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HYRJE INTRODUCTION

Ky album përbën një përpjekje të parë për paraqitjen e bukurive 
natyrore dhe vlerave të biodiversitetit në Shqipëri. Duke paraqitur 
fotografi të mara gjatë punës disa vjeçare të disa specialistëve të 
fushës së studimit dhe mbrojtjes së natyrës, dhe duke u bazuar 
në botimin bazë të kryer deri me tash në këtë fushë “Strategjia 
dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin”, autorët e albumit janë 
munduar të paraqesin aspektet kryesore të larmisë biologjike të 
vendit. Me këtë publikim nuk pretendohet të shpalosen të gjithë 
dimensionet dhe bukuritë e natyrës shqiptare por të arrihet të 
fokusohen disa më kryesoret, duke shpresuar që në të ardhmen 
të kërkohen rrugë dhe mënyra të tjera për të plotësuar këtë 
boshllëk që lidhet me prezantimin e thesareve të natyrës së bukur 
shqiptare.

Për këtë botim falënderohen pjesëtarët e Drejtorisë së Politikave 
të Mbrojtjes së Natyrës të Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave, për grumbullimin dhe sistemin e 
materialit të marrë. Gjithashtu falënderojmë bashkëpunëtorët e 
kësaj drejtorie që kontribuan me fotografitë e tyre. 

Një mirënjohje e falënderim i veçantë për Fondin Global të 
Mjedisit (GEF) që financoi këtë botim nëpërmjet zyrës në Tiranë 
të Bankës Botërore, në kuadër të projektit “Aktivitetet e Aftësimit 
për Biodiversitetin (Faza II) në lidhje me Vlerësimin e Nevojave 
për Ngritjen e Kapaciteteve për prioritetet e strategjisë dhe planit 
të veprimit për biodiversitetin e Shqipërisë”

This album is introducing a first attempt in presenting the nature 
beauty and the biodiversity value in Albania. Presenting photos 
taken during many years of work of several specialists in the field 
of nature protection, and based on the main publication made 
so far in this field “The Albanian Biodiversity Strategy and Action 
Plan”, the authors of this album are trying to present the main 
aspects of the country biological diversity. With this publication is 
not pretending to show up all the dimensions and the Albanian 
nature beauty but to highlight some more important ones, with 
the hope for looking in the future of new ways and directions 
to fulfil the gaps related to the presentation of Albanian nature 
treasures.

For this publication we thank the members of the Directorate of 
Nature Protection Policy in the Ministry of Environment, Forest and 
Water Administration, for the collection and the organization of 
the received materials. Also a great thank you to the collaborators 
of this Directorate that contribute with their photos.

A special gratitude and thanks for the Global Environmental 
Found (GEF) for financing the publication through the World Bank 
office in Tirana, in the frame of the project “Biodiversity Enabling 
Activity II Related to the Assessment of Capacity Building needs 
to Address the Priorities of Albania’s Biodiversity Strategy and 
Action Plan”.
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BIORAJONET BIO-REGIONS

Sipas klasifikimit Palearktik të Habitateve, Shqipëria shtrihet në dy 
biorajone: Mesdhetar dhe Alpin. Pjesa më e madhe e Shqipërisë 
i përket tipit Mesdhetar që përfshin gjithë pjesën Jugore dhe 
atë verilindore të vendit. Ndërsa tipi Alpin shtrihet në pjesën 
Jugperëndimore të tij.

Shqipëria është një rrugë e rëndësishme migrimi për florën 
dhe faunën. Elementët kryesorë të florës shqiptare janë ato 
Mesdhetarë (24%), Ballkanike (22%), Europiane (18%) dhe 
Euroaziatike (14%). Përsa i përket spektrit faunistik të vendit ai 
dominohet nga elementë Euroaziatik, Holartik, Mesdhetar dhe 
Ballkanik.

According to the Palearctic Habitat Classification, there are two 
bio geographical regions present in Albania:  Mediterranean and 
Alpine. The major part of the country belongs to the Mediterranean 
type, which include all the Southern part as well as the Northwest. 
Meanwhile, the Alpine type covers the Northeastern part of 
Albania.

Albania is an important migration route for flora and fauna. The 
main elements of the Albanian flora are Mediterranean (24%), 
Balkan (22%), European (18%) and Eurasian (14%). The Eurasian, 
Holartic, Mediterranean, and Balkan elements dominate the 
faunistic spectrum of the country.
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DIVERSITETI I EKOSISTEMEVE
DHE HABITATEVE

HABITATS AND ECOSYSTEMS
DIVERSITY

Shqipëria njihet për një diversitet të lartë ekosistemesh dhe 
habitatesh. Këtu vërehet një pjesë bregdetare e sheshtë dhe në 
brendësi një terren malor gjerësisht i pyllëzuar ku ndodhet edhe 
liqeni më i thellë i Ballkanit.

Tipet kryesore të ekosistemeve që hasen në territorin e saj janë: 
ekosistemet detare, bregdetare, liqenet, lumenjtë, shkurretat 
mesdhetare përherëblerta dhe gjetherënëse, pyjet gjethegjerë, 
halorë dhe të përzier, livadhe e kullota subalpine dhe alpine, 
ekosisteme të maleve të lartë. Shqipëria është e njohur për rrjetin 
hidrografik kompleks dhe të pasur të përbërë nga lumenjtë,
liqenet, ligatinat, ujërat sipërfaqësore dhe detet.

1. Përgjatë bregdetit ranor të vendit ruhen një sërë 
ekosistemesh me rëndësi mesdhetare si: laguna 
bregdetare, duna ranore, delta lumenjsh, pyje hidrofil 
dhe hidro-higrofil etj. Litorali dhe infralitorali i bregdetit 
shkëmbor të Jonit paraqet komunitete të larmishëm e 
të ruajtur mirë, tipikë për Mesdheun. Po kaq interesante 
dhe e larmishme mbetet dhe pjesa  tokësore e bregdetit 
shqiptar. 

2. Ligatinat ose tokat e lagura zënë rreth 60.215 ha të 
sipërfaqes së vendit dhe rreth 45 mijë ha janë shpallur si 
zona Ramsar më rëndësi për shpendët e ujit: Karavastaja, 
Butrinti dhe Liqeni i Shkodrës. 

3. Liqenet në brendësi të vendit dhe lumenjtë e shumtë 
ndikojnë në rritjen e diversitetit biologjik e pejsazhor të 
vendit. Rreth 247 liqene natyrorë të tipave dhe madhësive 
të ndryshme dhe një numër i konsiderueshëm liqenesh 
artificialë ndodhen në Shqipëri.

Albania is well known for its high diversity of ecosystems and 
habitats. Albania boasts a landscape of coastal plains and a 
largely forested mountainous interior, and is home to the deepest 
lake in the Balkans. 

Within its territory there are maritime ecosystems, coastal zones, 
lakes, rivers, evergreen and broadleaf bushes, broadleaf forests, 
pine forests, alpine and sub-alpine pastures and meadows, and 
high mountain ecosystems. Albania is also well known for its rich 
and complex hydrographical network composed of rivers, lakes, 
wetlands, groundwater and seas.

1. Along the coastline of the country there are many 
ecosystems of significance in the Mediterranean region 
such as lagoons, wetlands, sand dunes, river deltas, 
hydrophil and hygrophil forests. Littoral and infralittoral 
communities of Mediterranean origin along the Ionian 
rocky coast are quite diverse and well preserved. The land 
part of the Albanian coast remain interesting and diverse 
as the water part.

2. Wetlands coverage is 60.215 ha and around 45.000 ha are 
designated as Ramsar sites namely: Karavasta, Butrinti 
and Shkodra Lake.

3. The lakes and rivers are also important for the biological 
and landscape diversity of the country. About 247 natural 
lakes of different types and dimensions, and a considerable 
number of artificial lakes are located inside the country.
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4. Lumenjtë kryesorë janë Drini, Buna, Mati, Shkumbini, 
Semani, Vjosa, Erzeni, Ishmi, Bistrica dhe Pavllo dhe ato 
kanë një efekt të rëndësishëm në biodiversitetin bregdetar 
të vendit.

5. Shqipëria është e pasur në pyje dhe kullota. Pyjet 
1.030.000 ha ose 36 % të territorit të vendit dhe kullotat 
rreth 400.000 ha ose 15 %. Afërsisht 60 % ose 244.000 ha 
të kullotave janë kullota dhe livadhe alpine dhe nën-alpine. 
Pyjet dhe kullotat kanë një diversitet llojor të formacioneve 
dhe komuniteteve bimore e shtazore. Ekosistemet pyjore 
alpine malore kanë një diversitet të lartë. Zonat e larta 
dominohen nga pyjet e ahut e pishës dhe ruajnë një numër 
të madh llojesh bimorë endemikë dhe sub-endemikë. 
Rreth 27 lloje bimësh dhe 150 subspecie janë endemike 
për Shqipërinë.

