dy stinët e tjera.  

Siç vihet re edhe nga figura e mësipërme, grupet taksonomike që paraqesin dendësi 

më të madhe janë gastropodët, krustacetë dhe knidarët. gastropodët një dendësi më të 

madhe për të tre stinët krahasuar me grupet e tjerë dhe dendësinë më të madhe e ka në 

stinën e verës krahasuar me dy stinët e tjera, ndërsa krustacetë dendësinë më të madhe 

e kanë në stinën e vjeshtës.  

Tabela 3.6.5.2. Indekset e diversitetit për stacionin e Triportit në të tre stinët. 

Indekset Pranverë Verë Vjeshtë 

Shannon & Weaver (H’) 3.136 3.273 3.144 

Pielou’s (J) 0.720 0.756 0.800 

Simpson (D) 0.0678 0.0565 0.056 

Margalef (M) 20.996 22.636 15.547 

 

Numri total i llojeve (S) 78 77 51 

Dendësia mesatare 39.1471 27.4776 24.9292 

Duke u bazuar në tabelën 3.6.5.2, sipas treguesit Shannon & Weaver shkalla e 

diversitetit të komunitetit bentik konsiderohet e mirë në të tre stinët. Ndërsa, sipas 

treguesit të diversitetit Pielou, shkalla e diversitetit të komunitetit bentik paraqitet 

mesatare në të tre stinët.  

Treguesi Margalef shfaq vlerën më të lartë në stinën e verës, në të cilën llojshmëria 

është gjithashtu e lartë. 

Tabela 3.6.5.3. Grupimi i llojeve sipas vlerës së konstantes në të tre stinët e kampionimit. 

Stinët Lloje konstante Lloje shoqëruese Lloje rastësore 

Pranverë  2% 16% 82% 

Verë 1% 13% 86% 

Vjeshtë  0% 19% 81% 

Nga tabela 3.6.5.3, vihet re se llojet konstante janë të pakta dhe llojet rastësore kanë 

një përqindje shumë të lartë, sidomos në stinë e verës. Kjo situatë mund të jetë tregues 

i stabilitetit të ulët të komunitetit makrozoobentik.   

Tabela 3.6.5.4. Koefiçienti i ngjashmërisë llojore Sokal  & Sneath për stacionin e Triportit në 

të tre stinët. 

Stinët Pranverë Verë  Vjeshtë  

Pranverë   30.68% 27.38% 

Verë  30.68%  30.61% 

Vjeshtë  27.38% 30.61%  

Në tabelën e mësipërme, shihet se koefiçienti i ngjashmërisë llojore Sokal & Sneath 

paraqet përgjithësisht vlera mesatare (duke iu referuar Blanc et al., 1976). Duke u 
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bazuar në tabelën 3.6.5.4 ndryshimet stinore në përbërjen llojore nuk janë të mëdha. 

Ato paraqesin një ngjashmëri pak më të lartë mes pranverës dhe verës (30.68%) dhe 

ngjashmëri më të ulët mes pranverës dhe vjeshtës (27.38%). Vlera shumë e afërt e 

indeksit Shannon & Weaver mes tre stinëve përforcon konsideratën mbi ngjashmërinë 

llojore mes stinëve, siç është treguar në tabelën 3.6.5.2. 

Në përmbledhje të analizimit të të dhënave dhe diskutimeve të mësipërme, në 

stacionin Triport gjendja e komunitetit makrobentik paraqitet si më poshtë: 

Llojshmëria e invertebrorëve bentikë është relativisht e lartë dhe Triporti përfaqëson 

stacionin e dytë me numrin më të lartë të llojeve (pas Kallmit). Kjo llojshmëri është 

më e lartë në stinën e pranverës dhe të verës. Familja Trochidae ka numrin më të 

madh të llojeve nga të gjitha familjet e gjetura në këtë stacion. Në Triport, gjithashtu 

dominojnë krustacetë e familjes ktamalide (Chthamalidae). 

Në këtë stacion grupet me llojshmëri më të madhe, për të tre stinët, janë gastropodët, 

krustacetë dhe bivalvët, ndësa grupet me dendësi më të madhe janë gastropodët, 

krustacetë dhe knidarët.  

Në stacionin e Triportit ekziston një diferencë në numrin e llojeve të gjetur mes 

stinëve të ndryshme. Në këtë stacion shpërndarja e dendësive llojore është e ndryshme 

mes stinës së pranverës dhe vjeshtës si edhe mes stinës së verës dhe vjeshtës. 

Ndryshimet stinore të dendësisë mesatare janë relativisht të vogla, ku diferencë më të 

madhe paraqet stina e verës krahasuar me dy stinët e tjera. Për llojet koloniale 

ndryshimet stinore të mbulesës paraqiten të vogla me përjashtim të poliketit Serpula 

sp. dhe cirripedit Euraphia (Chthamalus) depressus. 

Bazuar në koefiçientin Sokal & Sneath, ndryshimet stinore në ngjashmërinë llojore 

nuk janë të mëdha. Ngjashmëria më e lartë vihet re mes pranverës dhe verës, ndërsa 

ngjashmëria më e ulët mes pranverës dhe vjeshtës.  

Duke gjykuar në bazë të vlerave të konstantes, shkalla e stabilitetit të komunitetit 

bentik është e ulët.  

Duke iu referuar indekseve të përdorur, diversiteti i komunitetit bentik paraqitet i 

shkallës mesatare - e mirë. 

Në pranverë, mbulesa algale në mediolitoral është më e lartë krahasuar me dy stinët e 

tjera. Në stinën e vjeshtës vihet re një mbulesë shumë e madhe e algave Cianophyta 

në zonën e supralitoralit. Në stinën e pranverës dhe të verës, ku kemi një llojshmëri 

më të madhe, kemi dhe mbulesën algale më të lartë. 

Mendojmë se Triporti ka ndikim mjedisor për shkak të fluksit të lartë turistik në 

plazhin e Zvërnecit dhe ndotjeve që vijnë nga Gjiri i Vlorës, sidomos gjatë sezonit të 

verës. 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443
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3.7 Krahasimi i karakteristikave të komunitetit makrozoobentik midis katër 

stacioneve të kampionimit. 

Pas vlerësimit të bërë në çdo stacion, siç u paraqit më lart në 3.6, është bërë edhe 

krahasimi i karakteristikave të komunitetit makrozoobentik mes stacioneve, duke 

përfshirë llojshmërinë, dendësinë, shkallën e stabilitetit, indekset e diversitetit, 

mbulesën algale dhe gjendjen mjedisore. 

Këtu më poshtë (tabela 3.7.1) paraqitet numri i llojeve të gjetur në katër stacionet e 

kampionimit për secilën stinë (lista e plotë e llojeve me praninë për çdo stacion dhe 

stinë kampionimi paraqitet tek Shtojca (faqe 132), (tabela 7.1, faqe ). 

 

Tabela 3.7.1. Numri i llojeve të gjetur në  katër stacionet e kampionimit për secilën stinë 

(P - pranverë; Ve – verë; Vj - vjeshtë) 

 
Nr. Taksonet Shën Pjetër Kallm Spille Treport 

 P Ve Vj P Ve Vj P Ve Vj P Ve Vj 

Numri i përgjithshëm i 

llojeve 

Sezon / 

Stacion 

67 66 79 88 88 63 57 64 64 86 84 58 

Stacion 116 131 103 124 

 

Duke krahasuar stacionet e kampionimit për nga numri i llojeve, shihet se numri më i 

lartë i llojeve është gjetur në Kallm (131), ndërsa numri më i vogël në Spille (103).  

Duke krahasuar tre stinët e kampionimit, pranverë, verë dhe vjeshtë, shohim se në 

stinën e pranverës janë gjetur 134 lloje, në verë 141 lloje, ndërsa në vjeshtë 114 lloje.  

Sipas tabelës 7.1 në shtojca, në mënyrë më të detajuar, llojet që janë gjetur vetëm në 

një stacion paraqiten këtu në vazhdim: 

Lloje të gjetur vetëm në Shën Pjetër:  

21 lloje: knidari Actinia sp.; nematodi  Enoplinae sp.; gastropodët  Diodora 

gibberula, Cymbula safiana, Berthella sp., Gibbula sp., Odostomella doliolum, 

Aplysia parvula; bivalvët Nucula sulcata, Lithophaga lithophaga, Gibbomodiola 

adriatica, Centrocardita aculeata, Galeomma turtoni, Petricola lithophaga, 

Gastrochaena sp.; krustacetë Macropodia sp., Maja crispata, Pilumnopeus sp.; 

ekinodermati Ophiocantha setosa dhe tunikatët Botryllus schlosseri dhe Didemnum 

maculosum. 

Lloje të gjetur vetëm në Kallm:  

40 lloje: poliplakofori Leptochiton cancellatus;  gastropodët  Fisurella sp. , Clanculus 

sp., Jujubinus exasperatus, Jujubinus sp., Gibbula adansonii, Gibbula cineraria, 

Gibbula philberti, Calliostoma sp., Smaragdia viris, Epitonium clathrus, Alvania 

beanii, Setia amabilis, Ecrobia (Hydrobia) ventrosa, Circulus striatus, Crepidula 

unguiformis, Luria lurida, Euspira sp., Gibberula miliaria, Gibberula simonae, 

Scabricola (Mitra) fusca, Vexillum savignyi, Vexillum sp., Mitrella gervillii, Mitrella 

scripta, Raphitoma sp.; bivalvët: Arcuatula (Musculista) senhousia, Modiola sp., 

Heteranomia squamula, Acesta excavata, Papillicardium papillosum, Cerastoderma 

glaucum, Parvicardium exiguum, Laternula sp.; krustacetë Palaemonetes sp., Maja 
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squinado, Liocarcinus vernalis, Callinectes sapidus; ekinodermatët  Holothuria 

sanctori dhe Sphaerechinus granularis. 

Lloje të gjetur vetëm në Spille:  

14 lloje: gastropodët Ansates pellucida, Clanculus corallinus, Cerithidium 

perparvulum, Rissoa similis, Trophonopsis muricata, Coralliophila meyendorffii, 

Pollia scacchiana, Nassarius mutabilis, Trimusculus mammillaris; bivalvët Arca 

tetragona, Crenella arenaria; poliketi Polyophthalmus pictus; krustaci Galathea sp. 

dhe ekinodermati  Amphiura filiformis. 

Lloje të gjetur vetëm në Triport:  

25 lloje: sfungjeri Hexadella racovitzai; knidari Calliactis parasitica; gastropodët 

Patella sp.1, Iothia fulva, Diodora sp., Rissoa lia, Rissoa scurra, Coralliophila brevis, 

Risoella opalina; bivalvët Musculus discors, Spondylus gaederopus, Ostrea stentina, 

Coralliophaga lithophagella; poliketi Alciopa sp.; krustacetë Athanas nitescens, 

Eualus ( thoralus) cranchii, Palaemonella tenuipes, Macrobranchium sintangense, 

Achaenus cranchii, Carcinus aestuarii; briozoarët: Reteporella sp., ekinodermatët 

Ophiotrix gragilis, Amphiura chiajei dhe Ophiopsila aranea si edhe tunikati 

Microcosmus sp.. 

