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hqipëria ka kaluar ndryshime të thella në dekadat e fundit. Reformat ekonomike
dhe civile janë shoqëruar me rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor, të kuptuarit dhe
njohurive lidhur me ruajtjen e habitateve të biodiversitetit. Mjedisi detar dhe
bregdetar në Shqipëri duhet të jetë pa dyshim ende në vijën e parë të ruajtjes
së mjedisit. Shqipëria me shtrirje bregdetare prej 429 kilometrash nga veriu në jug,
ka një pasuri unike dhe përgjegjësi për ruajtjen e biodiversitetit detar dhe bregdetar.
Ky album zgjeron njohuritë lidhur me ruajtjen e vlerave, vendbanimeve dhe gjallesave të
zonave detare dhe bregdetare në Shqipëri, si edhe lidhur me rolin e bashkësive, grupeve
të interesit dhe pushteteve në hapat e zhvillimit dhe sprovat e ngutshme mjedisore me të
cilat përballen habitatet detare dhe Zonat e Mbrojtura në Shqipëri. Ai përqendrohet në
Zonën e Mbrojtur Detare Karaburun-Sazan ku gjenden disa nga burimet detare natyrore
më të shumëllojshme dhe më me vlerë të Evropës.
Qëllimi i përgatitjes së këtij albumi është të japë një rrëfenje përshkuese të vendbanimeve detare në këtë zonë, mënyrën sesi ato ndërveprojnë me zonat tokësore, dhe
mënyrën sesi toka e deti ndërveprojnë për mbrojtjen e larmisë së pasur natyrore. Përshkrimi kryhet përmes fotografive të cilat rrëfejnë mjedisin detar dhe tokësor të zonës.
Ngjarjet fotografike kanë qasje shkencore por synojnë syresh të jenë edhe njoftuese
duke shërbyer si vitrinë e biodiversitetit mjaft të pasur detar në zonën Karaburun-Sazan.
Albumi shfaq këndvështrime të biodiversitetit detar, në zonat e mbrojtura tokësore dhe
peizazhet detare që do i lejojonin shikuesit të përfytyrojë qasje më të mira në përkujdesjen e zonave të mbrojtura. Unë përfitoj nga ky rast të falënderoj gjithë ata që dhanë
ndihmesë në këtë botim, veçanërisht ekspertët, specialistët e zonës dhe partnerët tanë
të OJF-ve. Një falënderim i madh shkon për pushtetin rajonal dhe vendor të Orikumit,
i cili jo vetëm ka ndihmuar për këtë botim, por ka marrë përgjegjësinë e mbrojtjes së
shumë gjallesave të rrezikuara që janë dhe pjesë e albumit.
Shpresoj ky botim do të ndihmojë nxitjen e frymëzimin e atyre që mbrojnë ekosistemet detare
dhe bregdetare në Shqipëri si dhe marrëdhënien e mrekullueshme midis detit, tokës dhe njerëzve.

Ye s i m O r u c K a y a
DREJTORE E UNDP

A

lbania has gone through profound change in the past decades. Economic and
civil reforms have been accompanied by rising environmental awareness, understanding and information about conservation of biodiversity habitats. Yet, for
Albania marine and coastal environment must no doubt be at the forefront of
conservation. With a coastline of some 429 kilometers traversing the country from north to south,
Albania has unique wealth and responsibility for conservation of coastal and marine diversity.
This album adds to the knowledge in Albania on conservation of marine and coastal values,
habitats and species hosted in such areas, as well as the role and impacts of communities,
interest groups and planning authorities in the development stages and urgent environmental
challenges facing Albanian marine habitats and Protected Areas. It focuses on Marine
Protected Area of Karaburun-Sazan which is home to some of Europe’s most diverse and
treasured marine natural resources.
The purpose is to provide is to tell a story of the marine habitats in this site, of how these
marine habitats interact with terrestrial areas, and how land and sea speak to one another
in conserving the rich natural life. The story is told through pictures, photographs that capture the natural water and terrestrial environment. The photographic story is based on the
science but it is intended to be informative and showcase the very rich marine biodiversity
of the Karaburun-Sazan area. The album reveals aspects of marine biodiversity, of terrestrial
protected areas and of seascapes that should allow the viewer to imagine better ways of
managing protected areas.
I take this opportunity to thank and acknowledge all those who contributed to this publication, especially the experts, the site specialists, and our NGO partners. Needless to say
regional and local authorities in Orikum and the people of Orikum have not only helped
with this publication, but they have taken on the responsibility to protect the many species
the Album captures.
I hope this publication helps motivate and inspire those who protect Albania’s marine-coastal ecosystems and the wondrous relationship between the sea and the land and the people.

Ye s i m O r u c K a y a
UNDP Country Director-Albania
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I. parathënie

