
Bimët endemike të florës vaskulare, karakteristike për Kosovën 

Nr. FAMILJA / Lloji 
Lulëzim

i / 
Frytet 

Biotopi Përhapja 
në Kosovë 

Përhapja e 
përgjithsh

me 

Bimë 
endemike Zbulimi Gjendja 

 ARISTOLOCHIACEAE 
 

       

1 Aristolochia merxmuelleri 
Greuter et Mayer 1985. 
(Petriku i Grojterit)  

IV / V-
VI 

Në terrene rërore – 
gurore pranë 
shkurreve, në 
substrate 
serpentinore të 
zones kodrinore - 
malore 

Rajoni i 
Mirushës 

Kosovë e Kosovës Greuter, W. 
& Mayer, E. 
(1985) 

Populacione të zhvilluara 
mirë por me areal të 
kufizuar 

 ASTERACEAE 
 

       

2 Achillea alexandri – Regis 
Bornm. et Rud. 1934. 
(Barpezmi i mbretit 
Aleksandër) 

VII / VIII Në vende barishtore 
dhe në pyllin e 
çetinakut (Achilleo 
– Pinetum mugi) të 
zones alpike në 
shkëmbinjë 
gëlqeror. 

Malet e 
sharrit 
(Oshlak). 

Kosovë 
 

e Kosovës 
stenoendem
ike) 

Bornmueller 
& Rudski, I. 
(1934), nga 
material ii 
mbledhur nga 
Malet e 
Sharrit 

Populacione të zhvilluara 
mirë por me areal të 
kufizuar 

3 Centaurea albertii Rexhepi 
1980. 
(Kokoçeli i Albertit) 

VI – VII 
/ 
VIII - IX 

Në vende 
shkëmbore dhe me 
bar të zones 
kodrinore deri në 
1000 metra lartësi 
mbidetare, vetëm në 
substrate serpentine. 

Devë 
Golesh. 
 

Kosovë e Kosovës 
(stenoende
mike) 

Rexhepi, F. 
(1980 
(1977)), nga 
material ii 
mbledhur në 
Devë dhe 
Golesh. 

Populacione të rrezikuara 

 BORAGINACEAE 
 

       

4 Cynoglossum krasniqii 
1986. 
(Gjuhëqeni i Krasniqit) 

IV- VI / 
VI 

Në vende 
shkëmbore – 
gëlqerore 

Pashtrik 
(Gorozhup). 

Kosovë e Kosovës Wraber, T. 
(1986). 

! 
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 BRASSICACEAE        
 

5 Bornmuellera dieckii Deg. 
1900. 
(Bornmulera e Degenit) 

VI – VII 
/ 
VIII 

Në vende 
shkëmbore – 
serpentinore të 
zones malore dhe 
subalpike 

Ostrovicë 
(1500 – 
1900 m. 
lmb. 

Kosovë e Kosovës Degen, A. 
(1900), në 
terrenet 
serpentinore 
në afërsi të 
Mushtishtit. 

E rrallë 

 CARYOPHYLLACEAE 
 

       

6 Dianthus scardicus Wettst. 
1892. 
(Karafili i Sharrit) 

VI – VII 
/ 
VIII 

Në vende 
shkëmbore dhe me 
bar të zonës 
subalpike dhe alpike 

Malet e 
Sharrit 
(Luboten, 
Prevallc). 

Kosovë e Kosovës Wettstein, R. 
(1892). 

Populacione të rrezikuara 

 CONVOLVULACEAE 
 

       

7 Convolvulus cochlearis 
Griseb. 1844. 
(Dredhja e Kosovës) 
 

VI – VII 
/ 
VIII 

Në vende me bar 
dhe gurishtore të 
zones kodrinore me 
natyrë serpentine. 

Gorancë 
(territori i 
Hanit të  
Elezit). 

Kosovë e Kosovës Grisebach, A. 
1844 (1843 – 
1845), nga 
materiali I 
mbledhur në 
Kosovë. 

E rrallë (bimë 
stenoendemike e Kosovës 
anda duhet domosdo të 
mbrohet me ligj) 

 CRASSULACEAE 
 

       

8 Sedum flexuosum Wettst. 
1892. 
(Rrushqyqja e epshme) 

VI – VII 
/ 
VIII 

Në vende 
shkëmbore, sidomos 
gëlqerore, të zones 
subalpike 

Malet e 
Sharrit 
(Luboten, 
Oshlak). 
 

Kosovë e Kosovës Wettstein, R. 
(1892). 

E rrallë 

9 Sempervivum kosaninii 
Praeger 1930. 
(Burgulli i Koshaninit) 

VII – 
VIII / 
IX 

Në shkëmbinjë 
gëlqeror ose 
serpentinor të zones 
subalpike dhe alpike 

Alpet 
Shqiptare. 