Për të vlerësuar ngjashmërinë llojore, si mes stacioneve, ashtu edhe mes sezoneve, 

është llogaritur Koefiçienti Sokal & Sneath, siç është përshkruar në 3.6. Këtu më 

poshtë paraqitet ky koefiçient, në mënyrë të krahasuar për çdo stacion dhe sezon 

kampionimi. 

Tabela 3.7.2 (a, b & c) Koeficenti i ngjashmërisë (Sokal & Sneath) së përbërjeve llojore mes 

4 stacioneve në të tre stinët e kampionimit: a) pranverë; b) verë; c) vjeshtë. 

a) Në Pranverë 

Stacionet Shën Pjetër Kallm  Spille Triport 

Shën Pjetër   23.75% 28.35% 30.81% 

Kallm   23.75%   26.70% 21.90% 

Spille 28.35% 26.70%   31.08% 

Triport 30.81% 21.90% 31.08%   

b) Në Verë 

Stacionet Shën Pjetër Kallm  Spille Triport 

Shën Pjetër   22.40% 26.02% 23.42% 

Kallm  22.40%   28.04% 24% 

Spille 26.02% 28.04%   27.95% 

Triport 23.42% 24% 27.95%   
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c) Në Vjeshtë 

Stacionet Shën Pjetër Kallm  Spille Triport 

Shën Pjetër   23.35% 27.77% 28.37% 

Kallm  23.35%   31.29% 31.2% 

Spille 27.77% 31.29%   25.17% 

Triport 28.37% 31.2% 25.17%   

 

Koeficientët e ngjashmërisë së përbërjes llojore mes stacioneve [tab. 3.7.2 (a, b & c)] 

luhaten nga 22% - 31% në pranverë, 23% - 28%  në verë, ndërsa në vjeshtë nga 23% - 

31%. Siç shihet nga tabela, në përgjithësi, ngjashmëria llojore është e shkallës 

mesatare (sipas Blanc et al., 1976) në shumicën e stinëve mes stacioneve. Ngjashmëri 

llojore e ulët në pjesën më të madhe të rasteve rezulton mes Kallmit dhe stacioneve të 

tjerë. 

Ndryshimet në numrin e llojeve si mes stacioneve, ashtu edhe mes stinëve nuk 

paraqiten të larta. Llojshmëria më e madhe në pranverë dhe verë mund të lidhet edhe 

me mbulesën më të madhe algale të brigjeve shkëmbore në këto stinë, krahasuar me 

vjeshtën. Këtu marrim në konsideratë faktin se shumica e algave të gjetura kanë cikël 

zhvillimi njëvjeçar, me mbulesë dhe biomasë të lartë në pranverë dhe verë, të cilat më 

pas thahen dhe shpërbëhen në stinën e vjeshtës (sipas Riedle 1991, Mojetta & 

Ghissoti 1994, Luther & Fiedler 1988). 

Ngjashmëria më e vogël e përbërjes llojore të Kallmit me stacionet e tjerë mund të 

lidhet si me llojshmërinë më të lartë në këtë stacion, ashtu edhe me mbulesën algale 

përgjithësisht më të lartë, krahasuar me stacionet e tjerë (siç është përmendur edhe në 

3.6.2 dhe në 3.9). 

Llojshmëria e invertebrorëve bentikë paraqitet e lartë për të katër stacionet, duke e 

krahasuar me brigjet e tjera të Adriatikut shqiptar, si me Vlorën dhe Shëngjinin 

(referuar publikimeve të Kasemi et. al. 2008, Kasemi & Ruci, 2012, 2013, 2014; 

Kasemi et. al. 2012; Beqiraj, 2001; Beqiraj, 2006; Kasemi & Beqiraj, 2006; Beqiraj & 

Kashta, 2007; Dhora, 1978; Dhora & Gjiknuri, 1994 – 1995; Dhora & Salvini-

Plawen, 1997; Dhora, 2000; Gjiknuri, 1979 – 1980; ShRMMNSh, 1997; Vaso, 1994; 

Dhora, 2002; Dhora & Kashta, 2001).  

Nëse krahasojmë stacionet me njëri - tjetrin, më e lartë llojshmëria është në Kallm 

ndërsa më e ulët në Spille. Në të katër stacionet dhe për të tre stinët vihet re një 

dominim i familjeve patelide dhe trokide. Gjithashtu Familja Trochidae ka numrin më 

të madh të llojeve nga të gjitha familjet e gjetura për të gjithë stacionet. Grupet që 

kanë llojshmëri më të madhe në të katër stacionet janë gastropodët, krustacetë dhe 

bivalvët. Në Kallm është gjetur numri më i madh i gastropodëve (82) dhe numri më i 

vogël i bivalvëve (14) krahasuar me stacionet e tjerë, ndërsa në Spille është gjetur 

numri më i vogël i krustaceve (15) krahasuar me stacionet e tjerë.  

Në stacionin e Kallmit dhe në Triport, grupet që kanë dendësinë më të lartë janë 

gastropodët, krustacetë dhe knidarët, ndërsa në Spille dhe Shën Pjetër grupet me 

dendësi më të lartë janë gastropodët, krustacetë dhe bivalvët.  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=443
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Midis tre stinëve ka ndryshim në numrin e llojeve të gjetur për të katër stacionet.  

Duke analizuar shpërndarjen e dendësive llojore mes stinëve për secilin stacion, vihet 

re se në Spille nuk ka ndryshime stinore. Në stacionin e Shën Pjetrit dhe Triportit 

vihen re ndryshime midis verës dhe vjeshtës, ndërsa në stacionin e Kallmit dhe përsëri 

Triportit ka ndryshime midis stinës së pranverës dhe vjeshtës.  

Nga analizimi i ngjashmërisë llojore mes stinëve (sipas Sokal & Sneath) brenda secilit 

stacion, ndryshimet nuk janë të mëdha. Për stacionet Shën Pjetër, Kallm dhe Spille 

ngjashmëria më e lartë vihet re mes pranverës dhe vjeshtës, ndërsa në Triport 

ngjashmëria më e lartë është mes pranverës dhe verës. Në Kallm dhe Spille vihet re 

një ngjashmëri më e vogël midis pranverës dhe verës, në Shën Pjetër ngjashmëria më 

e vogël është mes verës dhe vjeshtës, ndërsa në Triport ngjashmëria më e vogël është 

mes pranverës dhe vjeshtës.  

Në të katër stacionet kemi një shkallë të ulët të stabilitetit të komunitetit 

makrozoobentik duke iu referuar vlerave të konstantes, ndërsa bazuar në 

ngjashmërinë llojore (sipas koefiçientit Sokal & Sneath) shkalla e stabilitetit të 

komunitetit konsiderohet mesatare (sipas vlerësimit të bazuar në Blanc et al., 1976, 

siç është përshkruar tek 2.5. 

Duke iu referuar indekseve të përdorur, vihet re se për stacionin  e Triportit dhe të 

Kallmit diversiteti i komunitetit bentik paraqitet i shkallës mesatare - e mirë, ndërsa 

për stacionin e Shën Pjetrit dhe Spillesë diversiteti paraqitet i shkallës mesatare.  

Mbulesa më e lartë algale është konstatuar në stacionin e Kallmit, ndërsa mbulesa 

algale më e ulët është në Shën Pjetër.  

Krahasuar me stacionet e tjerë, stacioni i Triportit karakterizohet nga prania e një 

mbulese të lartë algale në supralitoral (Cianophyta). Në stacionin e Spillesë gjendet 

një numër i madh i llojeve algale, të cilat nuk i gjejmë në stacionet e tjerë. 

Të katër stacionet kanë një ndikim mjedisor të konsiderueshëm.  

Tabela 3.7.3. Indeksi Shannon & Weaver (H’) për të gjithë stacionet dhe stinët e kampionimit 

Stacionet Pranverë Verë Vjeshtë 

Shën Pjetër 2.918 2.945 2.560 

Kallm 3.156 3.316 2.965 

Spille 2.899 2.910 2.980 

Triport 3.136 3.273 3.144 

Vlerat e Indeksit Shannon & Weaver nuk kanë diferencë të ndjeshme mes stacioneve. 

Stacioni i Kallmit dhe Triportit të cilat kanë pasur edhe llojshmërinë më të lartë 

paraqesin dhe vlera më të larta të indeksit Shannon & Weaver. Në stinën e pranverës 

dhe të verës, stacioni i Spillesë paraqet vlerën më të vogël të indeksit, ndërsa në 

vjeshtë vlerën më të vogël e ka stacioni Shën Pjetër. Në pranverë dhe në verë vlerën 

më të madhe të indeksit e ka stacioni i Kallmit, i cili ka pasur dhe numrin më të lartë 

të llojeve, ndërsa në vjeshtë vlerën më të madhe e ka stacioni i Triportit. Duke u 

bazuar në indeksin Shannon & Weaver shihet se në stacionin Kallm dhe Triport 

shkalla e diversitetit të komunitetit bentik konsiderohet e mirë në të tre stinët me 
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përjashtim të stinës së vjeshtës për stacionin Kallm, ndërsa për stacionet Shën Pjetër 

dhe Spille shkalla e diversitetit të komunitetit bentik konsiderohet si mesatare.  

Tabela 3.7.4. Indeksi Pielou (J) për të gjithë stacionet dhe stinët e kampionimit 

Stacionet Pranverë Verë Vjeshtë 

Shën Pjetër 0.713 0.716 0.609 

Kallm 0.718 0.756 0.736 

Spille 0.737 0.711 0.737 

Triport 0.720 0.756 0.800 

 

Siç tregohet në tabelën 3.7.4. stacioni i Shën Pjetrit ka vlerën më të vogël të indeksit 

Pielou krahasuar me stacionet e tjerë (0.609), ndërsa stacioni i Triportit ka vlerën më 

të madhe të këtij indeksi krahasuar me stacionet e tjerë (0.8). Duke u bazuar në vlerat 

e Indeksit Pielou vihet re se në të katër stacionet shkalla e diversitetit të komunitetit 

bentik paraqitet mesatare për të tre stinët.  

Bazuar në krahasimet e mësipërme të indekseve të diversitetit mes stacioneve dhe 

sezoneve të kampionimit, shihet se shkalla e diversitetit është përgjithësisht mesatare, 

ndërsa për stacionet Kallm dhe Triport shkalla e diversitetit paraqitet e mirë vetëm 

sipas Indeksit Shannon & Weaver. 

Tabela 3.7.5. Indeksi Margalef (M) për të gjithë stacionet dhe stinët e kampionimit 

Stacionet Pranverë Verë Vjeshtë 

Shën Pjetër 16.246 20.354 17.775 

Kallm 21.046 23.618 15.603 

Spille 15.458 17.922 16.563 

Triport 20.996 22.636 15.547 

Siç shikohet edhe në tabelën 3.7.5 vlerat më të larta të indeksit Margalef vihen re në 

stinën e verës krahasuar me dy stinët e tjera. Stacioni i Kallmit është stacioni me 

vlerën më të lartë të Indeksit Margalef në stinën e verës (23.618). Pas Kallmit stacioni 

me indeksin më të lartë është Triporti përsëri në verë (22.636). Ndërsa stacioni që 

paraqet vlerën më të ulët të Indeksit Margalef është Spilleja në stinën e pranverës me 

vlerën (15.458). Stacioni i Spillesë ka diferencën më të vogël stinore të indeksit 

krahasuar me stacionet e tjerë. Ndërsa ndryshimet më të mëdha të këtij indeksi 

paraqiten në stacionin e Kallmit krahasuar me stacionet e tjerë. 