hqipëria ka një trashëgimi natyrore po aq të pasur sa dhe trashëgimia e saj kulturore. E ardhmja e
vendit varet nga përdorimi i mençur i burimeve të tij natyrore.
Zona e Mbrojtur Detare Sazan-Karaburun është modeluar duke shndërruar zonën e gadishullit
të Karaburunit dhe ishullit të Sazanit në përbërësin qëndror për mbrojtjen e natyrës dhe qytetit
të Vlorës, si përbërës qëndror për zhvillim. Ky mjedis detar shquhet për një sërë ekosistemesh
të shumëllojshme dhe një larmi të gjerë të gjallesave detare me rëndësi ekologjike dhe ekonomike.
Gadishulli i Karaburunit gjendet në jugperëndim të qytetit të Vlorës, dhe ndan ujërat e deteve Adriatik dhe Jon.
Në 22 shkurt 1966, gadishulli i Karaburunit (saktësisht zona e Llogorasë) u shpall rezervat natyror, por është
prekur shumë nga zjarret, kullotja, gjuetia e shpeshtë dhe stërvitjet ushtarake.
Statusi i mbrojtjes u ripërtëri në 1986 kur zona u shpall “Rezervat Natyror i Menaxhuar” Kategoria IV. Ajo përfshin
zonat çlodhëse natyrore (njëra ndër të cilat është në brendësi të gadishullit të Karaburunit dhe Rrëzës së Kanalit), dy
zona Monumente Natyrore (Shpella e Haxhi Aliut në majë të gadishullit, tek kepi i Gallovecit, në gjirin, shpellën e
Gramës dhe plazhin e Gramës) si dhe praninë e koraligjenëve të veçantë, për shembull tek “gryka e Djallit”, një zonë
buferike (mali i Karaburunit, Ravena, Orikumi dhe zona që shtrihet deri në Dukat) si dhe dy zona argëtimi/turistike
(Bristani dhe pjesa e brendshme e gadishullit të Karaburunit, brenda gjirit të Vlorës). Në këtë njësi përfshihen edhe
Parku Kombëtar i Llogarasë (Kampi i Pushimit, një rezervë rreptësisht e ruajtur natyrore) dhe mali i Çikës (Mbihipja
e Çikës, një zonë Monument Natyror).
Bregu shkëmbor, në disa vende i përbërë nga shkëmbinj të rëndësishëm gëlqerorë, të mbuluar me bimësi mesdhetare
dalluese, dhe në pjesë të veçanta përmban plazhe të vegjël me gur zalli e rëre, shpalos peizazhe të mrekullueshme
dhe të rralla, të para në veçanti nga anija, kur vizitohen shpellat, kanionet e gjiret e vegjël, p.sh. shpella e Haxhi
Alisë dhe ajo e Duk Gjonit.
Peisazhi nënujor është gjithashtu i një cilësie të jashtëzakonshme, me faqe shkëmbore, shpella nënujore, florën e
faunën shoqëruese si dhe disa zona me mbetje arkeologjike. Padyshim, kjo zonë është pjesa më e mirë dhe më
tërheqëse e bregdetit Shqiptar, sa i përket zhvillimit të veprimtarive detare si zhytja nënujore, që nuk është shumë
e zhvilluar në Shqipëri.
Ishulli i Sazanit (16 km i gjatë dhe 3-5 km i gjerë), përballë Vlorës dhe në veri të gadishullit të Karaburunit, ka një
formë elipsoide të orientuar VVP-JJL dhe arrin kulmin me 345 m në grykën e Djallit. Ishulli i Sazanit ndahet nga
skaji verior i gadishullit të Karaburunit përmes ngushticës së Mezokanalit. Ky ishull është një zonë natyrore çlodhëse/
turistike me faqe shkëmbore, peisazhe dhe zona zhytjeje të mrekullueshme. Në verën e vitit 2015 ishulli i Sazanit
u hap për vizita popullate, si relike e Luftës së Ftohtë dhe si një zonë natyrore.
Laguna e Orikumit përfshin rreth 130 ha me thellësi maksimale prej 3 m dhe ndërlidhet në mënyrë të përhershme
me detin përmes një kanali 50 m të gjatë. Ajo ka një prurje të kufizuar të ujit të ëmbël nga jugu. Gjendet brenda
një zonë ushtarake me hyrje të kufizuar. Orikumi është një zonë arkeologjike e rëndësisë parësore.

A

I. INTRODUCTION

lbania is endowed with a natural heritage as rich as its cultural heritage. The country’s
future is dependent on the wise use of its natural resources.
The Marine Protected Area of Sazan-Karaburun is designated on the sites of Karaburun
peninsula and Sazan Island being the central element for nature conservation and the
city of Vlora being the central element for development. This marine environment is
characterized by many diversified ecosystems and a diverse range of marine species with
ecological and economic importance.
Karaburun peninsula is situated in the middle of Albania, in front of the city of Vlora, sharing sea waters
of Adriatic and Ionian seas. Karaburun peninsula (more precisely Llogora area) was declared a natural
reserve in February 22, 1966, but has been heavily impacted by fires, overgrazing, intensive hunting and
military trainings.
Protection has been reactivated in 1986 when the area was declared a “Natural Managed Reserve” of
Fourth Category. It includes Natural Recreational Zones (among which one in the inner part of the Karaburun
peninsula and Rrëza e Kanalit), two Natural Monument Zones (Haji Ali’s cave at the tip of the peninsula,
at cape of Galloveci and at Grama bay and cave, Grama beach) and the presence of exceptional coralligenous, e.g. “Gryka e Djallit”, a Buffer Zone (Mali i Karaburunit, Ravena, Orikum and an area extending to
Dukat) and two Natural Recreational/Touristic Zones (Brisanit and the inner part of Karaburun peninsula,
within Vlora gulf). The National Park of Llogara (Kampi i Pushimit, a strictly protected zone) and the Cika
Mountain (Mbihipja e Çikës, a Natural Monument Zone) are included in this unit.
The rocky coast with, in some places, important calcareous limestone cliffs covered by typical Mediterranean
vegetation and locally along the coast, pocket beaches of pebbles and sand represents exceptional scenic quality
especially by boat when visiting caves, canyons and small bays, e.g., Haji Ali’s and Duk Gjoni’s caves.
The underwater landscape is also of exceptional quality with cliffs, submarine caves and associated fauna and
flora, and in some places archaeological remains. This area is certainly the best and most impressive part of
Albanian coast for the development of nautical activities such as scuba diving which is not well developed
in Albania.
The island of Sazan (16 km long and 3-5km wide), in front of Vlora and north of Karaburun peninsula, has
an ellipsoid form oriented NNW-SSE and culminates at 345 m with Gryka e Djallit. Sazan island separated
from the northern tip of the Karaburun peninsula by the Mezokanali strait. This island is a Natural Recreational/Touristic Zone with remarkable cliffs, landscapes and diving areas. On summer 2015 Sazan island is
opened for public visits as a relict of Cold War and a natural site.
Orikum Lagoon covers around 130 ha with a maximal depth of 3 m and is permanently in communication
with the sea by a channel 50 m long. It has a limited input of freshwater southwards. It is located in a
restricted military area. Orikum is an archaeological site of prime importance.
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Ujrëra të qeta
në një ditë me diell
Calm-waters
in a sunny day
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Zhytje në një shpellë nënujore
në Karaburun
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Underwater cave diving
in Karaburun