6. Një larmi e pasur peisazhesh takohen brenda territorit 
të Shqipërisë, rezultat i karakteristikave natyrore dhe i 
historisë së gjatë të popullimit dhe aktivitetit të njeriut në 
to. Bujqësia dhe blegtoria tradicionale e zhvilluar në këto 
troje, në përshtatje me kushtet natyrore të vendit, kanë 
qenë faktorët kryesorë që kanë përcaktuar fizionominë 
e pejsazhit shqiptar, në të cilin gjejmë elementë të 
autoktonizmit.

4. The main rivers are Drini, Buna, Mati, Shkumbini, 
Semani, Vjosa, Erzeni, Ishmi, Bistrica and Pavllo and their 
courses have an important effect on the country’s coastal 
biodiversity. 

5. Albania is rich in forest and pastures resources. The forests 
cover 1.030.000 ha or 36 % of the country’s territory and 
the pastures about 400.000 ha or 15 %. Approximately 60 
% or 244.000 ha of the pastures are alpine and sub-alpine 
pastures and meadows. The forests and the pastures 
have a diversity of types, formations, and plant and animal 
communities. The mountain alpine forest ecosystems are 
also rich in biodiversity. The higher areas are dominated 
by beech and pine forests and preserve a large number 
of endemic and sub-endemic plant species. A total of 
27 plant species with 150 sub-species are endemic in 
Albania.

6. There is a diversity of landscapes in Albania due to its 
natural characteristics and long history of population and 
human activities. Traditional agriculture and stockbreeding 
developed in the countryside, in accordance with natural 
conditions, have been the major factors determining the 
Albanian landscape, where indigenous elements are not 
missing.

TOKË NË PËRDORIM LAND USE

Të tjera,
ligatina dhe liqene

Pyje

Tokë e lërueshme

Kullota

Others,
wetlands and lakes

Forests

Arable land

Pastures
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ZONA BREGDETARE COASTAL AREA

Gjatësia e vijës bregdetare shqiptare është 429 km. Bregdeti 
mund të ndahet ne dy zona të ndryshme: (i) bregdeti i Adriatikut, 
me një gjatësi prej 259 km nga kufiri me Malin e Zi në veri deri 
me Gjirin e Vlorës si kufi në jug, i cili është kryesisht ranor, dhe 
(ii) bregdeti Jonian që përmbledh zonën juglindore me një gjatësi 
prej 170 km, nga Kepi i Gjuzës (Gadishulli i Karaburunit) deri 
në Ishullin e Stillos në kufirin me Greqinë, që është kryesisht 
kodrinor, me shpate malorë që zbresin deri në det, me përjashtim 
të zonës ligatinore të Butrintit në jug. Kjo zonë është kryesisht 
shkëmbore, me shkëmbinj nënujor të mahnitshëm, shpella dhe 
guva, shpate kodrinorë, porte, gjire dhe disa prej zonave natyrore 
më të paprekura të vendit.

Albania’s coast is about 429 km long. The coast can be divided 
into two different areas: (i) Adriatic coast, with a total length of 
about 259 km from the border with Montenegro in the north to 
the Bay of Vlora in the south, generally a sandy one, and (ii) the 
Ionian coast which runs southeast for 170 km from Cape of Gjuza 
(Karaburun peninsula) to Stillo Island on Greek border, is hilly, 
mostly steep mountains plunging into the sea, except for the 
Butrinti wetland in the south. This coastal zone is mainly rocky, 
with spectacular cliffs and headlands, grottoes, caves, hillsides, 
harbours, bays and some of the country’s most intact natural 
areas.

Gjiri i Gjipese / Gjipeja bay
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Plazh bregdetar / Coastal beach
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Guvë bregdetare, Dhërmi / Castal cave, Dhermi
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Gjiri i Porto Palermo / Porto Palermo bayGjiri i Borshit / Borshi bay

Pamje nga Llogoraja / View from LlogoraDuna ranore / Sandy dunes
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KANIONET CANYONS

Kanionet janë objekte të natyrës jo të gjallë (gjeomonumente) dhe 
grupohen në funksion të origjinës dhe karakterit gjeologjik dhe 
gjeomorfologjik. Formohen kryesisht nga  forca gërryerrëse dhe 
tretëse e ujërave, të cilat depërtojnë ngadalë por pa ndërprerje 
në masën shkëmbore që e ndajnë në dy pjesë. Kur udhëton ose 
i vështron në brendësi të tyre mahnitesh nga bukuria befasuese 
dhe mbresëlënëse, por edhe nga disa përshtypje të çuditshme 
dhe të pabesueshme që të krijohen: copërat e qiellit së bashku 
me pjesë të mureve vertikale të shkëmbinjve, bimësi e blertë që 
pasqyrohen në pellgjet  ujore duke krijuar kështu një përzierje 
ngjyrash dhe formash të përmbysura. 

Shqipëria numëron rreth 25 kanione të cilat janë pjesë e listës së 
Monumenteve të Natyrës që janë shpallur si të tilla për tu mbrojtur 
për vlerat që paraqesin.

The canyons are part of a not leaving nature (geo-monuments) and 
are grouped in relation to their origins and the geomorphologic 
and geological characters. They are created based on the erosion 
and dilution power of water, penetrating slowly and without 
stopping in the rock dividing it in two parts. When you travel inside 
or observe them, you are fascinated from their amazing beauty, 
but also from several wandering impressions that are produced: 
part of the sky together with the vertical walls of the rocks, green 
plants that are reflected in the water pools creating a mixture of 
colours and reverse forms.

In Albania there are 25 canyons part of the national list of the 
Nature Monuments designated to be protected for their nature 
value presenting. 

Kanion në Cemin e Selcës / Canion in Cemin e Selces Shkalla e Tujanit / Tujani steps
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Kanion në Valbonë / Canion in Valbona
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Kanioni i Osumit (Vrima e Nuses) / River Osumi canion
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Kanion në lumin Erzen / Canion in Erzeni river
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LAGUNAT BREGDETARE COASTAL WETLANDS

Lagunat bregdetare ose tokat e lagura në bregdet janë ekosistemet 
më të rëndësishëm të biodiversitetit shqiptar dhe për vlerat socio-
ekonomike që ofrojnë. Vetëm në rreth 3% të sipërfaqes së vendit 
që mbulohet nga këto zona, përmblidhet rreth 70% e llojeve të 
ruazorëve të vendit. Ato paraqiten si një zinxhir që përshkon të 
gjithë vijën bregdetare ku përmendim nga veriu në jug Velipojën, 
sistemin e Kune-Vainit, Patokun, Rrushkullin, Karavastanë, Nartën, 
Orikumin, Butrintin, etj. Veçanërisht të rëndësishme shfaqen ato 
për grupin e shpendëve, kryesisht për dimërimin e shpendëve 
shtegtarë të ujit, dhe të amfibëve duke u ndjekur nga reptilët dhe 
gjitarët.

The coastal lagoons or the wetlands in the coast are the most 
significant ecosystems for the Albanian biodiversity and for their 
social and economic value. In only 3% of the national territory 
covered by these ecosystems, are included 70% of the Albanian 
vertebrates. There are presented as a chain follows the coastal 
zone area in which we can mention from the north to the south 
Velipoje, the system of Kune-Vain, Patok, Rrushkull, Karavasta, 
Narta, Orikum, Butrint, etc. Especially these ecosystems are 
important for the birds, particularly the wintering of migratory 
water birds, and for the amphibian followed from the reptiles and 
mammals.

Laguna e Karavastase / Karavasta Lagoon
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Laguna e Kunës / Kuna LagoonKanali i Butrintit / Butrinti canal

Laguna e Vilunit / Viluni LagoonLaguna e Vainit / Vaini Lagoon
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Laguna e Nartës 
Narta lagoon
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Laguna e Karavastasë / Karavasta lagoonLigatina e Velipojës / Velipoja wetland

Ishulli i Zvërnecit në Lagunën e Nartës 
Zvërneci Island in Narta lagoonKriporet e Nartës / Salinas of Narta
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LIQENET LAKES

Liqenet në brendësi të vendit dhe rrjeti hidrik ndikojnë në rritjen e 
diversitetit biologjik e pejsazhor të vendit. Tre janë liqenet kryesorë 
që Shqipëria ndan me fqinjët e saj Liqeni i Shkodrës, Liqeni 
i Ohrit dhe Liqenet e Prespës (i Madhi dhe i Vogli). Gjithashtu 
rreth 247 liqene natyrorë të tipeve dhe madhësive të ndryshme 
dhe një numër i konsiderueshem liqenesh artificialë ndodhen në 
Shqipëri.