 

 

 

 



Studimi i makrozoobentosi të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar 

S. RUCI 2015 

 

~ 116 ~ 

 

Tabela 3.7.6 Përqindja e llojeve sipas vlerave te konstantes për të gjithë stacionet në të tre 

stinët e kampionimit: a) pranverë; b) verë; c) vjeshtë. 

a) Në pranverë 

Stacionet Lloje Konstante Lloje Shoqёruese Lloje Rastёsore 

Shën Pjetër 4% 24% 72% 

Kallm  1% 22% 77% 

Spille 2% 11% 88% 

Triport 2% 16% 82% 

b) Në verë 

Stacionet Lloje Konstante Lloje Shoqёruese Lloje Rastёsore 

Shën Pjetër 0% 12% 88% 

Kallm  0% 23% 77% 

Spille 0% 23% 77% 

Triport 1% 13% 86% 

c) Në vjeshtë 

Stacionet Lloje Konstante Lloje Shoqёruese Lloje Rastёsore 

Shën Pjetër 1% 15% 84% 

Kallm  0% 29% 71% 

Spille 2% 15% 83% 

Triport 0% 19% 81% 

 

Nga tabelat e mësipërme, shihet se në çdo stacion dhe stinë ka përqindje shumë të 

ulët, deri në 0%, të llojeve konstante dhe përqindje shumë të lartë të llojeve rastësore. 

Ndonëse këto vlera të vogla të përqindjes së llojeve konstante (nga 0% në 4%) mund 

të mos jenë të vlefshme për të bërë krahasime, shihet se përqindja më e lartë e llojeve 

konstante ka rezultuar në periudhën e pranverës për stacionin e Shën Pjetrit (4%). Në 

verë konstantja është më e lartë për Triportin, ndërsa në vjeshtë vlera më e lartë ka 

rezultuar në Spille. Numri më i lartë i llojeve shoqëruese është gjetur në vjeshtë për 

stacionin e Kallmit.  Ndryshimet stinore në vlerat e konstantes mes stacioneve janë 

relativisht të vogla. 

Një situatë e tillë, me përqindje shumë të vogël të llojeve konstante, tregon për shkallë 

të ulët stabiliteti në të katër zonat e studiuara (sipas Blanc et al. 1976 dhe Schlieper 

1976). 
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3.8 Analiza e variancës  

Bazuar në dendësinë e llojeve, është llogaritur dendësia mesatare për secilin grup në 

nivel të lartë taksonomik (Cnidaria, Bivalvia, Bryozoa... etj) dhe është bërë analiza 

njëfaktoriale (ANOVA) për të gjithë stinët dhe secilin stacion (figura 3.8.1). 

 
 

Figura. 3.8.1. Dendograma e dendësisë së grupeve sipas stacioneve dhe stinëve. 

 

Tabela 3.8.1. Analiza njëfaktoriale e variancës (one Way ANOVA) 

 

Burimi i 

variacionit 

Shkallët  e 

lirisë [df] 

Shuma 

kuadratike [SS] 

Mesatarja kuadratike 

[MS] 

F Ratio Prob > F 

Midis grupeve 39 7470022.7 191539 46.8768 <.0001* 

Brenda grupeve 80 326880.7 4086   

Total 119 7796903.3    

 

Sipas kësaj analize janë krahasuar dendësitë mesatare të grupeve makrozoobentike 

mbi bazën e stinëve për çdo stacion. Nga kjo analizë shohim që grupet ndryshojnë 

statistikisht me njëri tjetrin me P<0.0001. Bazuar në analizën e numrit të individëve 

rezulton një mesatare totale 119. Grupi me dendësinë mesatare më të lartë është grupi 

Gastropoda, i cili ka një vlerë të mesatares që luhatet nga 793 – 928.3, përkatësisht 

nga Spilleja në Kallm (shih shtojcën, tabela 7.2).  

Shihet se grupi Gastropoda në Kallm ka një pozicion dominant kundrejt mesatares 

totale me vlerë 928.3 (shih shtojcën, tabela 7.2). Gjithashtu, grupi Gastropoda në 

Triport është renditur në pozicion dominant, me vlerë 841.3. Grupe të tjera të cilat 

paraqesin një pozicion dominant mbi mesataren totale janë: gastropodët në Spille 

(793) dhe Shën Pjetër (797), krustacetë në Kallm (218.6), Spille (153.6) dhe Triport 

(178.6), knidarët në Kallm (149) dhe Shën Pjetër (196.6) (shtojca, tabela 7.2). Të 

gjithë rombet që janë pozicionuar nën vijën përfaqësuese të mesatares totale (figura 

3.8.1), përfaqësojnë grupet që kanë vlerë më të ulët se mesatarja. Nga kjo analizë 

grupi i gastropodëve në Kallm, me mesatare 928.3, paraqet ndryshime statistikisht të 

besueshme (p < 0.0001) me të gjithë grupet dhe stacionet e tjerë, duke përfaqësuar 

grupin dhe stacionin (Kallmin) më dendësi më të lartë në të tre stinët.  
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Për gastropodët, vlerë më të ulët të dendësisë mesatare paraqet stacioni i Spillesë, me 

mesatare 793, vlerë e cila është më afër me atë të gastropodëve në Shën Pjetër (797).  

Grupi i dytë për nga vlera e dendësisë është ai i krustaceve, popullata e të cilave 

luhatet në vlerat e mesatares 153.6 - 218.6. Edhe për krustacetë vlera më e lartë e 

dendësisë është në stacionin e Kallmit (218.6). Gjithashtu, stacionet e Spillesë dhe 

Shën Pjetrit ngjajnë me njëri tjetrin edhe për nga vlerat e dendësisë së krustaceve, 

ashtu siç ngjajnë për gastropodët, sipas komentit të mësipërm. 

Dendësia e lartë e gastropodëve në Kallm dhe Triport (ashtu si edhe llojshmëria e 

gastropodëve – shih 3.6.2 dhe 3.6.5) mund të jetë e lidhur me mbulesën e lartë algale, 

përgjithësisht në të tre stinët, siç u përshkrua tek 3.6. Duke iu referuar Riedle (1991) 

dhe Mojeta & Ghissotti (1994) mbulesa algale shërben si habitat i rëndësishëm 

strehimi dhe ushqimi për shumë lloje gastropodësh të brigjeve shkëmbore, siç është 

shprehur edhe tek 3.6.  

Siç është paraqitur tek figura 3.8.1, është bërë edhe Testi i Studentit për të krahasuar 

dendësitë mesatare të grupeve midis stacioneve dy e nga dy. Rezultatet e këtij testi 

paraqiten edhe në shtojca, (tabela 7.4.) Nga ky test ka rezultuar që midis disa grupeve 

ka dallime dhe midis disa grupeve të tjerë nuk ka. Rezultatet e detajuara të këtij testi 

jane paraqitur tek shtojca, (tabela 7.4), grupet që simbolizohen me të njëjtën shkronjë 

janë të ngjashëm dhe nuk kanë dallime statistikisht të besueshme (P>0.05).  

Gjithashtu, rrathët në të djathtë të dendogramës (figura 3.8.1) paraqesin grupet pa 

ndryshime statistikisht të besueshme (P>0.05).  

 

Figura 3.8.2.  Koefiçienti i variacionit të dendësisë për secilin grup makroinvertebrorësh 

bentikë në secilin stacion. 
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Siç shihet nga figura 3.8.2, këtu më lart, koefiçienti i variacionit është më i lartë për 

grupet Bryozoa (173.27) në Spille, Echinodermata në Spille (114.62) dhe në Triport 

(114.57), Polyplacophora në Shën Pjetër (139.46) dhe Echiurida në Shën Pjetër 

(173.2). Gastropodët paraqesin koefiçient më të ulët variacioni krahasuar me të gjithë 

grupet e tjerë, përkatësisht në Kallm (13.44), në Spille (7.13), në Triport (23.56) dhe 

në Shën Pjetër (33.05). Gjithashtu koefiçient të ulët variacioni paraqesin edhe knidarët 

në Triport (16.75), poliplakoforët në Kallm (21,63) dhe krustacetë në Kallm (27.59) 

dhe në Triport (33.03). Vlera e ulët e koefiçientit të variacionit është tregues i shkallës 

së lartë të stabilitetit të popullatave dhe anasjelltas (sipas Blanc et al., 1976). 

Shkaqet për stabilitetin më të lartë të këtyre grupeve, sidomos gastropodëve, mund të 

lidhen me disa arsye (duke iu referuar Bianchi 1997; Bianchi & Boero 1998; Luther & 

Fiedler 1988; Mojetta & Ghissoti 1994; Riedle 1991), si më poshtë: 

- mbulesa e lartë me mikroalga dhe makroalga në habitatet e studiuara, e cila shërben 

për strehimin dhe ushqimin e grupeve të mësipërme;  

- shumëllojshmëria e mikrohabitateve dhe mikroklimave (guva, te çara, kreshta ….) të 

cilat krijojnë kushte për diversitet të lartë llojor dhe stabilitet si për llojet fotofile (të 

stabilizuar mbi sipërfaqen e shkëmbinjve), ashtu edhe për llojet shiafile (të stabilizuar 

poshtë gurëve ose algave); 

- janë përgjithësisht lloje më euriese, duke duruar luhatjet e nivelit të ujit, 

temperaturës dhe kripësisë në zonën e cekët ku janë kryer kampionimet; 

- kanë aftësi të fiksohen mirë në funde të forta përmes muskulaturës së zhvilluar, 

shollës, grepave, gjembave, duke i rezistuar goditjes së dallgëve (gastropodë, knidarë, 

krustace); 

- shumica kanë guacka ose ekzoskelete me të cilat mbrohen nga goditjet e dallgëve 

dhe nga grabitqarët.  
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3.9 Korrelacioni multivariat Pairwise. 

Është bërë analiza e korrelacionit multivariat Pairwise (r) për dendësinë e llojeve në të 

gjitha stinët dhe stacionet. Vlerat e koefiçientit të korrelacionit paraqiten me anë të 

matricës së korrelacionit në figurën 3.9.1. 

 
 

 

 

Siç shihet edhe nga figura 3.9.1, është analizuar koefiçienti i korrelacionit për 

dendësinë e llojeve në secilën stinë dhe stacion. Vlerat e koefiçientit të korrelacionit 

janë statistikisht të besueshme me probabilitet p<0.0001 (shih shtojcën, tabela 7.5).  

Duke analizuar korrelimin multivariat Pairwise (figura 3.9.1) ndërmjet stinëve të të 

njëjtit stacion, shohim se në shumicën e rasteve korrelacioni është më i lartë ndërmjet 

verës dhe vjeshtës, me përjashtim të Spillesë ku korrelacioni është më i lartë mes 

pranverës dhe vjeshtës.  