Kosovë e Kosovës Praeger, L. 
(1930). 

Duhet të mbrohet me ligj 
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 DIPSACACEAE 
 

       

10 Cephalaria pastricensis 
Dorfl. et Hayek. 1921. 
(Cefalaria e Pashtrikut) 

VI – VII 
/ 
VIII 

Në vende me bar, 
shkurra, pyje të 
zones malorere dhe 
subalpike. 

Pashtrik, 
Alpet 
Shqiptare  
(Bjeshkët e 
Lumbardhit, 
Zhleb). 

Kosovë e Kosovës Dorfler, I., 
Hayek, A. 
(1921), nga 
materiali i  
mbledhur në 
Pashtrik dhe 
Alpet 
Shqiptare.  

Populacione të rrezikuara 
(Duhet të jenë nën 
mbrojtje të ligjit) 

 FABACEAE 
 

       

11 Astragalus fialae Degen 
1900. 
(Arithja e Fialit) 

VII / VIII Në shkëmbinjë të 
zones alpike 

Alpet 
Shqiptare 
(Bjeshkët e 
Lumbardhit).

Kosovë e Kosovës Degen, A. 
(1900), nga 
materiali I 
mbledhur në 
Alpet 
Shqiptare. 

Populacione të rrezikuara 
(duhet të mbrohen me 
ligj). 

12 Trifolium wettsteinii Dorf. 
et Hayek 1921. 
(Tërfili i Vetshtajnit) 

VII –
VIII/ 
VIII - IX 

Në kullosa 
subalpike dhe alpike 

Pashtrik. Kosovë e Ballkanit Dorfler, I., 
hayek, A. 
(1921), nga 
materiali i 
mbledhur në 
Pashtrik. 

e rrallë (duhet të mbrohet 
me ligj) 

 LAMIACEAE 
 

       

13 Micromeria albanica 
(Griseb. ex K. Maly) Silic. 
1979. 
(Bishtmiu shqiptar) 

VII – 
VIII / 
VIII – IX 

Në vende 
shkëmbore – 
gëlqerore të zones 
kodrinore – malore 

Gryka e 
Lumbardhit 
të Prizrenit. 

Kosovë e Kosovës Grisebach, A. 
(1841). 

e rrallë (duhet të mbrohet 
me ligj) 

14 Thymus albanus H. Braun 
1892. 
(Listra shqiptare) 

V – VI / 
VIII – IX 

Në vende të thata, 
shkurre, kullosa, 
pyje të zones 

Oshlak, 
Koritnik, 
Alpet 

! e Ballkanit Braun, H. 
(1892). 

Duhet të mbrohet me lig 
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subalpike dhe 
alpike, posaqërisht 
në substrate 
gëlqerore 

Shqiptare. 

15 Thymus doerfleri Ronn. 
1924. 
(Listra e Dorflerit) 

VI – VII 
/ 
VIII – IX 

Në vende të thata, 
pyje të rralla të 
zones malore 
subalpike 

Koritnik. Kosovë e Kosovës Ronninger, 
K. (1924), 
nga material 
ii mbledhur 
në Kosovë. 

Populacione të pakëta 
(duhet të mbrohen me 
ligj) 

16 Thymus rochlenae Vel. 
1903. 
(Listra e Rohlenes) 

VI / VII Në kullosa, livadhe 
të zones malor dhe 
subalpike. 

Oshlak, 
Rrethinat e 
Deçanit. 

Kosovë e Kosovës Velenovsky, 
J. (1903). 

Populacione të rrezikuara 
(duhet të mbrohen me 
ligj) 

 LILIACEAE 
 

       

17 Lilium albanicum Griseb. 
1845.  
(Zambaku shqiptar) 

VI – VII 
/ 
VII 

Në vende të freskëta 
shkëmbore të zones 
malore - subalpike 

Malet e 
Sharrit, 
Alpet 
Shqiptare. 

Kosovë e Kosovës Grisebach, A. 
(1845) (1843 
– 1845). 

Duhet të jetë e mbrojtur 
meligj 

18 Stipa mayer Mart. 1971. 
(Pendëkaposhi i Mayerit) 

V – VI / 
VII 

Në kullosa me 
natyrë serpentinore 

Koznik, 
Rajoni i 
Mirushës, 
Godanc, 
Gllanasellë 
etj. 

Kosovë e Kosovës Martiynovsk
y, (1971), 
nga material 
ii mbledhur 
më heret  prej 
botanistit 
slloven E. 
Mayer, andaj 
edhe e ka 
marrë emrin 
e tij. 