The lakes inside the country and the hydrographic network 
influence the increasing of the biological diversity of the country. 
Three are the main lakes that Albania shared with the neighboring 
countries, Lake Shkodra, Lake Ohrid and Prespa Lakes (Macro 
and Micro). There are also present in the country about 247 
natural lakes, of different types and size and a considerable 
number of artificial lakes.

Liqeni artificial i Vaut të Dejës / Artificial lake of Vau i Dejes
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Liqeni artificial i Komanit / Artificial Komani lake
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Liqenet e Balgjaj / Balgjaj lakesLiqen në Belsh / Belshi lake

Liqenet e Lurës / Lura lakesLiqeni i Shkodrës / Scadar Lake
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Rezervuar në Dajt / Reservoir in Dajt mountain

Liqeni i Prespës / Prespa Lake
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LUMENJTË RIVERS

Lumenjtë kryesorë të vendit janë: Drini, Buna, Mati, Shkumbini, 
Semani, Vjosa, Erzeni, Ishmi, Bistrica dhe Pavllo, të cilët ndahen 
në 6 basenet lumor. Ato kanë një efekt të rëndësishëm në të gjithë 
natyrën e vendit dhe një ndikim të drejtpërdrejtë në biodiversitetin 
bregdetar. Me tepër vlera paraqiten lumenjtë dhe përrenjtë 
malore të cilët përmbledhin mjaft habitate të veçantë dhe lloje 
endemike.

The main rivers in the country are Drini, Buna, Mati, Shkumbini, 
Semani, Vjosa, Erzeni, Ishmi, Bistrica dhe Pavllo, grouped in 6 
main River Basin. They have an important effect in the country 
nature condition and a direct influence in the coastal biodiversity. 
With great importance are present also the mountain rivers 
and streams that include a lot of special habitats and endemic 
species.

Perrua malor, Theth / Mountain spring, Theth
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Përrua malor, Theth / Mountain spring, Theth



28

MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE 
ADMINISTRIMIT TE UJERAVEThesaret e Biodiversitetit

Lumi Drin / Drin river
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Lumi Vjosa / Vjosa river

Lumi i Valbonës / Valbona river

Lumi Shkumbin / Shkumbini river

Cemi në Rrapsh
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MALET MOUNTAINS

Shqiperia është një vend malor me rreth 60% të terrritorit të mbuluar 
nga zona malore ku jetojnë e punojnë rreth 35% e popullatës. 
Këto konsiderohen si zonat më pak të zhvilluara të vendit por 
nga ana tjetër me më shumë bukuri natyrore. Ekosistemet malore 
jane tepër delikate për shkak të disa fenomeneve si erozioni, 
rrëshkitjeve të dheut, zjarreve dhe humbjes së diversitetit gjenetik. 
Në Shqipëri ato përmbajnë pjesën më të madhe të pyjeve të 
lartë dhe rrjedhimisht edhe të faunës mishngrënëse si ariu, ujku, 
rrëqebulli, etj.

Albania is a mountainous country with more than 60% of its territory 
covered by mountains and where lives and work more than 35% 
of Albanian population. These are the less development areas 
of the country but on the other side with more nature attraction. 
Mountain ecosystems are fragile due to soil erosion, landslides, 
fires and loss of genetic diversity. In Albania they contain most of 
the high forest and logically the big carnivores such as the beer, 
the wolf, lynx, etc.  

 Pamje nga Lura / View from Lura
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Çerem, Valbonë
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Mali Tomorrit / Tomorri mountain
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Burim mbi Cem / Water source in CemPeisazh malor / Mountain landscape

Peisazh nga Rrapshi / Landscape from RrapshPeisazh nga Thethi / Thethi landscape
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PEJSAZHI LANDSCAPE

Një larmi e pasur pejsazhesh takohen brenda territorit të 
Shqipërisë, rezultat i karakteristikave natyrore dhe i historisë 
së gjatë të popullimit dhe aktivitetit të njeriut në to. Aktivitetet 
njerëzore tradicionale të zhvilluar në këto troje, në përshtatje me 
kushtet natyrore të vendit, kanë qenë faktorët kryesorë që kanë 
përcaktuar fizionominë e pejsazhit shqiptar, në të cilin gjejmë 
elementë të autoktonizmit. 

A rich landscape diversity can be found into the Albanian territory, 
consequence of the nature characteristic and the long peopling 
history and the human been activities in it. The traditional human 
activities in this terrain, in accordance with the nature conditions, 
had been the major factors that defined the Albanian landscape 
physiognomy, in which we found the particular autochthon 
elements.

Peisazh me lulekuqe në Liqenin e Ohrit / Landscape in Ohrid lake
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Syri i kaltër / Blue eye
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Vijë uji, Theth / Water flow
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Bokrinat, Vuno
Bashkimi i Drinit, Bunës e Liqenit të Shkodrës

Joint point of River Drini, Buna and Lake Scada

Uji iftohtë, Borsh / Water source, BorshHotova
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PYJET FOREST

Shqipëria është një vend i pasur në pyje dhe kullota. Pyjet zënë 
afërsisht 1.030.000 ha ose 36% të territorit të vendit dhe kullotat 
rreth 400.000 ha ose 15%. Sipas funksionit që kryejnë pyjet ndahen 
në 848,640 ha pyje prodhues dhe 209,000 ha pyje mbrojtës. Si 
rezultat i faktorëve të relievit, klimës, tokës e bimësisë, në vendin 
tonë dallohen 4 zona fitoklimatike: zona e pyjeve dhe shkurreve 
mesdhetare, zona e dushkut, zona e ahut dhe e halorëve, dhe 
zona e kullotave alpine. 

Pjesa më e madhe e pyjeve janë përqëndruar në zonat verilindore 
e juglindore të vendit. Në llojet fletorë sipërfaqen më të madhe e 
zënë dushqet me 32% të sipërfaqes pyjore, ahu 17%, dhe fletorë 
të tjerë 9%. Nga halorët sipërfaqen më të madhe e ka lloji pishë 
e zezë me 11% të sipërfaqes së pyjeve. Nga shkuret marreja ka 
sipërfaqen më të gjërë, e më pas shkoza, shqopa, bushi, lajthia, 
shelgu, etj. 

Formacionet pyjore bregdetare dominohen nga pishat 
mesdhetare: pisha e egër (Pinus halepensis), pisha e butë (Pinus
pinea), pishë deti (Pinus marittima), dhe nga bimësia e përbërë 
nga amofila e ranishteve (Ammophila arenaria), elimi i mbushur 
(Elymus farctus), lakra e detit (Calystegia soldanella), etj. Pyjet 
natyrorë aluvionale të bregdetit përfaqësojnë sipërfaqe pyjore 
tipike higrofile të përhapur kryesisht në grykëderdhjet e lumenjve, 
mbi toka aluvionale kryesisht bazike, me nivel të lartë të ujërave 
nëntokësore dhe të përmbytura shpesh nga vërshimet apo shirat 
e rrëmbyeshëm. Këto pyje përbëhen nga ekosisteme mjaft të 
larmishëm dhe me elementë bazë ato kozmopolite evropiane 
higrofile si verri i zi (Alnus glutinosa), frashër i ujit (Fraxinus
angustifolia), rrënja (Quercus robur), plep i bardhë (Populus alba), 
vidhi i vogël (Ulmus minor), etj.

Flora e dushkajave përherë të blerta përfaqësohet nga pyjet 
me ilqe (Quercus ilex), Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus,

Albania is a rich country with forest and pastures. The forest land 
cover about 1.030.000 ha or 36% of the national territory and the 
pastures cover about 400.000 ha or 15%. On the basis of the 
forest functions Albania have 848.640 ha production forest and 
209.000 ha protected forest. There are 4 phytoclimatic areas in 
Albania as a result of the several factors as the land, climate, and 
vegetation, named: forest zone and the Mediterranean shrubs, 
oak zone, beech and conifer zone, and the alpine pastures.

Most of the forests are concentrated in the North-East and South-
East of the country. On the broad-leafed forest the bigger surface 
is covered by the oak with 32% of the forest surface, followed by 
the beech forest with 17% and other broad-leafed plants with 9%. 
On the conifer the bigger surface is covered by the black pine with 
11% of the forest surface. From the shrubs the strawberry tree 
have the broad surface, and after hornbeam, heather, boxwood, 
hazelnut, willow, etc.  