Gjiri i Dafinës, i njohur edhe
si gjiri i Gramës
Dafina bay, also known
as the bay of Grama

35

Hyrja e shpellës
së Haxhi Aliut
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Entrance
of Haji Ali’s cave

Zhytje në anije të mbytur
brigjeve të Karaburunit
Shipwreck diving
in Karaburun coast
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V. parku i parë detar në shqipëri

V. THE FIRST MARINE PARK IN ALBANIA

ona e parë e Parkut Detar (ZPD) në Shqipëri u shpall në 28 prill 2010.
Ajo përfshin zonën detare dhe bregdetare të ishullit të Sazanit-gadishullit të
Karaburunit në statusin e Parkut Kombëtar Detar, zona ka një sipërfaqe prej
12,570 ha.
Zona bregdetare shquhet për shumëllojshmërinë e saj të peizazheve, me
shkëmbinj të thepisur dhe të paarritshëm, çarje, shpella, kepe, plazhe dhe

ational Marine Park status-the first Marine Park Area (MPA) in Albania, Sazan
island-Karaburun peninsula was proclaimed on 28th, April 2010. Embracing the
coastal and marine, it covers 12 570 ha.
The coastal area is characterized by high diversity of landscapes, with steep and
inaccessible cliffs, fissures, caves, capes, small beaches and bays.
This area has an important position on the eastern side of the Otranto channel. The water
mass that flows in and out from this channel has a strong influence on the water regime of the
whole Adriatic basin, also affecting the Ionian sea. These effects are consequently reflected
in the situations and state of marine populations, especially related to the species distribution and
larvae recruitment in the entire Adriatic basin in general and in the south Adriatic and north Ionian
in particular. This is another feature that makes this area of a special importance at the regional level.
At least 36 marine species, which are of international concern and belong to the lists of endangered
and/or protected species of several conventions, are present in the Sazan-Karaburun area. They include sea-grasses, seaweeds, sponges, cnidarians, mollusks, crustaceans, echinoderms, fishes, reptiles,
pinnipeds and cetaceans. These data show the importance of the relevant area at the regional and
international levels.
On a national scale, about 75% of endangered species of marine animals, mostly benthic macro-invertebrates, which are listed in the Red List of Albanian Fauna (2007), have been recorded in the
Sazan-Karaburun area.
At the mediolittoral stage, biocenosis dominated by the coralligenous algae Lithophyllum byssoides is
present on both Sazan island and Karaburun peninsula. It has created small cushions and rims, known
as “trottoirs”. Another biocenosis in the mediolittoral is that of mediolittoral caves, which corresponds
to crevices or cave entrances that are partially out of the water.
The most important biocenosis in the infralittoral stage is that of seaweed Posidonia oceanica meadows. On the western coast, Posidonia oceanica grows generally on rocky substrates and rarely on
sandy seabed, in front of small beaches.
On the hard beds and rocks of the infralittoral, perennial brown algae are dominant over extensive
parts of shallow hard substrata on the western side of Karaburun and Sazan. The most important group

Z

gjire të vegjël.
Kjo zonë ka një vendosje të rëndësishme në pjesën lindore të kanalit të Otrantos. Masa ujore e cila rrjedh
brenda dhe jashtë këtij kanali, ka një ndikim të fortë në regjimin ujor për gjithë pellgun e Adriatikut, ndërkohë
që ndikon edhe detin Jon. Si pasojë, këto ndikime pasqyrohen në situatat dhe gjendjen e popullatave
detare, veçanërisht të atyre që lidhen me shpërndarjen e llojeve dhe rekrutimin e larvave në të gjithë pellgun
e Adriatikut në përgjithësi, dhe në Adriatikun jugor dhe Jonin verior në veçanti. Kjo është një tjetër veçori
që i jep kësaj zone rëndësinë e posaçme në nivel rajonal.
Në zonën e Sazan-Karaburunit janë të pranishëm të paktën 36 lloje detarë që janë globalisht të rrezikuara
dhe që janë pjesë e listës së llojeve të rrezikuara dhe/ose të mbrojtura sipas disa konventave. Ato përfshijnë
livadhet ujore, leshterikët, sfungjerët, knidarët, moluskët, krustacetë, lëkurëgjëmborët, peshqit, reptilët, pinipedët dhe cetacet. Këto të dhëna dëshmojnë për rëndësinë që ka zona në fjalë në nivelin rajonal dhe atë
ndërkombëtar.
Në shkallë kombëtare rreth 75% e llojeve të rrezikuara detare, kryesisht parruazorët e mëdhenj fundorë, që
i përkasin Listës së Kuqe të Faunës në Shqipëri (2007), gjenden në zonën e Sazan-Karaburunit.
Në katin mediolitoral, biocenozat që mbisundohen nga alga koraline Lithophyllum byssoides, janë të pranishme si në ishullin e Sazanit ashtu dhe në gadishullin e Karaburunit. Alga ka krijuar jastëkë të vegjël, dhe
rrallëherë krijon një buzë të dalë që njihet si “rrugicë”. Një biocenozë tjetër e mediolitoralit të mesëm është
ajo e shpellave mediolitorale, që u përkojnë të çarave apo hyrjes së shpellave e janë kryesisht jashtë ujit.
Në pjesën infralitorale, biocenoza më e rëndësishme është ajo e livadheve me Posidonia oceanica. Në
pjesën perëndimore, Posidonia oceanica rritet kryesisht në taban shkëmbor dhe shumë pak në shtretërit
ranorë pranë plazheve të vogjël.
Përgjatë brezit infralitoral shkëmbor, në anën perëndimore të Karaburunit dhe Sazanit, janë sunduese kolonitë
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e algave të murrme kafe, përgjatë tabanëve të ashpër shkëmborë. Grupi më i rëndësishëm është ai i algave
të murrme, (Cystoseira), që përfaqësohet me 5 lloje (Cystoseira amentacea var. spicata, C. barbata,
C. compressa, C. crinita dhe C. spinosa). Disa bashkëshoqërime të tjera të rëndësishme janë ato të Dictyopteris polypodioides, Corallina elongata dhe Cladocora caespitosa.
Një biocenozë tjetër e rëndësishme është ajo e shpellave gjysëm të errëta, ku jeton Korali i Kuq (Corallium rubrum) dhe disa lloje sfungjerësh.
Në katin cirkalitoral, mbi taban të fortë janë të pranishme biocenozat koraline me rodofitet gëlqerore, gorgoniet dhe briozoarët. Këto biocenoza janë mjaft të zhvilluara në pjesën perëndimore të ishullit të Sazanit
dhe gadishullit të Karaburunit.
Breshka e Detit Caretta caretta, së bashku me delfinin e zakonshëm (Delphinus delphis), delfinin Hundë-shishe (Tursiops truncatus) dhe fokën Murgu i Mesdheut (Monachus Monachus), janë regjistruar
gjithashtu në ujërat detare të kësaj zone. Këto janë ndër gjallesat më të rrezikuara në shkallë globale që
mbrohen nga disa konventa ndërkombëtare (Barcelona, Bonn, CITES, Bern).