Arsyeja kryesore për korrelimin mes verës dhe vjeshtës mendojmë se lidhet me 

mbulesën algale, e cila në të dy këto stinë ka qenë më e ulët se në pranverë (shih 

tabelën 3.9.2.). Në rastin e korrelacionit më të lartë mes pranverës dhe vjeshtës në 

Spille, na ka rezultuar se edhe mbulesa algale ka qenë më e vogël në këto dy stinë. 

Këto rezultate mbështesin edhe një herë konsideratën mbi rolin e rëndësishëm që luan 

mbulesa algale në brigjet shkëmbore për makroinvertebrorët bentikë.  

Figura  3.9.1.  Matrica e korrelacionit multivariat Pairwise për dendësinë e llojeve 

në të gjitha stinët dhe stacionet. 
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Tabela 3.9.2. Mbulesa algale (në %) për secilin stacion në të tre stinët. 

Stacionet  Stinët 

Pranverë Verë Vjeshtë 

Shën Pjetër 14% 10% 8% 

Kallm 23.05% 20.41% 15.97% 

Spille 16.5% 22.5% 10.9% 

Triport 20.83% 17.91% 15.52% 

Një arsye tjetër për korrelimin më të madh mes verës dhe fillimit të vjeshtës mund të 

lidhet edhe me ndryshimet më të vogla të temperaturave mes këtyre dy periudhave 

(fund Korriku – fund Shtatori) sesa mes tyre dhe pranverës (fund Prilli), siç duket 

edhe nga të dhënat e literaturës mbi karakteristikat klimatike të zonave të marra në 

studim (sipas Kabo 1991; Pano 1984; Sala et al., 2006). Gjithashtu, ndikimi turistik 

mund të jetë një tjetër arsye për këtë korrelim, ku siç dihet, ky ndikim është më i lartë 

në periudhën e verës dhe sigurisht i ndjeshëm edhe në fillim të vjeshtës (fund Shtatori 

– fillim Tetori) kur janë bërë kampionimet. Megjithëse vlerësimi i ndikimit të turizmit 

nuk ka qenë përfshirë në objektivat e këtij punimi, siç u përmend edhe në 3.6, ky 

ndikim i referohet ndotjes potenciale të brigjeve dhe prishjes së cilësisë së ujrave në 

fund të verës dhe fillim të vjeshtës në Detin Adriatik, duke iu referuar Bianchi (1997) 

dhe Bianchi & Boero (1998). 

Duke krahasuar korrelacionin mes stacioneve (figura 3.9.1), shihet se vlera më e lartë 

e korrelacionit është midis stacioneve Shën Pjetër – Kallm dhe Spille – Triport. Pra, 

kemi një “çiftim” mes dy stacioneve më veriore dhe atyre dy më jugore. Arsyeja 

kryesore për këtë ngjashmëri mes stacionesh mendojmë se lidhet me shkallën e 

ekspozimit të bregut ndaj dallgëve. Kështu, stacionet e kampionimit në Shën Pjetër 

dhe Kallm janë në zona më pak të ekspozuara ndaj goditjes së dallgëve, ndërsa në 

Spille dhe Triport stacionet e kampionimit janë në zona të ekspozuara. Duke gjykuar 

mbi përbërjen llojore në këto stacione, një pjesë e mirë e invertebrorëve të gjetur në 

Shën Pjetër dhe Kallm njihen nga literatura si lloje të brigjeve me ujë të qetë, ndërsa 

shumë lloje të gjetur në Spille dhe Triport njihen si lloje të brigjeve të ekspozuara 

ndaj dallgëve, duke iu referuar Bianchi 1997; Bianchi & Boero 1998; Luther & 

Fiedler 1988; Mojetta & Ghissoti 1994; Riedle 1991. Një arsye tjetër për “çiftimin” e 

stacioneve mund të lidhet edhe me ngjashmëritë më të mëdha klimatike mes këtyre 

çifteve, të paktën nëse i referohemi temperaturës dhe reshjeve, sipas Pano (1984) dhe 

Sala et al., (2006).  
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4. PËRFUNDIME 

Në brigjet shkëmbore të pjesës shqiptare të Adriatikut janë gjetur gjithsej 227 lloje 

makroinvertebrorësh bentikë, me dominim të gastropodëve, bivalvëve dhe krustaceve, 

nga të cilët veçohen gastropodët me 115 lloje. 

Në këtë punim raportohen për herë të parë për Shqipërinë 18 lloje 

makroinvertebrorësh bentikë, nga të cilët një sfungjer (Hexadella racovitzai), 10 

gastropodë (Patella pellucida, Diodora dorsata, Gibberula simonae, Vexillum 

savignyi, Setia amabilis, Ocinebrina ingloria, Ocinebrina hispidula, Trimusculus 

mammillaris, Rapana venosa, Odostomella doliolum) dhe 7 bivalvë (Crenella 

arenaria, Galeomma turtoni, Coralliophaga lithophagella, Modiolula phaseolina, 

Acesta excavata, Heteranomia squamula, Musculista (Arcuatula) senhousia).  

Ngjashmëria llojore është e shkallës mesatare në shumicën e stinëve mes stacioneve. 

Ngjashmëria llojore më e vogël mes Kallmit dhe stacioneve të tjerë lidhet si me 

numrin më të madh të llojeve në këtë stacion, ashtu edhe me mbulesën algale 

përgjithësisht më të lartë, krahasuar me stacionet e tjerë. 

Mbulesa e lartë algale, si dhe diversiteti i mikrohabitateve dhe mikroklimave (guva, të 

çara, kreshta) janë shkaqet kryesore për llojshmërinë e madhe të makroinvertebrorëve 

bentikë në zonat e studiuara, duke krijuar kushte të përshtatshme si për llojet fotofile, 

ashtu edhe për ato shiafile.  

Llojshmëria më e madhe e makroinvertebrorëve bentikë në pranverë dhe verë lidhet 

me mbulesën më të madhe algale të brigjeve shkëmbore në këto stinë, krahasuar me 

vjeshtën. 

Megjithë llojshmërinë e madhe, dendësia e makroinvertebrorëve është përgjithësisht e 

vogël në të katër stacionet dhe në të tre stinët e kampionimit.  

Dominimi në llojshmëri dhe dendësi i gastropodëve trokidë dhe dominimi në dendësi 

i gastropodëve patelidë, si dhe shkalla më e lartë e stabilitetit të tyre, lidhen me 

mbulesën algale dhe diversitetin e mikrohabitateve, si edhe me aftësinë e tyre, si 

grupe euriese, për të përballuar luhatjet e nivelit të ujit në brigje, së bashku me 

parametrat fiziko – kimikë të tij. 

Dendësia e popullatave ka korrelacion më të lartë midis stacioneve veriore (Shën 

Pjetër dhe Kallm), si dhe midis atyre jugore (Spille dhe Triport). Ky korrelacion mund 

të jetë pasojë e ngjashmërisë në shkallën e ekspozimit të bregut, pasi stacionet e 

kampionimit në Shën Pjetër dhe Kallm janë në zona më pak të ekspozuara ndaj 

goditjes së dallgëve, ndërsa në Spille dhe Triport stacionet e kampionimit janë në 

zona të ekspozuara. Ky korelacion mund të lidhet edhe me ngjashmërinë më të madhe 

në karakteristikat klimatike mes këtyre stacioneve.  
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Në Triport dhe Kallm diversiteti i komunitetit bentik paraqitet i shkallës mesatare - e 

mirë, ndërsa në Shën Pjetër dhe Spille diversiteti paraqitet i shkallës mesatare. 

Megjithatë, dendësia e vogël e popullatave dhe sidomos shkalla e ulët e stabilitetit të 

komunitetit makrozoobentik në të katër stacionet janë tregues të gjendjes ekologjike 

jo të mirë dhe ndikimit mjedisor në zonat e studiuara. 

Llojshmëria dhe dendësia e vogël e grupeve filtratore të gjetur në këtë punim është një 

nga treguesit e ndikimit mjedisor dhe cilësisë jo të mirë të ujit të brigjeve. Ky ndikim 

është i lidhur kryesisht me rritjen e turizmit dhe zhvillimin urban në të gjithë zonat 

pranë stacioneve të kampionimit.  

Numri i konsiderueshëm i llojeve të kërcënuar tregon se komuniteti makrozoobentik i 

brigjeve shkëmbore të pjesës shqiptare të Adriatikut paraqet interes për ruajtjen e 

biodiversitet në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.  

Kjo pjesë e bregdetit shqiptar është edhe një rrugë kalimi për llojet aliene detare nga 

Mesdheu Qendror dhe Deti Jon drejt Adriatikut, gjatë përhapjes së tyre në drejtim të 

veriut. Për këtë arsye studimi dhe monitorimi i komuniteteve bentike të këtij bregdeti 

është i një rëndësie rajonale. 
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5. REKOMANDIME  

Komuniteti makrozoobentik në brigjet shkëmbore të Adriatikut paraqet mjaft interes 

për studime të mëtejshme. Ky interes lidhet me rëndësinë shkencore dhe ndjeshmërinë 

ekologjike të këtyre komuniteteve dhe habitateve të tyre, si dhe me shkallën e 

kufizuar të njohjes së tyre në vendin tonë.   

Kuptimi më i plotë i lidhjeve të popullatave të makroinvertebrorëve bentikë me 

faktorët e tjerë biotikë dhe abiotikë në zonat e studiuara kërkon studime të mëtejshme 

dhe komplekse, duke përfshirë vlerësime më të thelluara të parametrave fiziko-

kimikë, sedimentologjike dhe hidrologjikë të bregdetit, mbulesës algale, si dhe 

ndikimit mjedisor. Këto studime do të shërbenin për njohjen dhe vlerësimin e 

faktorëve stabilizues të popullatave të makroinvertebrorëve bentikë, si edhe për 

vlerësimin e gjendjes mjedisore në përgjithësi duke i përdorur këto lloje si 

bioindikatorë. 