The coastal forests are dominated from the Mediterranean pine: 
the Aleppo pine (Pinus halepensis), Italian stone pine (Pinus
pinea), cluster pine (Pinus marittima), and from other plants as 
Ammophila arenaria,Elymus farctus,Calystegia soldanella, etc. The 
alluvional natural forest on the coast represent typical hygrophyle 
forest surface distributed on the river mouth, over alluvional land 
mainly alkaline, with high level of underground water and flooded 
frequently from the river water or strong raining. This forest are 
composed by very divers ecosystems and with basic elements 
of European cosmopolite plants as European black alder (Alnus
glutinosa), narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia), oak (Quercus
robur), white poplar (Populus alba), elm (Ulmus minor), etc.

The flora of the oak evergreen forest is presented by the forest of 
Holm oak (Quercus ilex), Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus,
Rosa sempervirens, Erica arborea, etc.
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Pylli i Drenovës / Drenova forest
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Rosa sempervirens, Erica arborea, etj. Flora e dushkajave 
gjysëm përherë të blerta përbëhet nga llojet bulger (Quercus
trojane), valanidhi (Quercus macrolepis), bungëbutë (Quercus
pubescens), rrapishtet (Plantanus orientalis), dëllinja e kuqe 
(Junuperus oxycedrus), etj. Flora e zonës së pyjeve të dushkajave 
gjetherënëse dhe ato të gështenjave përbëhet nga pyjet e 
bungës (Quercus petraea), pyjet e shparthit (Quercus frainetto), 
pyjet me qarr (Quercus cerris) dhe pyjet e dushkajave të përziera 
me Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Juniperus oxycederus,
Lembotropis nigricans, Crataegus ssp., etj.

Flora e zonës së Ahut pëmban pyjet me pishë të zezë (Pinus
nigra), me ah (Fagus sylvatica), me bredh (Abies alba), me 
rrobull (Pinus leucodermis), Pinus mugo, Pinus peuce, Populus 
tremula, Quercus pubescens, etj. Interesante është flora që rriten 
në lugina e gropat akullnajore, në rrëpirat karbonatike etj, ku 
takohen bimë endemike e subendemike apo dhe ballkanike si 
Ligusticum albanicum, Lilium albanicum, Lunaria telekiana, Cistus 
albanicum, etj..

Studimet tregojnë se janë 306 specie bimore që rrezikohen (sipas 
VKM, 2003), nga të cilat 73 janë pyjore, pra afro 10% të florës 
Shqiptare. Në malet e larta, ende gjenden rreth 52 mijë ha pyje 
natyrore ose gati natyrore, me drurë me moshë mbi 200 vjeçare, 
me vlera të mëdha për biodiversitetin. Këto janë ndoshta sipërfaqet 
më të rëndësishme për kërkime dhe resurse gjenetike. 

The flora of half not evergreen oak is composed by Macedonian 
oak (Quercus trojana), Valonia oak (Quercus macrolepis), white 
oak (Quercus pubescens), plane trees (Plantanus orientalis),
prickly juniper (Junuperus oxycedrus), etc. The flora of other 
forest of oak with falling leaves and the chestnut is formed by 
the bung forest (Quercus petraea), forest of Italian oak (Quercus
frainetto), Adriatic oak (Quercus cerris) and the mix oak forest 
with Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Juniperus oxycederus,
Lembotropis nigricans, Crataegus ssp., etc.

The flora of beech forest include forest with black pine (Pinus
nigra), beech (Fagus sylvatica), fir (Abies alba), Heldreich pine 
(Pinus leucodermis), Pinus mugo, Pinus peuce, Populus tremula,
Quercus pubescens, etc. Interesting is also the flora grown in 
the glacial hole, in carbonated slopes, etc., where endemic and 
sub-endemic plants or Balkan species as Ligusticum albanicum, 
Lilium albanicum, Lunaria telekiana, Cistus albanicum, etc.

The study shows as 306 plant species are under risk (based on 
government decree, 2003), from which 73 are forest plants that 
make 10% of Albanian flora. In High Mountain are found about 52 
thousand ha of natural and semi natural forest, with tree of 200 
years old, with high biodiversity value. Perhaps, these are the most 
important forest surface for research and genetic resources. 

Pylli i Divjakës / Divjaka forest
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ZONAT E MBROJTURA PROTECTED AREAS

Në Shqipëri, zonat e mbrojtura sidomos 10 vjeçarin e fundit, janë 
kthyer në një objekt të rëndësishëm pune të disa institucioneve 
të vendit, të cilat kanë synuar në evidentimin, ruajtjen, 
mirëmenaxhimin e përdorimin në mënyrë të qëndrueshme të 
tyre.

Aktualisht në Shqipëri zonat e mbrojtura përbëjnë rreth 10% të 
territorit. Ndonëse shpallja e tyre është bërë gradualisht ndër vite, 
duke filluar që në vitin 1940, deri në vitin 2002  ka munguar nje ligj 
mbi te cilin të mbeshtetet kategorizimi, ruajtja e menaxhimi i këtyre 
zonave. Me daljen e këtij ligji në qershor të 2002 duhet thënë 
se ka filluar një koncept i ri që përshtatet me atë bashkëkohor 
dhe që në tre vitet e fundit ka gjetur zbatim në rritjen me dyfish 
të territorit të vendit. Rrjeti i zonave të mbrojtura mbështetet në 
kategoritë menaxhuese të Qëndrës Ndërkombëtare për Ruajtjen 
e Natyrës (IUCN). 

Themelet e zonave të mbrojtura janë hedhur që në vitin 1940 me 
shpalljen/krijimin e Rezervatit të Parë Shtetëror të Gjuetisë (Kune-
Vain-Tale) në Lezhë dhe në Parkun Kombëtar “Mali i Tomorrit” 
në Berat. Në vitin 1956, në mbështetje të Dekretit “Mbi gjuetinë 
dhe peshkimin në ujërat malorë” u krijua rezervati i gjuetisë në 
Rrushkull. Në vitin 1960, zyrtarisht krijohet Parku Kombetar “Mali 
i Dajtit” dhe 6 vjet më vonë numri i tyre rritet në 6 (Thethi, Lura, 
Llogaraja, Dajti dhe Drenova). Parqe Kombëtare u shpallën zona 
me vlera të rralla e të veçanta natyrore, shkencore, shoqërore 
e rekreative, ku ruheshin të pa prekur ekosistemet natyrore dhe 
shërbenin për ruajtjen e florës dhe faunës së egër. Deri në vitin 
1970 numri i rezervateve të gjuetisë arriti në 15 zona pyjore e 
lagunore. Me dekretin e vitit 1977 u bë riklasifikimi i rezervateve 
të gjuetisë dhe numri i tyre arriti në 25. Në vitin 1981 për herë 
të parë u vunë në mbrojtje shtetërore pasuritë natyrore të rralla, 
duke shpallur Monumente Natyre drurët e grumbuj pyjorë me 
vlerë shkencore, biologjike, historike e didaktike.

In Albania, the protected areas particularly in the last 10 years 
are priorities as one of the main objectives of work for several 
institutions in the country, focused on the study, conservation, 
well management and use on the sustainable way. 

In this moment the protected areas cover about 10% of the national 
territory. Even the designation of such areas is made gradually 
during the years, starting from 1940, until 2002 did not existed 
a law in which should be based the category, the conservation 
and management of the areas. With the approval of the protected 
areas law in 2002, a new approach and concept started that 
fit with the existing modern ones and that during the last three 
years were implemented doubling the protected areas surface. 
The protected areas network is based on the IUCN management 
categories.