is that of the brown algae (Cystoseira), represented by 5 species (Cystoseira amentacea
var. spicata, C. barbata, C. compressa, C. crinita and C. spinosa). Other important associations are those of Dictyopteris polypodioides, Corallina elongata and Cladocora caespitosa.
Another important biocenosis is that of semi-obscure caves, where the red coral (Corallium
rubrum) and several species of sponges live.
Coralligenous biocenosis is present in the circalittoral zone, on hard substrata, with calcareous red seaweeds, gorgonians and bryozoans. This biocenosis is well developed on the
western side of Sazan island and Karaburun peninsula.
In the presence of the loggerhead turtle (Caretta caretta), the common dolphin (Delphinus
delphis), the bottle-nose dolphin (Tursiops truncatus) and the Mediterranean Monk seal
(Monachus monachus) have also been recorded in marine waters of this area. These are
among the most threatened species on a global scale, protected by several international
conventions (Barcelona, Bonn, CITES, Bern).
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Gadishulli i Karaburunit i parë nga
Uji i Ftohtë-Vlorë
Karaburun penninsula viewed
from Uji i Ftohtë-Vlora
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Pamje e gjirit të Vlorës si dhe
lagunave të Orikumit e Nartës
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View of Vlora gulf as well as
Orikum and Narta Lagoons
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Gjiri i Dafinës ose gjiri i Gramës për
arsye të mbishkrimeve në shkëmb
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Dafina bay or Grama bay
due to cliff carvings

Shkëmbi i mbishkrimeve në
gjirin e Gramës
The Cliff of carvings at
the bay of Grama
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Zhytës nënujorë
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Scuba diver

Hyrje e një shpelle nënujore

An underwater cave entrance
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Ishulli i Sazanit
në horizont
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Sazan island
at the horizon

Ujra të kristalta brigjeve të
Karaburunit
Crystal waters at the coasts of
Karaburun
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Iriq deti Sphaerechinus granularis
pranë algave Padina pavonica
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A sea urchin
Sphaerechinus granularis near
the algae Padina pavonica

Hyrje e një
shpelle nënujore
Entrance
of an underwater cave

53

Gjiri i Shën Janit-Karaburun
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Bay of St. John-Karaburun

55

kreu
VI.
CHAPTER

56

vendbanimet detare dhe larmia e gjallesave
M A R I N E H A B I TAT S A N D B I O D I V E R S I T Y

57

VI. MARINE HABITATS AND BIODIVERSITY

VI. vendbanimet detare dhe larmia e gjallesave

Z

W

ona Sazan-Karaburun përfshin disa peizazhe skenike detare dhe bregdetare
që karakterizohen nga kanione dhe shpella të jashtëzakonshme, gjiri i madh
i Vlorës i mbuluar me livadhet e leshterikëve të rëndësishëm, dhe laguna e
Orikumit.
Flora dhe fauna detare kanë një interes të veçantë, pasi kjo zonë gjendet
në kufijtë e tre
nën-rajoneve: Mesdheut perëndimor, Mesdheut lindor dhe detit Adriatik.
Kështu që flora dhe fauna përfshijnë lloje me prejardhje të përzier: lloje veç Mesdhetare, lloje të mbetura nga flora dhe fauna e Atlantikut dhe lloje të faunës migratore nga oqeani Indian përmes kanalit
të Suezit.
Larmia biologjike në ujërat detarë të Shqipërisë është relativisht e lartë, me lloje të rralla dhe bentos
litoral shumë të zhvilluar me tipare mesdhetare që shquhet nga shumëllojshmëria e llojeve Mesdhetaro-Atlantike. Livadhet e Posidonia oceanica përbëjnë strehë për një biodiversitet krahasimisht të
lartë të makrofaunës bentike ku përfshihen sfungjerët, knidarët, briozoarët, moluskët, krimbat unazorë,
krustacet, lëkurëgjëmborët dhe ashidiet.
Në mënyrë zbërthyer, habitatet detare dhe bregdetare përfshijnë:

etland in Orikum, canyons and caves sites, the large Vlora gulf covered
with important sea-grass meadows, are coastal areas characterized by outstanding scenic marine of Karaburun-Sazan area.
The marine fauna and flora are of special interest since this area is located
at the border of three sub-regions: the western and eastern Mediterranean
sea and the Adriatic sea. Therefore the fauna and flora include species from mixed origin: strictly
Mediterranean species, remnant fauna and flora from the Atlantic and migrant fauna from the
Indian ocean through Suez canal.
The biological diversity is relatively high in the marine waters of Albania with rare species and the
littoral benthos much-developed with a typical Mediterranean physiognomy characterized by the
abundance of Mediterranean-Atlantic species. Posidonia oceanica meadows host a relatively high
biodiversity of benthic macro-fauna including sponges, cnidarians, bryozoans, mollusks, annelids,
crustaceans, echinoderms and ascidians.
Specifically the marine and coastal habitats include:

• Brigjet shkëmborë
Bregu shkëmbor i Rrëzës së Kanalit-Karaburunit dhe ishullit të Sazanit shfaqet, kryesisht në pjesën
perëndimore hapur ndaj detit Adriatik, me shkëmbinj të lartë, që bien pingul në det.
Pjesa supralitorale e shkëmbinjve të thepisur, e cila rrihet nga dallgët e detit, ka një ngjyrë të errët për
shkak të pranisë së cianobaktereve, të cilat përdoren si ushqim nga moluskët Littorina.
Zona mediolitorale dallohet nga algat gëlqerore të llojit Lithophyllium sp. që shërbejnë si tregues të
mirë biologjikë të ndotjes sipërfaqësore dhe të niveleve të paqëndrueshme të detit (Lithophyllium sp.
është një lloj i mbrojtur dhe konsiderohet si monument natyror).
Algat koraline, një formacion biogjen që krijon një rrugicë që mund të shtrihet vende-vende më shumë
se 1 m gjerësi, gjenden në zonën mediolitorale përgjatë bregut perëndimor të zonës së Karaburunit,
ishullit të Sazanit dhe Rrëzës së Kanalit.
Kati infralitoral përbëhet kryesisht nga Cystoseira sp. me Padina sp., Acetabularia sp. në zonat e
rrahura nga iriqë deti dhe peshqit si Sarpa salpa, alga të tjera si Peyssonnelia sp., Halimeda sp. dhe
Udotea sp. gjenden në zona më të thella dhe më të qeta. Sipas vrojtimeve të bëra gjatë zhytjeve në

• Rocky coasts
The rocky coastline of Rrëza e Kanalit-Karaburun, Sazan island display, mostly on the western side
exposed to the Adriatic sea, high cliffs diving vertically into the sea.
The wave swept supralittoral of rugged cliffs is dyed in dark by cyanobacteria which are grazed
by Littorina shells.
The midlittoral is characterized by calcareous algae of Lithophyllium sp. which are good biological
indicators of superficial pollution and fluctuant sea levels (Lithophyllium sp. is a protected species
considered as a natural monument).
Coralligenous algae, a biogenic formation building a rim which can extend locally to more than
1m in width which, are present at the mediolittoral stage along the western coasts of Karaburun,
Sazan island and Rrëza e Kanalit area.
The infralittoral is mainly composed of Cystoseira sp. with Padina sp., Acetabularia sp. in beaten
areas grazed by sea urchins and fish such as Sarpa salpa, other algae Peyssonnelia sp., Halimeda
sp. and Udotea sp. occur in calmer and deeper areas. Patches of Posidonia oceanica are seen in
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skajin perëndimor të Karaburunit, në zonat e mbrojtura janë vërejtur mbulesa me Posidonia oceanica në thellësi
prej 15-20 m në platforma shkëmbore përgjatë shpateve apo në thellësi më të mëdha deri në 30-40 m. Si
Posidonia sp., ashtu edhe Cymodocea sp. mbrohen me ligj në detin Mesdhe që prej vitit 1988.
Në pjesën perëndimore të ishullit të Sazanit është vërejtur një substrat shkëmbor që zgjatet nga ishulli. Në zonat strehuese, aty ku thellësia nuk rritet aq shumë sa ajo e vërejtur përgjatë Karaburunit, gjenden disa mbulesa
me Posidonia oceanica. Në këtë zonë gjenden Ylli i Detit i ujërave të ngrohta (Ophidiaster ophidianus) dhe
Kastraveci i Detit (Holothuria helleri).
• Shpellat
Janë studiuar katër shpella nënujore në skaj të gadishullit të Karaburunit ku shfaqet një faunë e veçantë dhe e
ndryshme nga ana tjetër e Adriatikut. Disa nga këto shpella, siç është ajo e Haxhi Aliut që gjendet në gjirin e
Veriut, janë monumentale (deri në 50 m lartësi) me stalaktite përgjatë mureve, brenda të cilave gjallon fauna e
ujërave të ëmbla (Bilbili i Ujit, mushkonjat, lakuriqët e natës). Shfaqja e ujërave të ëmbla ndodh mjaft shpesh
në shpella dhe përgjatë kanioneve.
Në veçanti, në shpellën e Haxhi Aliut dallohet prania e një popullate të Hypsichomus stichophthalmus (Poliketa), e pasur me peshq, lëkurëgjëmborë, krimba dhe krustace. Në thellësinë 40 m gjendet një sasi e madhe
Algash të Kuqe kërcore Fauchea sp., të cilat hasen me shumicë dhe shumë shpesh në praninë e sfungjerëve
me ngjyra të shndritshme.
Këto habitate janë të pasura me lloje të algave dhe krustaceve dekapode, ndërkohë që janë të pranishëm
edhe lëkurëgjëmborët së bashku me holoturët, iriqët e detit, yjet e detit dhe ofiurët. Celenteratët Corallum
rubrum kanë një interes mjaft të lartë.
Kanionet dhe shpellat, shpesh herë të paarritshme, përbëjnë një vendbanime të përsosura për fokën e Mesdheut (Monanchus monanchus), e cila është përmendur për praninë e saj në këtë zonë deri në vitin 1982
(një fokë e vogël është kapur në vitin 1960 dhe trupi i saj është ekspozuar në Muzeun e Shkencave të
Natyrës në Tiranë).