Duhet të mbrohet me ligj 

 RANUNCULACEAE 
 

       

19 Aconitum pentheri Hauek 
1916. 

VII  / 
VIII 

Në vende me 
shkurre dhe me bar 

Alpet 
Shqiptare 

Kosovë e Kosovës Hayek, A. 
(1916). 

Populacionet e saj janë të 
pakëta (duhet të jetë nën 
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(Akoniti i Rusolisë) të zones malore dhe 
subalpike 

(Zhleb, 
Rusoli). 

mbrojtje të ligjit) 

 ROSACEAE 
 

       

20 Potentilla calabra ten. 1811. 
(Zorrëca e Kalabrisë) 
(bënë pjesë në grupin 
Potentilla argentea P. W. 
Ball.. Është lloj i  ri për florën 
e Ballkanit (lloj endemik 
apenino – ballkanik) i 
konstatuar vetëm në 
lokalitetin Guri i Zi (Restelicë 
– Kosovë).  

VII – 
VIII / 
VIII 

Në shkëmbinjë 
acidicë me 
prejardhje 
vullkanike në lartësi 
mbidetare rreth 
2000 m. 

Malet e 
Sharrit (Guri 
i Zi 
(Restelicë – 
Kosovë). 

Kosovë e Kosovës Tenore, M. 
(1811), 
Rexhepi, F.  
(1990 – 
1997) 

Populacione të rrezikuara 
(me që është specie me 
vetëm një loklitet në 
Siujdhesën Ballkanike, 
meriton kujdes dhe 
mbrojtje të posaqme, 
ngase populacionet e saj 
janë të rrezikuara dhe u 
kanoset rreziku i 
zhdukjes në gadishullin 
Ballkanik) 

21 Potentilla doerfleri Wettst. 
1892. 
(Zorrëca e Dorflerit) 

VII – 
VIII / 
IX 

Në vende me bar 
dhe shkëmbore të 
zones alpike. 

Malet e 
Sharrit 
(Bistra, Maja 
e Zezë). 

Kosovë e Kosovës Wettstein, R. 
(1892). 

e rrallë (rritet në gr4upe 
pak a shiumë të mëdha, 
por është e rrallë dhe 
populacionet e saj janë të 
rrezikuara, andaj duhet të 
mbrohen me ligj) 

22 Rubus ipecensis rech. 1935. 
(Manaferra e Pejës) 

! Në vende shkurrore 
serpentinore 

Gubavc 
(Pejë).. 

Kosovë e Kosovës Rechinger, K. 
H. (1935). 

Populacione të rrezikuara 
(duhet të mbrohen me 
ligj) 

 SAXIFRAGACEAE 
 

       

23 Saxifrage scardica Griseb. 
1843. 
(Iriqëza e Sharrit) 

VI – VIII 
/ 
VIII – IX 

Në shkëmbinjë të 
zones alpike 

Koritnik, 
Alpet 
Shqiptare 
(Leqinak, 
Koprivnik 
etj). 

Kosovë e Kosovës Grisebach, A. 
(1843) (1843 
– 1845). 

Populacione të rrezikuara 
(duhet të mbrohen me 
ligj) 

24 Verbascum scardicolum VII – Në kullosa e shkurre Malet e Kosovë e Kosovës Bornmuller, Populacione të rrezikuara 
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Bornm. 1922. 
(Barpeshku i Sharrit) 

VIII / 
 VIII 

të zones subalpike Sharrit 
(Oshlak). 

(vetëm në 
Kosovë) 

J. (1922). (duhet të mbrohen me 
ligj) 

25 Wulfenia blecicii Lak. 1971. 
(Vulfenia e Bleçiqit) 
( Në kosovë janë të përhapura 
dy nënlloje të këtij lloji: 
W. blecicii subsp. blecicii dhe 
W. blecicii subsp. rohlenae, të 
cilat janë të përhapura në 
Alpet Shqiptare)  

VI – VIII 
/ 
VIII 

Në vende me bar, 
pyje e shkurre të 
zones subalpike 

Alpet 
Shqiptare. 

Kosovë e Kosovës Lakusič, R. 
(1971) 

! 

 VIOLACEAE 
 

       

26 Viola gracilis Sib. Et Smith. 
1806. 
(Vjollca barishtore) 

VI – VII 
/ 
VII 

Në kullosa të zones 
alpike 

Malet e 
Sharrit. 

Kosovë e Kosovës Sibthorp, J., 
Smith, J. E. 
(1806) (1906 
– 1813). 

Lajmërohet në grupe të 
vogla ose të mëdha 
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                             Achilleo Aleksandri Regis                                                                             Aconitum pentheri 
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                                   Stipas mayer                                                                                               Potentilla dorfleri 
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                                     Micromeria albanica                                                                        Convolvulus cochlearis  
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