The basis of the protected areas were established since 1940 
with the designation of the first State Hunting Reserve (Kune-Vain-
Tale) in Lezha and followed by the designation of the National 
Park “Tomorri Mountain” in Berat.  In 1956 in accordance with 
the government decree “For hunting and fishing in the mountain 
water” the Rrushkulli hunting reserve was designated. In 1960, 
the National Park “Dajti Mountain” was officially designated and 
after six years the number increased in 6 (Thethi, Lura, Llogora, 
Dajti and Drenova). National Parks were designated areas with 
particular nature value, scientific purposes, social ad recreational 
use, where nature ecosystems are conserved and wild fauna and 
flora is protected. Until 1970 the hunting reserve number arrived 
to 15 forest and wetland areas. With the government decree in 
1977 a reclassification of the hunting reserve and their number 
achieved the total of 25. In 1981 for the first time the rare small 
nature treasures were included under protection, proclaimed 
as Nature Monument many particular trees or woodland with 
scientific, biological, historical or didactic values.
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Pylli i Llogorasë / Llogora forest
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Pylli në Ujin e Ftohtë, Tepelenë / Woodland in Fresh water point, Tepelen
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Valbonë
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LIDHJET MIDIS EKOSISTEMEVE
TË SHQIPËRISE ME ATO TË
VENDEVE FQINJË

LINKS BETWEEN ALBANIA’S
AND NEIGHBOURING COUNTRY
ECOSYSTEMS

Ekosistemet tokësore dhe detare të Shqipërisë janë pjesë e një 
zinxhiri Mesdhetar dhe Ballkanik të ekosistemeve natyrore. Madje 
duhet thënë se një pjesë e madhe e këtyre ekosistemeve ruhet 
në Shqipëri në një gjendje natyrore ose gati natyrore. Liqenet 
ndërkufitare si ai i Shkodrës, Ohrit, Prespës së Madhe dhe 
Prespës së Vogël, janë pika të shkëmbimit floristik dhe faunistik 
me vendet fqinjë të ballkanit dhe më gjerë. Llojet migrojnë 
nëpërmjet lumenjve dhe pjesëve të larta të maleve Shqiptare, 
nga habitatet e tyre natyrale, jashtë vendit në Greqi, Maqedoni 
dhe Mal të Zi. 

Numri i madh i llojeve subendemike tokësore me vendet fqinjë 
si dhe endemikët detarë të Adriatikut tregojnë për rëndësinë 
që Shqipëria ka për ruajtjen e këtyre taksoneve në Ballkan e 
Mesdhe.

The Albanian inland and marine ecosystems are a part of the 
Mediterranean and Balkan natural ecosystems. Most of them 
is still found in Albania in its natural or semi natural conditions. 
Transboundary lakes like Shkodra, Ohrid, and Prespa are points 
of floristic and fauna exchange with other Balkan countries. 
Species migrate through the rivers and the highest parts of 
Albanian mountains from their natural habitats outside the country 
in Greece, Macedonia, and Montenegro. 

The large number of subendemic species linked with 
neighbouring countries, and the marine species endemic to the 
Adriatic Sea highlight the importance of Albania for the protection 
of biodiversity in the Balkan and Mediterranean regions. 

Liqeni i  Shkodrës / Scadar Lake
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1. Liqeni i Prespës së Vogël

Micro Prespa Lake

2. Liqeni i Ohrit

Ohrid lake

3. Liqeni i Prespës së Madhe

Macro Prespa lake

1

32
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DIVERSITETI LLOJOR SPECIES DIVERSITY

Flora

Flora e pasur e Shqipërisë përfaqëson rreth 30% të florës 
Europiane me rreth 3200 lloje bimësh të larta dhe afërsisht 250 
lloje me vlera mjekësore, erza, ose aromatike janë të pranishme 
në vend. Elementët kryesore të florës shqiptare janë: Mesdhetare 
(24%), Ballkanike (22%), Europiane (18%) dhe Euroaziatike 
(14%).

Fauna

Elementët Euroaziatikë, Holartikë, Mesdhetarë dhe Ballkanikë 
dominojnë spektrin faunistik të vendit. Pyjet e lartë të Shqipërisë 
mbajnë komunitete gjitarësh të mëdhenj si ujku, ariu, rrëqebulli, 
dhia e egër, derri i egër, kaprolli etj., si dhe komunitete 
karakteristike shpendësh të lidhur me pyjet e virgjër. 756 lloje 
rruazorësh raportohen deri më sot në Shqipëri. Raportohen 70 
lloje gjitarësh, 323 shpendë, 36 reptilë dhe 15 amfibë. Shumë prej 
tyre janë lloje të rrezikuara ose të kërcënuara. Terreni malor në 
brendësi siguron habitat për gjitarët e medhenj si ariu. 

Shpendët

Shqipëria ka një klimë të butë mesdhetare që mbështet një set 
unik llojesh shpendësh, që përfshin lloje të rralla dhe të rrezikuara 
si Pelikani kaçurrel. 277 lloje shpendësh të 48 familjeve gjenden 
këtu. Gjithashtu 2 nga 9 lloje endemike Europiane janë prezente 
në Shqipëri.

Flora

Albania’s diverse flora represents nearly 30% of all European 
plant species occurring in the country with about 3,200 flora 
species and approximately 250 species have medicinal, spice, 
or aromatic value. The main elements of the Albanian flora are 
Mediterranean (24 %), Balkan (22 %), European (18 %), and 
Eurasian (14 %). 

Fauna

The Eurasian, Holartic, Mediterranean and Balkan elements 
dominate the faunistic spectrum of the country. The high forests 
of Albania are home for big mammals such as the wolf, brown 
bear, lynx, chamois, boar, caprioles, etc. About 756 species of 
vertebrate are reported to be found in Albania and from them 70 
species of mammals, 323 birds, 36 reptiles and 15 amphibians. 
Most of them are threatened or endanger species. The mountain 
inside the country insures the habitats for the big mammals like 
the bear. 

Birds

Albania enjoys a mild Mediterranean climate that supports a 
unique set of bird species, including the rare and endangered 
Dalmation Pelican. 277 species of birds belonging to 48 families 
are present in Albania. Also 2 out of 9 European endemic species 
are present as well.
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LLOJE TË MBROJTURA - PROTECTED SPECIES
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LLOJET ENDEMIKE/ SUB-ENDEMIKE ENDEMIC/SUB-ENDEMIC SPECIES

Relievi i thyer dhe vertikaliteti i theksuar kanë krijuar kushte për 
ekzistencën dhe ruajtjen e një numri llojesh reliktë, endemikë e 
sub-endemike. Deri më sot njihen në Shqipëri 27 lloje bimësh 
endemike dhe 150 nën-lloje bimësh endemike. 160 lloje të tjera 
bimësh janë sub-endemike në Shqipëri, Greqi dhe republikat e 
ish Jugosllavisë. 

Midis paleoendemikëve takohen reliktë me origjinë shumë të 
hershme  si Wulfenia baldaccii,Forsythia europea,Gymnospermium
shqipetarum, ndërsa prej neoendemikëve mund të përmenden 
Lunaria telekiana, Crepis bertiscea, Petasites doerfleri, Leucojum 
valentinum subsp. Vlorense, Aster albanicus subsp. Paparistoi, 
etj. Megjithëse jo shumë mirë e njohur dhe e studiuar në 
krahasim me florën, fauna e Shqipërisë afron një numër jo të 
paktë llojesh endemike dhe relikte. Liqeni i Ohrit shquhet si më i 
rëndësishmi në vend përsa i përket endemizmit faunistik: mbi 50 
lloje Moluskësh të njohur prej këtij grupi në këtë liqen dhe 2 lloje 
peshqish (korani dhe belushka) janë endemikë. Insektet e njohur 
deri më sot ofrojnë 16 lloje relikte (11 lloje hemipterësh dhe 5 lloje 
fluturash). Njohja e mëtejshme e faunës së vendit, në mënyrë të 
veçantë studimet biospeleologjike, që janë në hapat e para në 
vendin tonë, me siguri do të zbulojnë endemizma të rinj. 

The relief of Albania has created the conditions for the existence 
and protection of a number of relicts, endemic and sub-endemic 
species. In Albania there are 27 endemic plant species and 150 
plant sub-species. A total of Another 160 plant species are sub-
endemic in Albania, Greece and previous Yugoslav republics.

Among paleoendemics there are types with very old origin 
like Wulfenia baldaccii, Forsythia europea, Gymnospermium 
shqipetarum, and from the neo-endemics Lunaria telekiana, Crepis 
bertiscea, Petasites doerfleri, Leucojum valentinum subspecies 
Vlorense, Aster albanicus subspecies Paparistoi, and others. In 
comparison with the flora, the Albanian fauna is less known and 
studied. It has a considerable number of endemic and ancient 
species. Lake Ohri is the most well known ecosystem in the 
country in terms of fauna endemism: over 50 species of mollusks  
and two fish species are endemic (Salmo letnica and Barbus pre-
spensis). Insects are represented by 16 species (11 species of 
Hemiptera and five species of butterflies). Further studies of the 
country’s fauna, in particular biospeleological studies, which just 
have only just begun in Albania, will help in finding new endemism 
in the country
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RËNDËSIA E SHQIPËRISË PËR
LLOJET GLOBALISHT TË RREZIKUAR

THE IMPORTANCE OF ALBANIA FOR
GLOBALLY THREATENED SPECIES   

Shqipëria strehon lloje që janë të kërcënuara në nivel Evropian 
dhe Botëror. Ka një numër llojesh globalisht të rrezikuara, me 
të paktën 73 lloje vertebrorësh dhe 18 invertebrorësh që kanë 
pjesë të habitatit dhe popullatave të tyre në vend. Për disa nga 
ato (Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Salmo letnica 
dhe Acipenser sturio), Shqipëria ka një rëndësi tepër të madhe, 
deri në kritike për jetën e tyre.