protected areas at a depth of 15-20 m on rocky platforms along the slope or at greater
depth up to 30-40 m according to our diving observations made at the tip of western
Karaburun. Both Posidonia sp. and Cymodocea sp. are protected in the Mediterranean Sea
by law since 1988.
On the western side of Sazan island a rocky substrate is found prolonging the island, some patches
of Posidonia oceanica are located in sheltered areas where the depth does not increase as much
as observed along Karaburun. The Thermophyl Starfish (Ophidiaster ophidianus) and the Sea
Cucumber (Holothuria helleri) have been located in the area.
• Caves
Four underwater caves at the tip of the Karaburun peninsula have been studied and have
shown very specific fauna different from the other side of the Adriatic. Some of these caves
are monumental (up to 50 m high) with stalactites along the walls and hosting freshwater
fauna (kingfishers, mosquitoes, bats), such as the Haji Ali’s cave located in the bay of Veriu.
Freshwater resurgence happens very often in the caves and along the canyons.
In particular a population of Hypsichomus stichophthalmus (Polychaeta) was present in
the Haji Ali’s cave with abundant fishes, echinoderms, worms, crustaceans. At about 40
m deep, red cartilagineous algae Fauchea sp. is exuberant and very often seen with brightly
colored sponges.
These habitats are rich in algae species and crustacean decapods, while echinoderms are also
present with holothurians, sea urchins, sea stars (cushion stars), and ophiurians. Coelenterates Corallum rubrum are of great interest.
The canyons and caves, often inaccessible, represent an ideal habitat for monk seals (Monachus monachus) which were reported in the area still in 1982 (a juvenile has been
captured in 1960 and its body is exposed at the Museum of Natural Sciences in Tirana).

• Ishujt
Ishulli i Sazanit në pjesën lindore (më i mbrojtur) është i mbuluar nga pyje me gjelbërim të përhershëm me
Cupressus sempervirens së bashku me Quercus ilex, Quercus pubescens dhe Pinus spp. Shtresa e shkurreve (që mbulon 50-60% të sipërfaqes, me lartësi 1-2 m) mbizotërohet nga lloje si: Myrtus communis,
Pistacia lentiscus, Laurus nobilis, Rubus spp., Phillyrea angustifolia, Olea olaster, etj. Shtresa barishtore
është zakonisht e rrallë dhe përfaqësohet nga lloje si: Chrysopogon gryllus, Asparagus acutifolius, Dactylis

• Islands
Sazan island on the eastern side (more protected) is covered by evergreen forest of Cupressus sempervirens in association with Quercus ilex, Quercus pubescens and Pinus spp. The
shrub layer (covering 50-60 % , at 1-2 m high) is dominated by the species such as: Myr-

glomerata, Desmazeria rigida

tus communis, Pistacia lentiscus,Laurus nobilis, Rubus spp., Phillyrea angustifolia, Olea
olaster, etc. The herb layer is generally rare with representative species as: Chrysopogon
gryllus, Asparagus acutifolius, Dactylis glomerata, Desmazieria rigida.

• Makjet mesdhetare dhe pyjet e pishave
Zona bregdetare popullohet kryesisht nga makjet sklerofilike kseromesdhetare, pyje me gjelbërim të përhershëm

• Mediterranean maquis and pine forests
The coast is mainly composed of xeromediterranean sclerophyllic maquis, locally forest of
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të zonës Euro-Mesdhetare me pisha, qiparisa dhe kryesisht dushqet (Quercion ilicis dhe Oleo-Ceratonion) në luginat dhe në kanionet e përrenjve të thatë. Brigjet shkëmbore zakonisht janë të mbuluara
me makje tipike mesdhetare, të cilat janë mjaft të dendura në ishullin e Sazanit dhe përgjatë Rrëzës së
Kanalit-Karaburunit.
Pjesa lindore e Karaburunit shquhet nga një numër më i madh zonash të shpyllëzuara nga zjarri duke
krijuar një peizazh të përbërë nga makje, pisha dhe qiparisa me forma të krijuara nga era. Kanionet e
vegjël të përrenjve të thatë bien pothuajse pingul mbi det.

Euro-Mediterranean evergreen forest with pines, cypresses and mainly oaks (Quercion ilicis
and Oleo-Ceratonion) in the valleys and dry river canyons. Rocky coasts are usually covered
by a typical mediterranean maquis which is still quite abundant on Sazan island and along
Rrëza e Kanalit-Karaburun.
The eastern side of Karaburun has more areas deforested by fires in a landscape of maquis
with a few pines and cypresses shaped by the wind. Small dry river canyons fall into the sea
almost vertically.

• Bimësia bregdetare në lartësi të mëdha
Në Parkun Kombëtar të Llogarasë, bimësia shquhet kryesisht si një zonë shkurrore mesdhetare që arrin
lartësinë deri në 600 m, që mbizotërohet nga pralli, xina, shqopa, dëllinja, dhe bushi (Buxus sempervirens,
Daphne laureola, Quercus coccifera, Evonimus europaeus), drurë të vetmuar të lisit Taxus baccata dhe
një pjesë e vogël sipërfaqeje me rrobull (Pinus hedreichii), në lartësitë ndërmjet 600-800 m rriten kryesisht
ilqet, frashëri, shkoza dhe ferrat. Mbi këtë zonë, në lartësinë nga 800-1300 m shtrihet zona e ahut, e
cila mbizotërohet nga Pisha e Zezë, bredhi, panja, dëllinja dhe Trëndafili i Qenit (Pinus nigra, Abies
alba, Acer pseudoplatanus, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia). Llojet barishtore të rralla dhe
endemike në zonën alpine gjenden në lartësi nga 1400-2 000 m: Colchicum autunnale, Sideritis