Duke marrë në konsideratë rëndësinë e shumë llojeve të gjetur në zonat e studiuara në 

nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, rekomandojmë që brigjet shkëmbore të 

Adriatikut shqiptar të përfshihen në programin kombëtar të monitorimit mjedisor.  
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7. SHTOJCA 

Tabela 7.1. Listë e përgjithshme e llojeve të gjetur në  katër stacionet e kampionimit 

për secilë stinë 

(me shenjen  “+” është shënuar prania e llojit në stacionin dhe stinën përkatëse) 

Nr. Taksonet Shën Pjetër Kallm Spille Treport 

 P Ve Vj P Ve Vj P Ve Vj P Ve Vj 

 PORIFERA 

 Demospongiae 

1.  Hexadella racovitzai Topsent, 1896            +  

 CNIDARIA  

 Anthozoa  

2.  Actinia equina (Linnaeus, 1758) + + +    + + + + +  

3.  Actinia cari Delle Chiaje, 1822 +  +  + +   +  + + 

4.  Anemonia sulcata (Pennant, 1777) + + + + + + +   + + + 

5.  Aulactinia (Bunodactis) verrucosa (Pennant, 1777)   + +      +   

6.  Actinia sp. Linnaeus, 1767   +           

7.  Paranemonia cinerea (Contarini, 1844)      +     +   

8.  Calliactis parasitica (Couch, 1842)            +  

 NEMATODA  

 Enoplea 

9.  Enoplinae sp.  Micoletzky, 1922  + +           

 ECHIURA 

 Echiuroidea 

10.  Echiurus sp. Guérin-Méneville, 1831    + +         

 MOLLUSCA 

 Polyplacophora 

11.  Chiton olivaceus Spengler, 1797  + + + + + +  + + + +  

12.  Callochiton sp. Gray, 1847    +    +      

13.  Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767)  +  +  +     +   

14.  Leptochiton cancellatus (Sowerby, 1840)     +         

 Gastropoda 

15.  Patella caerulea Linnaeus, 1758  + + + + + + + + + + + + 

16.  Patella rustica Linnaeus, 1758  + +  + + + +  + + + + 

17.  Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 + + + + + + + + + + + + 

18.  Patella sp. 1 Linnaeus, 1758            +  

19.  Patella sp. 2 Linnaeus, 1758  +    +   +  + +  

20.  Cymbula safiana (nigra) (Lamarck, 1819)     + + + + +   + +  + + 

21.  Patella (Ansates) pellucida Linnaeus, 1758          +    

22.  Cellana rota (Gmelin, 1791)        +   +   

23.  Iothia fulva (Müller O.F., 1776)          +   

24.  Fissurella sp. Bruguière, 1789     +         

25.  Diodora gibberula (Lamarck, 1822)   +           

26.  Diodora graeca (Linnaeus, 1758)   + +  +        

27.  Diodora dorsata (Monterosato, 1878)    +          

28.  Diodora sp. J.E. Gray, 1821           + +  

29.  Emarginula octaviana Coen, 1939    +          

30.  Clanculus corallinus (Gmelin, 1791)          +    

31.  Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758 )  + + + + +  +    + 

32.  Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)     + + +    +   

33.  Clanculus sp. Montfort, 1810     +         

34.  Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)   +   +        

35.  Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)    +  +       

36.  Jujubinus sp. Monterosato, 1884     +         

37.  Gibbula adansonii (Payraudeau, 1826)       +       

38.  Gibbula adriatica (Philippi, 1844)  + + + + + + + + + + + + 
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39.  Gibbula albida (Gmelin, 1791)  + +  + + + + + + +   

40.  Gibbula ardens (Von Salis, 1793)     +   +      

41.  Gibbula cineraria (Linnaeus, 1758)       +       

42.  Gibbula divaricata (Linnaeus, 1758)  + + +  +  + + + + + + 

43.  Gibbula philberti (Récluz, 1843)      +        

44.  Gibbula racketti (Payraudeau, 1826)  +   +   +   +   

45.  Gibbula rarilineata (Michaud, 1829)  +  +       + + + 

46.  Gibbula umbilicaris (Linnaeus, 1758)    +  + + + + + +  + 

47.  Gibbula varia (Linnaeus, 1758)  + + + + + + + + + + +  

48.  Gibbula sp. Risso, 1826  +            

49.  Phorcus richardi (Payraudeau, 1826) + + + + + + + + + +   

50.  Phorcus (Monodonta) articulatus  

(Lamarck 1822 ) 

+ + + + + + + + + + + + 

51.  Phorcus  (Monodonta) mutabilis (Philippi, 1846)    +          

52.  Phorcus (Monodonta) turbinatus (Born, 1778) + + + + + + + + + + + + 

53.  Calliostoma sp. Swainson, 1840      +        

54.  Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)  +  + + + + + + + + + + 

55.  Tricolia tenuis (Michaud, 1829)     + +   +  + +  

56.  Tricolia sp. Risso, 1826          +    

57.  Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758)     +         

58.  Cerithium vulgatum Bruguière, 1792  + + + + + +    + + + 

59.  Bittium reticulatum (da Costa, 1778)  + + + + + + + + + + + + 

60.  Cerithidium perparvulum (Watson, 1886)          +    

61.  Potamides conicus (Blainville, 1829)     +  +      + 

62.  Epitonium clathrus(commune) (Linnaeus, 1758)      + +        

63.  Melarhaphe  (Littorina) neritoides (Linnaeus, 

1758)  

+ + + + + + + + + + + + 

64.  Rissoa guerinii Récluz, 1843     +   +  +    

65.  Rissoa lia (Monterosato, 1884)             + 

66.  Rissoa membranacea (J. Adams, 1800)   +  + +   + +    

67.  Rissoa scurra (Monterosato, 1917)           +   

68.  Rissoa similis Scacchi, 1836         +     

69.  Rissoa variabilis (Von Mühlfeldt, 1824)  +  + + + + + + +  +  

70.  Rissoa sp. Desmarest, 1814  + +   +     +  + 

71.  Pusillina lineolata (Michaud, 1832) + + + + + + + + + + + + 

72.  Pusillina marginata (Michaud, 1830)      +   +     

73.  Pusillina sp. Monterosato, 1884  +   +        + 

74.  Alvania cimex (Linnaeus, 1758)  + + + + + +  +   + + 

75.  Alvania lineata Risso, 1826   + +  + + +  + + + + 

76.  Alvania discors (Allan, 1818)   + + + + + + + + + + + 

77.  Alvania beanii (Hanley in Thorpe, 1844)      +        

78.  Setia amabilis (Locard, 1886)      +        

79.  Ecrobia (Hydrobia) ventrosa (Montagu, 1803)       +       

80.  Circulus striatus (Philippi, 1836)      +        

81.  Vermetus triquetrus   Bivona Ant. 1832  +  + + + +   + + + + 

82.  Vermetus  sp. Daudin, 1800  + + + + + + + + + + + + 

83.  Dendropoma (Vermetus) petraeum (Monterosato, 

1884) 

  +  +     +   

84.  Crepidula unguiformis Lamarck, 1822      +        

85.  Luria lurida (Linnaeus, 1758)      +        

86.  Euspira sp. Agassiz in J. Sowerby, 1837     +         

87.  Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus (Linnaeus, 

1758)  

+ + + + + + +  + + + + 

88.  Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758)      +  + + + + + + 

89.  Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822)      +      +  

90.  Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826)  + + + +   +   + + + 

91.  Ocinebrina hispidula (Pallary, 1904)     +  + +      

92.  Ocinebrina ingloria (Crosse, 1865)  +   + + + + + + +   

93.  Muricopsis cristatus (Brocchi, 1814)    + + + +  + + + + + 

94.  Muricopsis sp. Bucquoy & Dautzenberg, 1882        +   +   

http://www.somali.asso.fr/clemam/biotaxis.php?A=A0257
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95.  Rapana venosa (Valenciennes, 1846)     + +   +     

96.  Trophonopsis muricata (Montagu, 1803)         +     

97.  ( Thais) Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767)  +      +   +  + 

98.  Coralliophila brevis (Blainville, 1832)           +   

99.  Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845)          +    

100.  Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758)     + +        

101.  Gibberula simonae Smriglio in Giannuzzi-Savelli, 

Pusateri, Palmeri & Ebreo, 2003  

   + +        

102.  (Mitra) Scabricola fusca (Swainson, 1824)       +       

103.  Vexillum ebenus (Lamarck, 1811)   +  +      +  

104.  Vexillum savignyi (Payraudeau, 1826)      +        

105.  Vexillum tricolor (Gmelin, 1791)    +  +        

106.  Vexillum sp. Röding, 1798     +         

107.  Euthria (Buccinulum) cornea (Linnaeus, 1758)    + + +  +  + + +  

108.  Enginella leucozona (Philippi, 1844)    +      +    

109.  Pisania striata (Gmelin, 1791)  + + + + + + + + + + + + 

110.  Pollia dorbignyi (Payraudeau, 1826)   + + +   + +  + +  

111.  Pollia scacchiana (Philippi, 1844)         +     

112.  Pollia sp. Gray, 1834  +   +        + 

113.  Nassarius ( Hinia) cuvierii (Payraudeau, 1826)  +  + + + + + +  + +  

114.  Nassarius incrassatus (Strøm, 1768)  + +  + + +  + + + +  

115.  Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758)        +  +    

116.  Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)     +   +      

117.  Columbella rustica (Linnaeus, 1758)  +  + + + + + + + + + + 

118.  Mitrella gervillii (Payraudeau, 1826)     + + +       

119.  Mitrella scripta (Linnaeus, 1758)     + + +       

120.  Tarantinaea (Fasciolaria) lignaria (Linnaeus, 

1758)  

+ + +   +    + + + 

121.  Odostomella (Chrysallida) doliolum (Philippi, 

1844) 

 +           

122.  Mangelia sandrii (Brusina, 1865)   +  +         

123.  Conus mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792  +  + + + + + + + + + + 

124.  Raphitoma sp. Bellardi, 1847     +         

125.  Rissoella opalina (Jeffreys, 1848)            +  

126.  Berthella  sp. Blainville, 1824    +          

127.  Aplysia parvula Mörch, 1863   +           

128.  Phyllaplysia lafonti P. Fischer, 1872  +   +   +   +   

129.  Trimusculus mammillaris (Linnaeus, 1758)         +     

 Bivalvia 

130.  Nucula sulcata Bronn, 1831   +           

131.  Arca tetragona Poli, 1795        +      

132.  Barbatia barbata (Linnaeus, 1758)   + +     +  + +  

133.  Striarca lactea (Linnaeus, 1758)  +  + +  +   +  + + 

134.  Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 + +  +  + + + + + + + 

135.  Mytilaster minimus (Poli, 1795)   +   +   +  + +  

136.  Mytilaster sp. Monterosato, 1884         + +    

137.  Musculus costulatus (Risso, 1826)         +   +  

138.  Musculus discors (Linnaeus, 1767)           +  

139.  Musculus subpictus (Cantraine, 1835)        +    +  

140.  Crenella arenaria Monterosato, 1875 ex H. 

Martin, ms.  