Breshka e detit është gjetur përgjatë bregdetit Jon ku plazhet e 
ngushta dhe të virgjëra janë të përshtatshme për lëshimin e vezëve. 
Pelikani kaçurrel është një lloj i kërcënuar i cili ka vendndodhjen e 
vetme të folenizimit në Shqipëri në lagunën e Karavastasë. Foka e 
detit që është praktikisht e zhdukur në Mesdhe me përjashtim të 
zonave të veçanta të Egjeut dhe Adriatikut, është parë ndonjëherë 
edhe në Shqiperi. 

Albania houses species that are endangered at the European 
and Global level. There are a number of globally threatened 
species in Albania, with at least 73 vertebrates and 18 invertebrate 
species of global importance having parts of their habitats and 
populations in the country. For some of them (Pelecanus crispus, 
Phalacrocorax pygmeus, Salmo letnica and Acipenser sturio),
Albania has a critical importance.

The loggerhead turtle has been found along Ionian coasts where 
the narrow virgin beaches are suitable sites for laying eggs. 
The Dalmatian Pelican is a threatened species which has its 
only nesting site in Albania in the Karavasta lagoon. The monk 
seal which is practically extinct in the Mediterranean except 
for the isolated parts of the Aegean and Adriatic, is found also 
somewhere in Albania. 

FLORA FLORA

Flora e Shqiperisë përfaqësohet nga 165 Familje me rreth 910 
Gjini. Rreth 15% janë lloje të karakterit Ballkanik dhe pjesa 
tjeter subballkanike. Elementi floristik mesdhetar përbën rreth 
24% të diversitetit llojor, prej të cilave 8% janë eurimesdhetare, 
7% stenomesdhetare, 25% mesdhetare atllantike, etj. Elementi 
floristik europian zë rreth 18 % ku vendin kryesor e zënë llojet 
e Europës jugore (5,5%) dhe ato të Europës juglindore (4,5%). 
Elemente tejet floristike janë dhe ato euroaziatike me 14% dhe 
eurosiberiane me 4%. Në këtë numër afro 350 lloje e varietete 

The flora of Albania is presented by 165 Families with 910 Genus. 
About 15% are species of Balkan elements and the others are 
sub-balkanic. The Mediterranean floristic element includes 24% 
of the species diversity, from which 8% are euro-mediterranean, 
7% steno-mediterranean, 25% atlantic-mediterranean, etc. The 
European floristic element comprise 18% where the main group 
are from the South Europe (5,5%) and from the South-East 
Europe (4,5%). Other floristic elements are the Euro-Asiatic with 
14% and the Euro-Siberian with 4%. In this number around 350 
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janë drurë e shkurre pyjore, 85% e të cilëve rriten e zhvillohen 
spontanisht në natyrë, kurse 15% janë të introduktuar (të sjellë 
nga jashtë), për qëllime ekonomike e dekorative. 

Në Librin e Kuq 320 lloje bimore konsiderohen të kërcënuara 
apo të rralla. Nga pikëpamja e elementit floristik, llojet endemike 
zënë rreth 11%, subendemike rreth 39%, ballkanike rreth 11% 
dhe subballkanike rreth 4%. Pjesa tjetër rreth 35%, e zë elementi 
joballkanik. Në këtë libër përmenden tre lloje pyjore që mund të 
zhduken: gështenja e kalit (Aesculus hippocastanum), tisi (Taxus 
baccata) dhe ylli i Alpeve (Leontopodium alpinum). Gështenja e 
kalit dhe Tisi konsiderohen si bimë relike të terciarit.

taxa and varieties are forest woods and shrubs, 85% of which are 
grown spontaneously in nature and the other 15% are introduce 
(brought from abroad) for economic and decoration purposes. 

In the Red Book 320 plant taxa are considered as threatened 
or rare. From the floristic elements point of view the endemic 
species constitute around 115, sub-endemic around 39%, the 
Balkan species around 11% and subbalcanic around 4%. The 
other part, around 35%, is covered by not Balkan species. In this 
book are mention three species that can disappear: Aesculus
hippocastanum, Taxus baccata and Leontopodium alpinum. The 
first two are considered as relict plants from the Terciar.         

Cichorium intybus

Fragaria vesca

Karafil i eger

Cardus nutans
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Papaver roehasDactylorhiza majalisAesculus hippocastanum

\Luleshtrydhe e egerMalva sp.Sternbergia lutea
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Sideritis raeseriLeopoldia comosaNarssisius sp

Scutellaria orientalisSalvia sp.Vitex agnus-castus

Butomus umbellatArgemone albiflora
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Crocus sp.Barbarea vulgaris

Colchicum sp.Crocus bizaViola triloba

Convolvulus arvensis
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BIMË ENDEMIKE

ENDEMIC PLANTS

Lilium carniolicum ssp. 
albanicum\Ramonda serbicaGentiana lutea

Viola kosaniniiWulfenia baldaccii

Ranunculus hayekiForsythia europea
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Pisha flamur / Flag Pine
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Juniperus foetidissima Nupharetum luteaa

Zambaku
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FAUNA FAUNA

Fauna përfaqësohet kryesisht nga elementi euroaziatik por 
edhe nga elementet holarktik, mesdhetar si dhe endemizmat 
e subendemizmat ballkanike. Shqipëria përbën gjithashtu një 
biokorridor të lëvizjes së faunës nga veriu në jug të Europës e më 
tej në Afrikën veriore e Azinë e vogël dhe e ndërsjellta. 

Në ujërat e detit Adriatik, të Jonit dhe ato të brëndëshme gjëndet 
një faunë e pasur pararruazorësh dhe rruazorësh, që nga 
celenteratët e deri te gjitarët e lartë. Nga pararruazorët takohen 
rreth 46 lloje ekinodermatesh, 115 lloje krustacesh dhe 520 lloje 
molusqesh bivalvore dhe gasteropode të ujërave detare, të ëmbla 
dhe tokësorë, nga 720 të pritshëm. 

Numërohen afro 4.000 lloje insektesh, nga 14.000 lloje të pritshëm. 
Grupin më të madh e përbën Rendi Lepidoptera me rreth 1.700 
lloje, Rendi i flatramembranorëve me 850 lloje, të flatrafortëve me 
600 lloje dhe gjysëmflatrafortëve me 320 lloje. 

Iktiofauna përfshin 313 lloje e nënlloje, nga 350 lloje të pritshëm. 
Ujërave të embla i përkasin 64 lloje dhe ujërave detare 249 lloje, 
nga të cilët 4 lloje janë endemike.

Amfibët dhe reptilët përfaqësojnë një herpetofaunë të pasur me 
15 lloje amfibësh, nga 16 të pritshëm, dhe 37 lloje reptilësh, nga 
38 të pritshëm. Në pyje jetojnë një numër i konsiderueshëm 
nga ky grup, që përfaqësojnë afro 10-12 lloje amfibësh dhe 
8-10 lloje reptilësh. Nga amfibët lloji Rana epeirotica është lloj 
subendemik.

Shpendët përbëhen nga 323 lloje, nga 335 lloje të pritshëm, 
e përfaqësohen në 19 rende dhe 54 familje. Rreth 118 lloje 
shpendësh janë të perhershëm ose 46% e ornitofaunës, 72 lloje 
janë veronjës, 45 lloje janë dimëronjës, 22 lloje janë kalimtarë, 26 
lloje janë rastësor dhe 22 lloje të tjera citohen nga literatura. Nga 
shpendët rreth 62 lloje janë të lidhur tërësisht me jetën e pyllit, ku 

The Albanian wild fauna is composed mainly by the Euro Asiatic 
element, but also by the holarctik element, Mediterranean element 
and the Balkan endemic and sub-endemic species. The country 
is a bio-corridor for the fauna movement from the North to the 
South of Europe and further in the North Africa and small Asia 
and vice versa.

In the Adriatic and Ionian seas and in the inland waters is found 
a rich fauna of invertebrate and vertebrate that start from the 
coelenterate until large mammals. From the invertebrate are 
observed about 46 species of echinoderm, 115 species of 
crustacean and 520 species of bivalve mollusks and sea water 
gastropod, fresh water and land, from a total of 720 expected 
species in this group.