• Coastal vegetation in higher altitude
In the National Park of Llogara, vegetation is mainly characterized by a Mediterranean shrub
zone up to 600 m with predominantly kermes oak, lentic, tree heather and prickly cedar
(Buxus sempervirens, Daphne laureola, Quercus coccifera, Evonimus europaeus) with single trees of Taxus baccata and small patches of Pinus hedreichi, between 600-800 m
Holm oaks, ash, hop-hornbeam and sow thorn mainly grow. Above this zone, from 8001300 m the beech zone is dominated by beech, silver fir, black pine, maple, juniper and dog
rose (Pinus nigra, Abies alba, Acer pseudoplatanus, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia).
Endemic and rare species in the alpine zone of herbaceous species are scattered from 1400
m to 2000 m: Colchicum autunnale, Sideritis roeseri, Lilium chalchedonicum, Hypericum
haplophylloides.

roeseri, Lilium chalchedonicum, Hypericum haplophylloides.

• Komunitetet pelagjike
Mjedisi nënujor bregdetar dhe fauna janë mjaft të larmishme dhe krahasimisht të pasura, sidomos pjesa
perëndimore e Rrëzës së Kanalit-Karaburunit dhe përreth ishullit të Sazanit.
Bashkësitë e peshqve pelagjikë përbëhen nga Merluccius merluccius, Trachurus trachurus, Parapenaeus longirostris, Mullus surmulletus, Exocetus volitans.
Në substratet shkëmbore pranë bregut gjenden bashkësitë e mëposhtme: Diplodus sargus, D. vulgaris, D. annularis, Serranus cabrilla, Spicara maena, Coris sp., Thalassoma pavo, tufa të peshqve
Boops boops, në zgavra të futura gjenden Anthias anthias, Phycis phycis, rufjot Epinephelus sp. dhe
morenat.
• Komunitetet barishtore detare
Sipërfaqet me livadhe të Posidonia oceanica shfaqen në thellësitë 6-10 m dhe më thellë akoma në
vende të veçuara pranë brigjeve shkëmbore të Rrëzës së Kanalit-Karaburunit dhe ishullit të Sazanit. Brenda
livadheve me Posidonia oceanica, makrofauna bentike përfshin rreth 190 lloje ku mund të përmendim
sfungjerët, knidarët, briozoarët, molusqet, krimbat unazorë, krustacet, lëkurëgjëmborët dhe ashidiet. Në
ujërat më të cekëta të pjesës lindore të Karaburunit, janë vënë re livadhe të mëdha me Posidonia sp. dhe
Cymodocea sp., të cilat janë vende të përsosurura shumimi dhe mbrojtje për shumë lloje.
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• Pelagic communities
The underwater coastal environment and fauna is quite diversified and relatively abundant
especially on the western side of Rrëza e Kanalit-Karaburun and around Sazan island.
Pelagic fish communities are composed of Merluccius merluccius, Trachurus trachurus, Parapenaeus longirostris, Mullus surmulletus, Exocetus volitans.
Other specific species are Diplodus sargus, D. vulgaris, D. annularis, Serranus cabrilla,
Spicara moena, Coris sp., Thalassoma pavo (on rocky substrates closer to the coast), schools
of Boops boops, Anthias anthias, Phycis phycis (in cavities), large groupers (Epinephelus
sp.) and moray eels.
• Sea grass communities
Patches of Posidonia oceanica meadows occur at 6-10m depth and deeper in sheltered sites
of the rocky coastline of Rrëza e Kanalit-Karaburun and Sazan island. Within the Posidonia
oceanica meadows, benthic macro-fauna encompasses about 190 species including
sponges, cnidarians, bryozoans, mollusks, annelids, crustaceans, echinoderms and ascidians. Large Posidonia sp. meadows which are ideal nursery areas and swell shields,

Ndër llojet e algave makrofite, në këtë zonë mund të gjenden disa rasate të rrallë të Fucus virsoides,
një lloj endemik i Adriatikut, i cili është i përqëndruar më tepër në Adriatikun e sipërm, kufiri jugor i
vendshtrirjes së tij përkon me kufirin gjeografik të detit Adriatik. Në zonën e Himarës është vënë re
prania e Lithophyllum lichenoides, një lloj dallues i Mesdheut perëndimor, i gjetur në Mesdheun
lindor vetëm në Kretë dhe në formacionet fosile të Holocenit. Alga makrofite (Halophila stipulacea),
një fanerogame detare me prirje subtropikale dhe tropikale, me prejardhje nga oqeani Indian, ka gjetur
strehim në gjirin e Vlorës dhe në zonën pranë Sarandës.
Në bashkëshoqërim me ekosistemin e barishteve detare, gjenden krustacet dekapode të zonës:
Gennadas elegans, Parapenaeus longirostris, Sergestes sargassi etj.
• Breshkat detare
Në Mesdhe jane regjistruar katër lloje të breshkave detare: (Eretmochelys imbricata), Breshka e
Gjelbër e Detit (Chelonia mydas), breshka e detit (Caretta caretta) dhe shumë rrallë Breshka e
Detit Lëkurore (Dermochelys coriacea). Tre të fundit janë lloje shumë të rrezikuara (IUCN Lista e
Kuqe, 2006).
• Zogjtë
Lagunat dhe godullat bregdetare janë zona të rëndësishme për shumimin dhe dimërimin e rreth 192
llojeve, veçanërisht për zogjtë migratorë dhe ata ujorë.
Substratet shkëmbore, veçanërisht shkëmbinjtë e lartë të Karaburunit dhe Sazanit, janë të përsosur për
folenizimin e zogjve detarë pelagjikë, si për shembull Laridae. Llojet e zogjve më përfaqësues për
gadishullin e Karaburunit janë Kali i Qyqes (Neophron percnopterus) dhe Skifteri Krahëthatë (Falcus
peregrinus).
• Gjitarët e detit
Zona ka një sërë vendbanimesh që përdoren nga një numër gjitarësh me rëndësi rajonale, kombëtare
dhe ndërkombëtare.
Katër lloje gjitarësh të vegjël, konkretisht dy insektengrënës (Talpa caeca dhe Talpa stankovici) dhe dy
brejtës endemikë (Pitymys thomasi dhe Pitymys felteni) të Ballkanit perëndimor ose të rajonit Mesdhetar
janë të përhapura pjesërisht në këtë zonë.