        +    

141.  Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)    +          

142.  Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)   + +       +   

143.  Gibbomodiola adriatica (Lamarck, 1819)  +            

144.  Modiolula phaseolina (Philippi, 1844)  +   +  +   + +   

145.  Arcuatula (Musculista) senhousia (Benson in 

Cantor, 1842)  

    +        

146.  Modiolus sp. Lamarck, 1799     +         

147.  Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758            +  

148.  Anomia ephippium Linnaeus, 1758  + + +    +  + + + + 
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149.  Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)      +        

150.  Acesta excavata (Fabricius, 1779)      +        

151.  Ostrea edulis Linnaeus, 1758    +    +   + + + 

152.  Ostrea stentina Payraudeau, 1826           +   

153.  Centrocardita aculeata (Poli, 1795)   +           

154.  Chama gryphoides Linnaeus, 1758  + + +     + + + +  

155.  Galeomma turtoni Turton, 1825    +          

156.  Papillicardium papillosum (Poli, 1795)                     +         

157.  Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)       +       

158.  Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)      +        

159.  Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819)            +  

160.  Irus irus (Linnaeus, 1758)       +   +    

161.  Polititapes rhomboides (Pennant, 1777)           +   

162.  Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)  +  +  +   +   + + 

163.  Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)  +            

164.  Petricola lithophaga (Retzius, 1788)   +           

165.  Gastrochaena sp. Spengler, 1783   +           

166.  Laternula  sp. Röding, 1798     +         

 ANNELIDA 

 Polychaeta 

167.  Nereis sp. Linnaeus, 1758     +   +  +    

168.  Hediste (Nereis) diversicolor (O.F. Müller, 1776)       +      + 

169.  Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839)         +     

170.  Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767)  + + + +   + +  +   

171.  Serpula vermicularis Linnaeus, 1767   +         + 

172.  Serpula sp. Linnaeus, 1758  + + + + + + +  + + + + 

173.  Alciopasp. Audouin & Milne Edwards, 1833           +   

 CRUSTACEA 

 Maxillopoda 

174.  Chthamalus stellatus (Poli, 1795)  + + + + + + + + + + + + 

175.  Euraphia (Chthamalus)depressa (Poli, 1791)  + + + + + + + + + + + + 

176.  Balanus sp. Costa, 1778    + +         

 Malacostraca 

177.  Athanas nitescens (Leach, 1813 [in Leach, 1813-

1814])  

          +  

178.  Eualus (Thoralus) cranchii (Leach, 1817 [in 

Leach, 1815-1875])  

          +  

179.  Palaemonella rotumana (Borradaile, 1898)  +   + +  +  + + + 

180.  Palaemonella tenuipes Dana, 1852           +   

181.  Palaemonetes sp. Heller, 1869      +        

182.  Macrobrachium sintangense (de Man, 1898)          +   

183.  Pagurus sp. Fabricius, 1775   + + + + + + + + + + + 

184.  Galathea  sp. Fabricius, 1793         +     

185.  Porcellana platycheles (Pennant, 1777)  + + +     + + +   

186.  Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767)       +   +    

187.  Ethusa mascarone (Herbst, 1785)     +    +    

188.  Macropodia sp. Leach, 1814   +           

189.  Achaeus cranchii Leach, 1817            +  

190.  Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816)  + +  + + + + + + + +  

191.  Pisa tetraodon (Pennant, 1777)    +   +       

192.  Pisa sp. Leach, 1814   +    +     +  

193.  Maja squinado (Herbst, 1788)     +         

194.  Maja crispata Risso, 1827  +            

195.  Carcinus aestuarii Nardo, 1847          +   

196.  Callinectes sapidus Rathbun, 1896     +         

197.  Liocarcinus vernalis (Risso, 1816)     +         

198.  Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)      +   +   +  

199.  Pilumnopeus sp. A. Milne-Edwards, 1867  +            

200.  Xantho hydrophilus (Herbst, 1790)    +       +  + 
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201.  Xantho poressa (Olivi, 1792) + + +  +   + + + + + 

202.  Eriphia verrucosa (Forskål, 1775)    +     +  + +  

203.  Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)  + + + + + + + + + + + + 

204.  Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1835)            +  

205.  Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827)            + + 

206.  Ligia oceanica (Linnaeus, 1767)    +      + + + 

207.  Idotea balthica (Pallas, 1772)            + + 

208.  Idotea sp.  Fabricius, 1798      + +      + 

209.  Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787)  + + + + + + + + + + + + 

210.  Gammarus  sp. Fabricius, 1775  + + + + + + + + + + + + 

 BRYOZOA  

 Gymnolaemata 

211.  Reteporella  sp. Busk, 1884          +   

 ECHINODERMATA 

 Holothuroidea 

212.  Holothuria tubulosa Gmelin, 1790     +      +   

213.  Holothuria sanctori Delle Chiaje, 1823      +        

 Echinoidea 

214.  Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)  + + +  +        

215.  Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)     +         

216.  Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)  +  +     +     

 Asteroidea 

217.  Asterina gibbosa (Pennant, 1777)  +  +        +  

 Ophiuroidea 

218.  Ophiothrix fragilis (Abildgaard, 1789)           +   

219.  Amphiura chiajei Forbes, 1843            +  

220.  Amphiura filiformis (O.F. Müller, 1776)         +    

221.  Ophiopsila aranea Forbes, 1843            +  

222.  Ophiura albida Forbes, 1839   +   +   +     

223.  Ophiura  sp. Lamarck, 1801     +       +  

224.  Ophiacantha setosa (Bruzelius, 1805)   +           

 TUNICATA 

 Ascidiacea 

225.  Botryllus schlosseri (Pallas, 1766)    +          

226.  Didemnum maculosum (Milne-Edwards, 1841)    +          

227.  Microcosmus sp. Heller, 1877            +  

Numri i përgjithshëm i llojeve 

Sezon / Stacion 67 66 79 88 88 63 57 64 64 86 84 58 

Stacion 116 131 103 124 

 

Tabela 7.2. Mesataret e analizën së ANOVA njëfaktoriale (One away ANOVA) 

Level Number Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 
Bivalvia Kallmi 3 10.667 36.905 -62.8 84.1 

Bivalvia Shën Pjetër 3 35.667 36.905 -37.8 109.1 

Bivalvia Spille 3 23.667 36.905 -49.8 97.1 
Bivalvia Triport 3 20.667 36.905 -52.8 94.1 

Bryozoa Kallmi 3 0.000 36.905 -73.4 73.4 

Bryozoa Shën Pjetër 3 0.000 36.905 -73.4 73.4 

Bryozoa Spille 3 0.000 36.905 -73.4 73.4 
Bryozoa Triport 3 0.333 36.905 -73.1 73.8 

Cnidaria Kallmi 3 149.000 36.905 75.6 222.4 

Cnidaria Shën Pjetër 3 196.667 36.905 123.2 270.1 
Cnidaria Spille 3 5.333 36.905 -68.1 78.8 

Cnidaria Triport 3 51.000 36.905 -22.4 124.4 

Crustacea Kallmi 3 218.667 36.905 145.2 292.1 
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Tabela 7.3. Dendësitë mesatare të grupeve të makroinvertebrorëve bentikë dhe deviacioni 

standart. 

 

Level Number Mean Std Dev Std Err Mean Loëer 

95% 

Upper 

95% 
Bivalvia Kallmi 3 10.667 5.033 2.91 -1.8 23.2 

Bivalvia Shën Pjetër 3 35.667 30.665 17.70 -40.5 111.8 

Bivalvia Spille 3 23.667 18.903 10.91 -23.3 70.6 

Bivalvia Triport 3 20.667 14.572 8.41 -15.5 56.9 
Bryozoa Kallmi 3 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 

Bryozoa Shën Pjetër 3 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 

Bryozoa Spille 3 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 
Bryozoa Triport 3 0.333 0.577 0.33 -1.1 1.8 

Cnidaria Kallmi 3 149.000 76.210 44.00 -40.3 338.3 

Cnidaria Shën Pjetër 3 196.667 127.610 73.68 -120.3 513.7 
Cnidaria Spille 3 5.333 5.132 2.96 -7.4 18.1 

Cnidaria Triport 3 51.000 8.544 4.93 29.8 72.2 

Crustacea Kallmi 3 218.667 60.352 34.84 68.7 368.6 

Crustacea Shën Pjetër 3 74.333 40.501 23.38 -26.3 174.9 
Crustacea Spille 3 153.667 52.003 30.02 24.5 282.8 

Crustacea Triport 3 178.667 59.028 34.08 32.0 325.3 

Echinodermata Kallmi 3 3.333 3.055 1.76 -4.3 10.9 
Echinodermata Shën Pjetër 3 53.333 23.094 13.33 -4.0 110.7 

Echinodermata Spille 3 1.333 1.528 0.88 -2.5 5.1 

Echinodermata Triport 3 4.000 4.583 2.65 -7.4 15.4 

Crustacea Shën Pjetër 3 74.333 36.905 0.8894 147.8 

Crustacea Spille 3 153.667 36.905 80.2 227.1 

Crustacea Triport 3 178.667 36.905 105.2 252.1 
Echinodermata Kallmi 3 3.333 36.905 -70.1 76.8 

Echinodermata Shën Pjetër 3 53.333 36.905 -20.1 126.8 

Echinodermata Spille 3 1.333 36.905 -72.1 74.8 
Echinodermata Triport 3 4.000 36.905 -69.4 77.4 

Echiuridea Kallmi 3 0.333 36.905 -73.1 73.8 

Echiuridea Shën Pjetër 3 5.000 36.905 -68.4 78.4 
Echiuridea Spille 3 0.000 36.905 -73.4 73.4 

Echiuridea Triport 3 0.000 36.905 -73.4 73.4 

Gastropoda Kallmi 3 928.333 36.905 854.9 1001.8 

Gastropoda Shën Pjetër 3 797.000 36.905 723.6 870.4 
Gastropoda Spille 3 793.000 36.905 719.6 866.4 

Gastropoda Triport 3 841.333 36.905 767.9 914.8 

Nematoda Kallmi 3 0.000 36.905 -73.4 73.4 
Nematoda Shën Pjetër 3 0.667 36.905 -72.8 74.1 

Nematoda Spille 3 0.000 36.905 -73.4 73.4 

Nematoda Triport 3 0.000 36.905 -73.4 73.4 

Polychaeta Kallmi 3 2.000 36.905 -71.4 75.4 
Polychaeta Shën Pjetër 3 1.333 36.905 -72.1 74.8 

Polychaeta Spille 3 1.667 36.905 -71.8 75.1 

Polychaeta Triport 3 1.333 36.905 -72.1 74.8 
Polyplacophora Kallmi 3 2.667 36.905 -70.8 76.1 

Polyplacophora Shën Pjetër 3 7.667 36.905 -65.8 81.1 

Polyplacophora Spille 3 2.667 36.905 -70.8 76.1 
Polyplacophora Triport 3 1.667 36.905 -71.8 75.1 
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Level Number Mean Std Dev Std Err Mean Loëer 

95% 

Upper 

95% 

Echiuridea Kallmi 3 0.333 0.577 0.33 -1.1 1.8 
Echiuridea Shën Pjetër 3 5.000 8.660 5.00 -16.5 26.5 

Echiuridea Spille 3 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 

Echiuridea Triport 3 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 
Gastropoda Kallmi 3 928.333 124.809 72.06 618.3 1238.4 

Gastropoda Shën Pjetër 3 797.000 263.426 152.09 142.6 1451.4 

Gastropoda Spille 3 793.000 56.560 32.65 652.5 933.5 
Gastropoda Triport 3 841.333 198.248 114.46 348.9 1333.8 

Nematoda Kallmi 3 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 

Nematoda Shën Pjetër 3 0.667 0.577 0.33 -0.7676 2.1 

Nematoda Spille 3 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 
Nematoda Triport 3 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0 

Polychaeta Kallmi 3 2.000 2.646 1.53 -4.6 8.6 

Polychaeta Shën Pjetër 3 1.333 0.577 0.33 -0.1009 2.8 
Polychaeta Spille 3 1.667 0.577 0.33 0.23245 3.1 

Polychaeta Triport 3 1.333 1.155 0.67 -1.5 4.2 

Polyplacophora Kallmi 3 2.667 0.577 0.33 1.2 4.1 

Polyplacophora Shën Pjetër 3 7.667 10.693 6.17 -18.9 34.2 
Polyplacophora Spille 3 2.667 1.528 0.88 -1.1 6.5 

Polyplacophora Triport 3 1.667 1.528 0.88 -2.1 5.5 

 

 

 

Figura. 7.1.  Deviacioni standart për secilin grup makroinvertëbrorësh bentik në secilin 

stacion. 