It is counted about 4,000 species of insects, from a number of 
14,000 expected species. The major group is represented by 
the Order Lepidoptera with about 1,700 species, followed by the 
Order of membranous wing type with 850 species, of solid wing 
type with 600 species and finally the half solid wing type with 320 
species.

The Albanian ichthyofauna includes 313 species and sub-
species, from 350 expected species in this group. In the fresh 
water are found 64 species and 249 other species are living in the 
sea water, from which 4 species are endemic.   

The Amphibian and the Reptile represent a rich herpetofauna 
with 15 species of amphibian, of 16 species expected to be in the 
country, and 37 species of reptile, on 38 expected species. In the 
forest leave a considerable number of species from the group, 
representing about 10-12 species of amphibian and 8-10 species 
of reptile. From the amphibian the species Rana epeirotica is sub-
endemic.
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42 lloje janë të përhershëm. Pjesa më e madhe e zogjve gjenden 
në zonat ligatinore dhe veçanërisht në lagunat bregdetare dhe në 
liqenet ndërkufitare (Shkodra, Ohri dhe Prespa).

Gjitarët përfaqësohen me 69 lloje (64 janë tokësorë dhe 5 detarë), të 
pritshëm 84 lloje, e përbëjnë afro 42% të mamalofaunës europiane 
(200 lloje). Rendi i lakuriqëve të natës (Chiroptera) ka 26 lloje, 
Rendi i brejtësve (Rodentia) ka 23 lloje, Rendi i mishngrënësve 
(Carnivoral) ka 13 lloje dhe Rendi i insektngrënësve (Insectivora)
përbëhet nga 11 lloje. Afro 60 lloje të këtij grupi janë të lidhur me 
jetën e pyllit, veçanërisht për 13 lloje gjitarësh, jeta e të cilëve 
është e lidhur tepër ngushtë me ekosistemin pyjor, siç janë ariu 
(Ursus arctos), rriqebulli (Lynx lynx), ujku (Canis lupus), dhija e 
egër (Rupicapra rupicapra) dhe kaprolli (Capreolus capreolus).
Lepuri i gropës (Oryctolagus cuniculus) jeton vetëm në ishullin e 
Sazanit. Nga gjitarët 3 lloje janë cilësuar subendemike, Pitymys
thomasi, Pitymys felteni dhe Talpa stankovici.

The birds are composed by 323 species, from a total of 335 
expected species to be found in the country, distributed in 19 
orders and 54 families. About 118 bird species or 46% of the 
avifauna are permanently in the country, 72 species are found in 
the summer, 45 species are wintering, 22 species are passing by, 
26 species are found randomly and other 22 species are cited in 
the literature. Among the birds group about 62 species are found I 
the forest where 42 species permanently. The majority of the birds 
are found in the wetlands are particularly in the coastal lagoons 
and in the transboundary lakes (Shkodra, Ohrid and Prespa)

The mammals are present in the country with 69 species (64 
leaving in the soil and 5 in the sea water), when 84 species are 
expected to be in the country, and make the 42% of the European 
mammals (200 species). The bats Order (Chiroptera) include 
26 species, the rodents Order (Rodentia) include 23 species, 
the carnivores Order (Carnivoral) contain 13 species and the 
insectivores Order (Insectivora) include 11 species. About 
60 species of this group are linked in their life with the forest 
particularly 13 mammal species are very much related to the 
forest ecosystem such as the bear (Ursus arctos), the lynx (Lynx 
lynx), the wolf (Canis lupus), the chamois (Rupicapra rupicapra)
and the capriole (Capreolus capreolus). A special type of rabbit 
(Oryctolagus cuniculus) leaves in the island of Sazan. From the 
mammals in Albania 3 species are indicated as sub-endemic, 
Pitymys thomasi, Pitymys felteni and Talpa stankovici.

Ketri / Squirrel Iriqi / Hedgehog
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Lunderza / Otter Kaprolli / Roe-buck

Lepuri / Rabbit Dhelpra / Fox
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GJITARËT - MAMMALS

Ariu Murmë / Brown bear Rreqebulli / Lynix

Derri i egër / Wild boar Dhi të egra / Chamois
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INSEKTET - INSECTS

Iphiclides podalirius Merimangë / Spider

Cordulegaster boltoni Banese e milingonave / Ant-hill
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PESHQ - FISH

1. Mrena

Barbel, carp family

2. Korani

Ohrid trout

3. Ngjala

Eel

1

32
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AMFIBË

& REPTILË

AMPHIBIAN

& REPTILE

Breshka e tokës - Turtle

Nëpërkë - Snake
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SHPENDË - BIRD

Egretta

Haliaetus albicillaNeophron percnopterus
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1. Pyrrhula pyrrhula

2. Pelicanus crispus

1

2
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Tetrao urogallus Phasianus colchicus

Thëllëza e fushës / Partridge Aquila clanga
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RËNDËSIA E SHQIPËRISË PËR
LLOJET SHTEGTARE

THE IMPORTANCE OF ALBANIA FOR
MIGRATORY SPECIES

Shqipëria është një udhëkryq i rëndësishëm për migrimin e 
shpendëve, lakuriqve të natës dhe insekteve. Çdo vit takohen 
rreth 70 lloje shpendësh uji me një popullatë totale prej 180.000 
individësh në Shqipëri gjatë dimrit. 2 nga 9 llojet e shpendëve 
endemikë Europianë janë gjithashtu prezent në vendin tonë 
(Trishtili me mustaqe dhe Thëllëza e Malit). Gjithashtu 5 lloje të 
rrezikuara shpendësh takohen në Shqipëri si Pelikani kaçurel, 
Pata ballëbardhë, etj.

Lagunat bregdetare dhe liqenet e mëdhenj në brëndësi të vendit 
përfaqësojnë zona të rëndësishme veçanërisht për dimërimin e 
shpendëve migratorë. Së paku katër prej këtyre ligatinave (Laguna 
e Karavastasë, Laguna e Nartës, Liqeni i Shkodrës dhe ai i Ohrit) 
mund të konsiderohen si Zona të një Rëndësie Ndërkombëtare 
për shpendët, të njohura me emrin IBA (Important Bird Area), 
dhe plotësojnë kushtet për të qënë si zona Ramsar (Karavastaja, 
Butrinti dhe Shkodra janë shpallur të tilla), me më shumë se 
20,000 mijë shpendë dimëronjës uji secila.

Shqipëria si një vend mesdhetar i pasur me gëlqerorë dhe 
shpella, ofron varietete habitatesh që mund të përdoren si vende 
jetese për lakuriqët e natës. Rreth gjysma e llojeve të gjetura të 
lakuriqëve të natës njihen si lloje që jetojnë në shpella. Tynelet e 
ndërtuara në kohët e shkuara për qëllime ushtarake dhe shumica 
e minierave që nuk përdoren më, janë vende të vlefshme për 
lakuriqët e natës. Disa nga këto janë tashmë të populluara nga 
kolonitë e lakuriqëve të natës. Një rast i veçantë është Shpella e 
Trenit që ndodhet në hyrje të Liqenit të Prespës së Vogël, dhe që 
është mbushur nga sedimentet e shkarkuara nga devijimi i Lumit 
Devoll këto 20-25 vjetët e fundit. Meqënëse kjo shpellë është 
bërë më e vogël dhe e tharë, ka humbur rëndësinë e saj për të 
bujtur koloni të vegjëlish për disa lloje lakuriqësh, veçanërisht për 
Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii and Myotis daubentoni 
and Eptesicus serotinus.

Albania is an important crossroad for the migration of birds, bats 
and insects. There are annually met around 70 waterfowl and 
water-bird species with a total population of 180.000 individuals in 
Albania during the winter. 2 out of 9 European endemic bird species, 
namely the Crested Tit and Rock Partridge, are represented here. 
Also 5 endangered bird species are recorded to be present in 
Albania. They are the Dalmatian Pelican, Lesser Kestrel, Corn 
crake, White headed duck and Ferruginous Pochard.

The coastal lagoons and lakes inside the country are particularly 
important sites for the wintering of migratory species. At least four 
from them (Karavasta lagoon, Narta lagoon, Shkodra and Ohrid 
Lakes) can be considered as sites of international importance 
for waterfowls known as IBAs (Important Bird Areas), and fulfil 
the criteria’s to be Ramsar sites (Karavasta, Butrinti and Shkodra 
are already designatyed as Ramsar site), with more than 20,000 
waterfowl species at each site.

Albania, as a Mediterranean country rich in limestone and caves, 
is offering a variety of habitats that can be used for living site by 
the bats. Almost half of the reported species of bats are known 
as cave-dwelling bats. Tunnels build in the past decades for the 
military purposes and most of the mines that are out of operation 
represent new potential roosts available for bats. Some of them 
are already occupied by colonies of bats. A particular case is that 
of Treni’s cave situated at the entrance of the Micro Prespa Lake, 
that is filled in by sediments discharged by the deviated Devolli 
River for the last 20-25 years. Due to that the cave have become 
smaller and dried up and loosed its former importance of hosting 
important nursery colonies of several bat species, especially for 
Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii and Myotis daubentoni 
and Eptesicus serotinus.
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Sterna albifrons
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Foka mesdhetare / Mediterranean monk seaAnas strepera

Peshkatarët që lëshojnë një breshkë deti, Patok 
Fisherman releasing a sea turtle, Patok
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Coturnix coturnixLakuriq nate / Bats

Egretta garzettaCiconia ciconia
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LLOJE ME RËNDËSI EKONOMIKE SPECIES OF ECONOMIC VALUE

Janë të njohura vlerat mjekësore, industriale dhe ushqimore të 
shumë bimëve dhe kafshëve. Deri më sot njihen reth 300 lloje 
bimësh mjekësore dhe aromatike, ose afro 10% e florës së 
bimëve të larta të vendit. Mendohet se numri i bimëve që mund 
të kenë veti kuruese apo rëndësi aromatike mund të jetë dhe 
më i lartë. Reth 40 lloje bimësh kanë rëndësi foragjere, ndërsa 
afro 35 lloje bimësh kanë veti regjëse apo ngjyruese. Numri 
i bimëve mjaltëse të njohura deri më sot arrin në afro 50 lloje, 
ndërsa numri i bimëve që përdoren si ushqim në afro 70 lloje. Të 
gjithë llojet e peshqëve detarë dhe të ujrave të ëmbla, një pjesë 
e konsiderueshme e molusqeve (sepiet, kalamarët, oktapodët) 
dhe parruazorëve të tjerë detarë (si psh karkalecat) përdoren 
gjerësisht sot si ushqim për njeriun. Kohët e fundit ka filluar dhe 
konsumi i disa lloje bretkosash. Prej molusqëve nxirren një mori 
preparatesh farmaceutike dhe prodhime të tjera kozmetike. 
Guackat e tyre shërbejnë për të prodhuar objekte artistike, pulla, 
pjesë të veglave muzikore etj. Insektet kanë rëndësi të madhe për 
pjalmim dhe një pjesë e tyre ka vlera ushqimore dhe industriale, 
si bleta dhe krimbat e mëndafshit. Gëzofrat e disa gjitarëve si 
kunadhet, dhelpra, ketri etj. kanë patur dhe kanë ende rëndësi 
për industrinë e gëzofrave. 

The medical, industrial, and feed value of plants and animals 
are well known. There are 300 types of medical and aromatic 
plants, which represent about 10% of the Albanian flora. In the 
future the number of plants with medical or aromatic value will 
be likely to increase in numbers. About 40 plant species have 
forage values, and 35 plant species are taniferous. The number 
of well-known plants for honey producing by bees is about 50, 
and the number of plants used for feeding is 70. All types of fish 
in marine and inland waters, a considerable number of moluscs 
(sepia, calamary, octopus), and other species like the shrims, 
are an important food source for humans. Recently also the 
frogs are becoming a source of food. Molluscs are an important 
source for the preparation of pharmaceutical products and other 
cosmetic products. Their shells serve to produce artistic objects, 
stamps, parts of musical instruments, and other objects. Insects 
are important for pollen, and some also have food and industrial 
values such as the bee and silkworm. Furs of some animals like 
martens, fox, squirrel, and others also had in the past economic 
value and some of them also nowadays for the furs industry.

Banjo me ujë shumë të kripur, Nartë

Bath in Salinas pond, Narta
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Rritje peshku / Fish pond Plantacion mollësh / Apple plantation

Çaji i malit, Sideritis raeseri / Mountain tea Lope ne natyre / Caws in nature
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Toke bujqësore, Divjakë

Agriculture land, Divjaka

Dajlani në kanalin e pare, Karavasta 

Fish-weir in the first
communication channal, Karavasta

Toke bujqësore, Divjakë

Agriculture land, Divjaka

Toke bujqësore

Agriculture land
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DIVERSITETI GJENETIK GENETIC DIVERSITY

Një numër racash lokale autoktone bagëtish dhe kultivarë 
bimësh kanë qënë krijuar dhe ekzistojnë në vendin tonë. Kështu, 
mbi 30 lloje bimësh të kultivuara janë autoktone të Shqipërisë. 
Po kështu takohen 9 raca autoktone dhish dhe 5 raca dhensh. 
Kjo përbën një trashëgimi me vlera të mëdha për të ruajtur dhe 
përmirësuar prodhimtarinë dhe cilësinë e prodhimeve bujqësore 
dhe blegtorale. 

A number of autochthonous breeds of cattle and crops have 
been created and exist in the country. About 30 species of crops 
are native to Albania. There are nine autochthonous breeds of 
goats and five for sheep. This is an important heritage for the 
protection and improvement of the production and the quality of 
the agricultural and livestock.

Dele / Sheep
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Fermë në Divjakë / Farm in Divjaka

Dhi / Goat
Rritja e rosave të egra

 Grow of wild duck
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BIODIVERSITETI DHE TURIZMI BIODIVERSITY AND TOURISM

Shqipëria ka veçori ekologjike unikale që sigurojnë një potencial 
turistik të rëndësishëm, por të papërdorur, duke përfshirë zonat 
bregdetare, terrenet malore, lumenjtë, parqet, zonat e mbrojtura, 
etj. Industria e turizmit në Shqipëri aktualisht fokusohet në zonat 
bregdetare, më shumë se sa në veçoritë unikale që ka vendi 
në krahasim me fqinjët. Veçoritë natyrore të Shqipërisë kanë 
potencialin për të tërhequr turistë që kërkojnë eksperianca 
ekologjike dhe kulturore. Kështu, zhvillimi i qëndrueshëm i 
këtyre burimeve do të gjeneronte fshatrat rurale dhe jetesën e 
komuniteteve anembanë Shqipërisë. 

Vlerat shlodhëse dhe përtëritëse që ka diversiteti biologjik dhe ai 
pejsazhor janë një investim i madh i natyrës dhe mundësi reale për 
zhvillimin e turizmit. Në se nuk do të ketë investime në mbrojtjen 
dhe ruajtjen e tyrë sa më shpejt, ekziston rreziku i humbjes shumë 
të shpejtë të tyre dhe, bashkë me to, të një prej mundësive më të 
mëdha që Shqipëria ka për zhvillim e prosperitet. Udhëtimet në 
natyrë, vizitat e drejtuara në zonat e mbrojtura, zhytjet në ujërat 
detare, banjot diellore, alpinizmi, gjuetia dhe peshkimi sportiv 
dhe aktivitete të tjera pjesë e këtij zhvillimi turistik, kërkojnë nga 
të gjithë shqiptarët një kujdes e vëmendje më të madhe për të 
ruajtur mjedisin në përgjithësi dhe biodiversitetin e tij në veçanti. 

Albania has unique ecological features that provide significant 
but under-utilized tourism potential, including coastal areas, 
mountainous terrain, rivers, parks, protected areas, etc. The 
tourism industry in Albania currently focuses on coastal areas, 
rather than on the unique features that set this country apart 
from its neighbours. Albania’s natural features have the potential 
to attract tourists seeking ecological and cultural experiences. 
Thoughtful, sustainable development of these resources could 
enhance rural village and community livelihoods throughout 
Albania.

The recreational values of biological and landscape diversity is an 
asset, which can be used to promote tourism development.  If no 
investments are made soon for the protection and preservation of 
the biological and landscape diversity, there is a risk of losing their 
recreations values to help foster tourism as a means to promote 
development and prosperity in Albania. Walking in the nature, 
protected areas visiting on trails, diving, sun bath, climbing, 
sport hunting and fishing and other activities part of this tourism 
development, require that Albania take the necessary measures 
to protect the environment and its biodiversity.

Ksamil
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Restorant në Vaun e Dejes 

Restaurant in Vau i Dejes
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Hyrje në PK të Prespës

Entrance in the NP of Prespa

Qëndra e Informacionit të PK Prespë

Information Center in NP of Prespa

Kalaja e Petrelës

Petrela castle

Qëndra e Informacionit, Dajt

Information Cener, Dajt
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Kalaja Ali Pashës, Porto Palermo

Ali Pasha Castle, Porto Palermo

Kostume popullore, Rrajcë

Popular costume, Rrajc
Shpellë / Cave