Tabela 7.4. Testi i Studentit për krahasimin e dendësive mesatare për secilin çift grup/stacion. 

t α 

1.99006 0.05 

Grupi / Stacioni      Mesatarja 

Gastropoda Kallmi A         928.33333 

Gastropoda Triport A B       841.33333 

Gastropoda Shën Pjetër   B       797.00000 

Gastropoda Spille   B       793.00000 



Studimi i makrozoobentosi të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar 

S. RUCI 2015 

 

~ 139 ~ 

 

t α 

Crustacea Kallmi     C     218.66667 

Cnidaria Shën Pjetër     C     196.66667 

Crustacea Triport     C     178.66667 

Crustacea Spille     C D   153.66667 

Cnidaria Kallmi     C D   149.00000 

Crustacea Shën Pjetër       D E 74.33333 

Echinodermata Shën Pjetër       D E 53.33333 

Cnidaria Triport       D E 51.00000 

Bivalvia Shën Pjetër         E 35.66667 

Bivalvia Spille         E 23.66667 

Bivalvia Triport         E 20.66667 

Bivalvia Kallmi         E 10.66667 

Polyplacophora Shën Pjetër         E 7.66667 

Cnidaria Spille         E 5.33333 

Echiuridea Shën Pjetër         E 5.00000 

Echinodermata Triport         E 4.00000 

Echinodermata Kallmi         E 3.33333 

Polyplacophora Spille         E 2.66667 

Polyplacophora Kallmi         E 2.66667 

Polychaeta Kallmi         E 2.00000 

Polychaeta Spille         E 1.66667 

Polyplacophora Triport         E 1.66667 

Polychaeta Triport         E 1.33333 

Polychaeta Shën Pjetër         E 1.33333 

Echinodermata Spille         E 1.33333 

Nematoda Shën Pjetër         E 0.66667 

Echiuridea Kallmi         E 0.33333 

Bryozoa Triport         E 0.33333 

Nematoda Triport         E 0.00000 

Echiuridea Triport         E 0.00000 

Nematoda Spille         E 0.00000 

Bryozoa Shën Pjetër         E 0.00000 

Bryozoa Spille         E 0.00000 

Echiuridea Spille         E 0.00000 

Nematoda Kallmi         E 0.00000 

Bryozoa Kallmi         E 0.00000 

 

 

Tabela 7.5. Korrelacioni multivariantë Pairwise. 

 
Variable by Variable Correlation Count Lower 

95% 

Upper 

95% 

Signif 

Prob 

Kallm (Pranverë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.7318 219 0.6636 0.7879 <.0001* 
Spillle (Pranverë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.6747 219 0.5954 0.7410 <.0001* 

Spillle (Pranverë) Kallm (Pranverë) 0.4819 219 0.3732 0.5776 <.0001* 

Triport (Pranverë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.6716 219 0.5918 0.7385 <.0001* 

Triport (Pranverë) Kallm (Pranverë) 0.5797 219 0.4844 0.6615 <.0001* 
Triport (Pranverë) Spillle (Pranverë) 0.7687 219 0.7083 0.8179 <.0001* 

Shën Pjetër (Verë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.8291 218 0.7824 0.8665 <.0001* 

Shën Pjetër (Verë) Kallm (Pranverë) 0.4848 218 0.3761 0.5803 <.0001* 
Shën Pjetër (Verë) Spillle (Pranverë) 0.5538 218 0.4544 0.6396 <.0001* 
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Variable by Variable Correlation Count Lower 

95% 

Upper 

95% 

Signif 

Prob 

Shën Pjetër (Verë) Triport (Pranverë) 0.4791 218 0.3698 0.5754 <.0001* 
Kallm (Verë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.6223 218 0.5336 0.6975 <.0001* 

Kallm (Verë) Kallm (Pranverë) 0.7277 218 0.6585 0.7847 <.0001* 

Kallm (Verë) Spillle (Pranverë) 0.5581 218 0.4593 0.6433 <.0001* 
Kallm (Verë) Triport (Pranverë) 0.4193 218 0.3033 0.5230 <.0001* 

Kallm (Verë) Shën Pjetër (Verë) 0.6274 218 0.5395 0.7018 <.0001* 

Spille (Verë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.5640 218 0.4661 0.6483 <.0001* 
Spille (Verë) Kallm (Pranverë) 0.5253 218 0.4219 0.6153 <.0001* 

Spille (Verë) Spillle (Pranverë) 0.7435 218 0.6775 0.7975 <.0001* 

Spille (Verë) Triport (Pranverë) 0.6410 218 0.5554 0.7131 <.0001* 

Spille (Verë) Shën Pjetër (Verë) 0.5165 218 0.4119 0.6077 <.0001* 
Spille (Verë) Kallm (Verë) 0.5920 218 0.4984 0.6720 <.0001* 

Triport (Verë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.6605 218 0.5784 0.7294 <.0001* 

Triport (Verë) Kallm (Pranverë) 0.5201 218 0.4160 0.6108 <.0001* 
Triport (Verë) Spillle (Pranverë) 0.6917 218 0.6154 0.7552 <.0001* 

Triport (Verë) Triport (Pranverë) 0.8097 218 0.7584 0.8510 <.0001* 

Triport (Verë) Shën Pjetër (Verë) 0.5320 218 0.4294 0.6209 <.0001* 

Triport (Verë) Kallm (Verë) 0.4638 218 0.3527 0.5621 <.0001* 
Triport (Verë) Spille (Verë) 0.5443 218 0.4435 0.6315 <.0001* 

Shën Pjetër (Vjeshtë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.8543 218 0.8138 0.8865 <.0001* 

Shën Pjetër (Vjeshtë) Kallm (Pranverë) 0.4977 218 0.3907 0.5915 <.0001* 
Shën Pjetër (Vjeshtë) Spillle (Pranverë) 0.4144 218 0.2979 0.5187 <.0001* 

Shën Pjetër (Vjeshtë) Triport (Pranverë) 0.4129 218 0.2963 0.5174 <.0001* 

Shën Pjetër (Vjeshtë) Shën Pjetër (Verë) 0.8810 218 0.8473 0.9076 <.0001* 
Shën Pjetër (Vjeshtë) Kallm (Verë) 0.4959 218 0.3886 0.5899 <.0001* 

Shën Pjetër (Vjeshtë) Spille (Verë) 0.3175 218 0.1927 0.4321 <.0001* 

Shën Pjetër (Vjeshtë) Triport (Verë) 0.4270 218 0.3118 0.5298 <.0001* 

Kallm (Vjeshtë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.6774 218 0.5984 0.7434 <.0001* 
Kallm (Vjeshtë) Kallm (Pranverë) 0.7041 218 0.6302 0.7654 <.0001* 

Kallm (Vjeshtë) Spillle (Pranverë) 0.6157 218 0.5258 0.6919 <.0001* 

Kallm (Vjeshtë) Triport (Pranverë) 0.4844 218 0.3757 0.5799 <.0001* 
Kallm (Vjeshtë) Shën Pjetër (Verë) 0.6438 218 0.5587 0.7155 <.0001* 

Kallm (Vjeshtë) Kallm (Verë) 0.9466 218 0.9308 0.9589 <.0001* 

Kallm (Vjeshtë) Spille (Verë) 0.6557 218 0.5728 0.7254 <.0001* 
Kallm (Vjeshtë) Triport (Verë) 0.4791 218 0.3698 0.5754 <.0001* 

Kallm (Vjeshtë) Shën Pjetër (Vjeshtë) 0.4831 218 0.3743 0.5789 <.0001* 

Spille (Vjeshtë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.7353 218 0.6676 0.7909 <.0001* 

Spille (Vjeshtë) Kallm (Pranverë) 0.4838 218 0.3750 0.5794 <.0001* 
Spille (Vjeshtë) Spillle (Pranverë) 0.8916 218 0.8606 0.9159 <.0001* 

Spille (Vjeshtë) Triport (Pranverë) 0.6982 218 0.6231 0.7605 <.0001* 

Spille (Vjeshtë) Shën Pjetër (Verë) 0.7584 218 0.6957 0.8097 <.0001* 
Spille (Vjeshtë) Kallm (Verë) 0.6614 218 0.5795 0.7301 <.0001* 

Spille (Vjeshtë) Spille (Verë) 0.7408 218 0.6743 0.7954 <.0001* 

Spille (Vjeshtë) Triport (Verë) 0.5974 218 0.5046 0.6766 <.0001* 

Spille (Vjeshtë) Shën Pjetër (Vjeshtë) 0.6142 218 0.5241 0.6907 <.0001* 
Spille (Vjeshtë) Kallm (Vjeshtë) 0.7320 218 0.6636 0.7882 <.0001* 

Triport (Vjeshtë) Shën Pjetër (Pranverë) 0.6513 218 0.5675 0.7217 <.0001* 

Triport (Vjeshtë) Kallm (Pranverë) 0.5151 218 0.4103 0.6065 <.0001* 
Triport (Vjeshtë) Spillle (Pranverë) 0.7728 218 0.7132 0.8213 <.0001* 

Triport (Vjeshtë) Triport (Pranverë) 0.8025 218 0.7496 0.8452 <.0001* 

Triport (Vjeshtë) Shën Pjetër (Verë) 0.5146 218 0.4098 0.6061 <.0001* 
Triport (Vjeshtë) Kallm (Verë) 0.5209 218 0.4168 0.6114 <.0001* 
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Variable by Variable Correlation Count Lower 

95% 

Upper 

95% 

Signif 

Prob 

Triport (Vjeshtë) Spille (Verë) 0.5760 218 0.4798 0.6585 <.0001* 
Triport (Vjeshtë) Triport (Verë) 0.9386 218 0.9206 0.9527 <.0001* 

Triport (Vjeshtë) Shën Pjetër (Vjeshtë) 0.3919 218 0.2733 0.4988 <.0001* 

Triport (Vjeshtë) Kallm (Vjeshtë) 0.5342 218 0.4320 0.6229 <.0001* 
Triport (Vjeshtë) Spille (Vjeshtë) 0.6610 218 0.5789 0.7298 <.0001* 

 



Studimi i makrozoobentosi të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar 

S. RUCI 2015 

 

~ 142 ~ 

 

Tabela 7.6. Koefiçienti i variacionit për secilin grup në secilin stacion. 

 

 

 

 

 

Grupet makrobentike 

CV (Koefiçienti 

i variacionit) 

Bivalvia Kallm 41.18 

Bivalvia Shën Pjetër 85.97 

Bivalvia Spille 79.87 

Bivalvia Triport 70.5 

Bryozoa Kallm 0 

Bryozoa Shën Pjetër 0 

Bryozoa Spille 0 

Bryozoa Triport 173.27 

Cnidaria Kallm 51.14 

Cnidaria Shën Pjetër 64.88 

Cnidaria Spille 96.23 

Cnidaria Triport 16.75 

Crustacea Kallm 27.59 

Crustacea Shën Pjetër 54.48 

Crustacea Spille 33.84 

Crustacea Triport 33.03 

Echinodermata Kallm 91.65 

Echinodermata Shën Pjetër 43.3 

Echinodermata Spille 114.62 

Echinodermata Triport 114.57 

Echiurida Kallm 173.27 

Echiurida Shën Pjetër 173.2 

Echiurida Spille 0 

Echiurida Triport 0 

Gastropoda Kallm 13.44 

Gastropoda Shën Pjetër 33.05 

Gastropoda Spille 7.13 

Gastropoda Triport 23.56 

Nematoda Kallm 0 

Nematoda Shën Pjetër 38.48 

Nematoda Spille 0 

Nematoda Triport 0 

Polychaeta Kallm 132.3 

Polychaeta Shën Pjetër 43.28 

Polychaeta Spille 34.61 

Polychaeta Triport 86.64 

Polyplacophora Kallm 21.63 

Polyplacophora Shën Pjetër 139.46 

Polyplacophora Spille 57.29 

Polyplacophora Triport 91.66 
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Figura 7.2. Kuantilet për secilin stacion dhe grup makroinvertebrorësh. 

 

Tabela 7.7  Analiza e densitetit të grupeve të shpërndara sipas kuantileve. 

Level Minimum 10% 25% Median 75% 90% Maximum 

Bivalvia Kallm 6 6 6 10 16 16 16 

Bivalvia Shën Pjetër  16 16 16 20 71 71 71 

Bivalvia Spille 9 9 9 17 45 45 45 

Bivalvia Triport 7 7 7 19 36 36 36 

Bryozoa Kallm 0 0 0 0 0 0 0 

Bryozoa Shën Pjetër 0 0 0 0 0 0 0 

Bryozoa Spille 0 0 0 0 0 0 0 

Bryozoa Triport 0 0 0 0 1 1 1 

Cnidaria Kallm 105 105 105 105 237 237 237 

Cnidaria Shën Pjetër 59 59 59 220 311 311 311 

Cnidaria Spille 1 1 1 4 11 11 11 

Cnidaria Triport 42 42 42 52 59 59 59 

Crustacea Kallm 167 167 167 204 285 285 285 

Crustacea Shën Pjetër 38 38 38 67 118 118 118 

Crustacea Spille 102 102 102 153 206 206 206 

Crustacea Triport 127 127 127 166 243 243 243 

Echinodermata Kallm 0 0 0 4 6 6 6 

Echinodermata Shën Pjetër 40 40 40 40 80 80 80 

Echinodermata Spille 0 0 0 1 3 3 3 

Echinodermata Triport 0 0 0 3 9 9 9 

Echiuridea Kallm 0 0 0 0 1 1 1 

Echiuridea Shën Pjetër 0 0 0 0 15 15 15 

Echiuridea Spille 0 0 0 0 0 0 0 

Echiuridea Triport 0 0 0 0 0 0 0 

Gastropoda Kallm 825 825 825 893 1067 1067 1067 

Gastropoda Shën Pjetër 493 493 493 940 958 958 958 

Gastropoda Spille 738 738 738 790 851 851 851 

Gastropoda Triport 681 681 681 780 1063 1063 1063 
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Level Minimum 10% 25% Median 75% 90% Maximum 

Nematoda Kallm 0 0 0 0 0 0 0 

Nematoda Shën Pjetër 0 0 0 1 1 1 1 

Nematoda Spille 0 0 0 0 0 0 0 

Nematoda Triport 0 0 0 0 0 0 0 

Polychaeta Kallm 0 0 0 1 5 5 5 

Polychaeta Shën Pjetër 1 1 1 1 2 2 2 

Polychaeta Spille 1 1 1 2 2 2 2 

Polychaeta Triport 0 0 0 2 2 2 2 

Polyplacophora Kallm 2 2 2 3 3 3 3 

Polyplacophora Shën Pjetër 1 1 1 2 20 20 20 

Polyplacophora Spille 1 1 1 3 4 4 4 

Polyplacophora Triport 0 0 0 2 3 3 3 

Nga tabela e mësipërme shohim amplitudën e shpërndarjes sipas dendësive të 

grupeve. Sipas kësaj tabele grupi Bivalvia paraqet një shpërndarje uniforme, ku 

mediana përbëhet nga 10 individë dhe në dy anët e saj kemi të spostuar 4 individë në 

pozicion inferior dhe 6 indidvidë në shtrirjen superiore. Kështu grupi Bivalvia ka një 

amplitudë të spostuar, sepse  densiteti 75-100%  përbëhet nga 16 individë kundrejtë 6 

individë që gjenden në densitetin 10%. Në Shën Pjetër grupi Bivalvia rezulton akoma 

më i spostuar, sepse gjenden 71 individë në densitetin 75-100% kundrejtë 16 individë 

në densitetin 10%. 

Tabela 7.8. Kategoritë e kërcënimit të llojeve sipas IUCN 

Kategoria  Kodi Përkufizimi 

EX    I zhdukur 

EË  I zhdukur si gjendje spontane ose të egër 

CR  I rrezikuar në mënyrë kritike 

CR A1a Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, vrojtim i drejpërdrejtë 

CR A1b Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, rënie/zvogëlim i 
përhapjes ose zonës së zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i 

cilësisë së habitatit. 

CR A1c Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, niveli aktual ose 
potencial i shfrytëzimit. 

CR A1d Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, efektet e taksoneve të 

introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 

konkurencës ose parazitëve. 

CR A2b Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, efektet e taksoneve të 

introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 

konkurencës ose paraziteve. 

CR A2c Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, efektet e taksoneve të 
introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 

konkurencës ose parazitëve. 

CR A2d Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, efektet e taksoneve të 

introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 
konkurencës ose parazitëve. 

CR B1 Prani e llojit në <100 km
2 
 

CR B2a Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në 

siperfaqen e përhapjes së llojit. 
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CR B2b Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në zonën e 

zenë prej llojit. 

CR B2c Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar ne 

madhesine dhe cilesine e habitatit 

CR B2d Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në numrin 

e lokalizimeve ose nënpopullatave. 

CR B2e Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në numrin 

e individëve të maturuar. 

CR B3a Prani e llojit në <5000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në sipërfaqen e përhapjes së llojit. 

CR B3 b Prani e llojit në <5000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në zonën e 

zënë prej llojit. 

CR B3c Prani e llojit në <5000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në numrin e lokalizimeve ose nënpopullatave. 

CR B3d Prani e llojit në <5000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në numrin e individëve të maturuar. 

CR C1 <250 individë të maturuar. 

CR C2a <250 individë të maturuar, rënie e vazhduar në numrin e 
individëve të maturuar dhe të strukturës së popullatës, e 

vrojtuar ose e pritur në formën e fragmentimit të rëndë. 

>50 individë të maturuar. 

CR C2b <250 individë të maturuar, të gjithë individët riprodhues 
takohen në një nënpopullatë. 

CR D1 <50 individë të maturuar. 

CR D2 - 

EN  I rrezikuar 

EN A1a Rënie e shpejteë>50% për 10 vjet, vrojtim i 

drejpërdrejtë. 

EN A1b Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, rënie/zvogëlim i 

përhapjes, ose zonës së zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i 
cilësisë së habitatit. 

EN A1c Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, niveli aktual ose 

potencial i shfrytëzimit. 

EN A1d Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, efektet e taksoneve të 
introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 

konkurencës ose parazitëve. 

EN A2b Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, efektet e taksoneve të 
introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 

konkurencës ose parazitëve. 

EN A2c Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, efektet e taksoneve të 

introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 
konkurencës ose parazitëve. 

EN A2d Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, efektet e taksoneve të 

introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 

konkurencës ose parazitëve. 

EN B1 Prani e llojit në <5000 km
2
 

EN B2a Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në 

sipërfaqen e përhapjes së llojit. 

EN B2b Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në në 

zonën e zënë prej llojit. 

EN B2c Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në 

madhësinë dhe cilësinë e habitatit. 
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EN B2d Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në numrin 

e lokalizimeve ose nënpopullatave. 

EN B2e Prani e llojit në <5000 km
2
, rënie e vazhduar në numrin 

e individëve të maturuar. 

EN B3a Prani e llojit në <5000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në në sipërfaqen e përhapjes së llojit. 

EN B3b Prani e llojit në <5000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në zonën e zënë prej llojit. 

EN B3c Prani e llojit në <5000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në zonën e 

zënë prej llojit. 

EN B3d Prani e llojit në <5000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në numrin e individëve të maturuar. 

EN C1 <2500 individë të maturuar. 

EN C2a <2500 individë të maturuar, rënie e vazhduar në numrin 
e individëve të maturuar dhe të strukturës së popullatës, 

e vrojtuar ose e pritur në formën e >250 individë të 

maturuar. 

EN C2b <2500 individë të maturuar, të gjithë individët 
riprodhues takohen në një nënpopullatë, të gjithë 

individët riprodhues takohen në një nënpopullatë. 

EN D1 <250 individë të maturuar. 

EN D2 - 

VU  I përkeqësuar 

VU A1a Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, vrojtim i 

drejpërdrejtë. 

VU A1b Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, rënie/zvogëlim i 
përhapjes, ose zonës së zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i 

cilësisë së habitatit. 

VU A1c Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, niveli aktual ose 
potencial i shfrytëzimit. 

VU A1d Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, efektet e taksoneve të 

introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 

konkurencës ose parazitëve. 

VU A2b Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, rënia e pritëshme në 

një të ardhme të afërt bazohet në rënie/zvogëlim i 

përhapjes, ose zonës së zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i 

cilësisë së habitatit. 

VU A2c Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, rënia e pritëshme në 

një të ardhme të afërt bazohet në niveli aktual ose 

potencial i shfrytëzimit. 

VU A2d Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, rënia e pritëshme në 
një të ardhme të afërt bazohet në efektet e taksoneve të 

introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, 

konkurencës ose parazitëve. 

VU B1 Prani e llojit në <20000 km
2
 

VU B2a Prani e llojit në <20000 km
2
, rënie e vazhduar në 

sipërfaqen e përhapjes së llojit. 

VU B2b Prani e llojit në <20000 km
2
, rënie e vazhduar në zonën 

e zënë prej llojit. 

VU B2c Prani e llojit në <20000 km
2
, rënie e vazhduar në numrin 

e madhësinë dhe cilësinë e habitatit. 

VU B2d Prani e llojit në <20000 km
2
, rënie e vazhduar në numrin 
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e lokalizimeve ose nënpopullatave. 

VU B2e Prani e llojit në <20000 km
2
, rënie e vazhduar në numrin 

e individëve të maturuar. 

VU B3a Prani e llojit në <20000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha sipërfaqen e përhapjes së llojit. 

VU B3b Prani e llojit në <20000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në zonën e zënë prej llojit. 

VU B3c Prani e llojit në <20000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në zonën e 

zënë prej llojit. 

VU B3d Prani e llojit në <20000 km
2
, fluktacione (ulje-ngritje) të 

mëdha në numrin e individeve të maturuar. 

VU C1 <10000 individë të maturuar. 

VU C2a Rënie e vazhduar në numrin e individëve të maturuar 

dhe të strukturës se popullatës, e vrojtuar ose e pritur në 
formën e >1000 individë të maturuar. 

VU C2b <2500 individë të maturuar, të gjithë individët 

riprodhues takohen në një nënpopullatë, të gjithë 

individët riprodhues takohen në një nënpopullatë. 

VU D1 <1000 individë të maturuar. 

VU D2 <100 km2 ose <5 lokalizime. 

LR  Rrezik i ulët  

LRcd  Rrezik i ulët i varur nga masat konservuese. 

LRRnt  Rrezik i ulët jo i varur nga masat konservuese. 

DD  Të dhëna të pamjaftueshme. 

NE  Jo i vlerësuar. 

 

 

 