as well as Cymodocea sp. are seen in shallower depths on the eastern side of Karaburun.
Among macrophyta algae species, some rare specimens of Fucus virsoides, an Adriatic endemic
species which is mainly concentrated in upper Adriatic can be found in the area, the southern
limit of its areal corresponds to the geographic border of Adriatic, Lithophyllum lichenoides, a
characteristic species of western Mediterranean found in eastern Mediterranean only in Creete
and fossil formations of Holocen, has been located in Himara zone. The macrophyte algae
(Halophila stipulacea), a sea phanerogam with subtropical and tropical affinity of Indian Ocean
origin, has found shelter in the gulf of Vlora and in Saranda areas.
Associated to the sea-grass ecosystem, are the crustacean decapods in the area Gennadas elegans, Parapenaeus longirostris, Sergestes sargassi etc.
• Marine turtles
Four species of marine turtles have been recorded in the Mediterranean: hawksbills (Eretmochelys imbricata), Green Turtles (Chelonia mydas), loggerheads (Caretta caretta) and very
rarely, Leatherbacks (Dermochelys coriacea). The three latter are highly threatened (IUCN Red
List, 2006).
• Birds
Coastal lagoons and estuaries are important areas for breeding and wintering for 192 species,
more particularly for migratory and water birds.
Rocky substrates, in particular the high cliffs of Karaburun and Sazan island, are ideal for nesting
pelagic seabirds, e.g. Laridae. The most representative bird species in the Karaburun peninsula
are Egyptian vultures (Neophron percnopterus) and peregrine falcons (Falcus peregrinus).
• Marine mammals
The area is hosting a variety of habitats used by a great number of mammals of international,
national and regional importance.
Four species of small mammals, respectively two insectivores (Talpa caeca and Talpa stankovici)
and two rodents (Pitymys thomasi and Pitymys felteni) endemic of western Balkans or Mediterranean region have a part of their distribution range inside the area.
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Pamje e ligatinave
të Orikumit
View
of Orikum wetlands
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Makie me shkurre të
Arbutus unedo
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Maquis with
Arbutus unedo shrubs

Fruta të
Arbutus unedo
Fruits of
Arbutus unedo
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Vegjetacion
shkëmbor
Rocky
vegetation
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Lisa
majë kodrash
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Oak trees
at upper hills

Vendasit e quajnë
“Qepa e detit” ose “Boçka”
Locals call it
“Sea onion” or “Boçka”
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Flutura
të zonës
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Butterflies
of the area

71

Lule stinore
shkëmbinjsh
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Cliff
seasonal flowers

Shpatet e Karaburunit me
lugina përrenjsh të thatë
Karaburun slopes with
torrent dry valleys
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Ngjyra lulesh e frutash
të zonës
Colors of flowers and fruits
in the area
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Kërpudha
të zonës
Mushrooms
of the area
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Shkurre e pemë
të zonës
Bushes and trees
of the area
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Fiordet e vegjël
të Karaburunit
The tiny fjords
of Karaburun
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Vejusha
e Zezë
The Black
Widow
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Lepuri
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Wild
rabbit

Livadh me lisa
në vjeshtë
Meadow with oaks
in autumn
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Një tufë Dhish të Zeza
në shpatet e Karaburunit
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A flock of Black Goats on
the slopes of Karaburun

Dhia e Zezë
e Karaburunit
The Black Goat
of Karaburun

87

Zhytje për eksplorimin
e një shpelle

88

Cave diving
exploration

Sfungjer mbi shkëmbin e një shpelle
Aplusinia aerophoba
Cave rock with sponge
Aplusinia aerophoba
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Kandili i detit
Cotilorisa tuberculata
The jellyfish
Cotilorisa tuberculata
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Kurora e krimbit në tub
Sabella pavonica
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The crown of tube worm
Sabella pavonica

Hyrje shpelle
mbuluar me alga kafe
Cave entrance covered
with brown algae
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Livadh me
Cystoseira nodosa
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Cystoseira nodosa
meadow

Hidrozoare dhe sfungjerë
mbi shkëmbinj
Hydrozoans and sponges
on rocks
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Shandani i kolonive të ashcidieve
Clavelina lepadiformis
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The chandelier colonies of
ascidia Clavelina lepadiformis

Kandili i detit
Pelagia noctiluca
The jellyfish
Pelagia noctiluca
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Larmi gjallesash ngulur
në një anije të mbytur
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Diversity of sedentary animals
at a shipwreck

Një tufë peshqish
Apogon imberbis
A flock of fish
Apogon imberbis
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Alga e gjelbërt
Acetabularia acetabulum
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The green algae
Acetabularia acetabulum

Një livadh me koral të kuq
Corallium rubrum
A meadow of red coral
Corallium rubrum
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Një kërmill
nudibrank
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A nudibranch
snail

Shkëmbinj masivë
nënujore
Massive underwater
rocks
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Vendosje sulmi e një oktapodi të
shqetësuar nga feneri i zhytësit
Attack position of an octopus
disturbed by the diver’s torch
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Tufë peshqish të vegjël
brenda një shpelle

106

Flock of juvenile fish
inside a cave

Taracë
detare
Sea
terrace
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Alga që lagen
nga ujrërat e cekëta
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Algae being washed
by shallow waters

Një livadh
me alga të kuqe
A meadow
with red algae
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Alga të kuqe
mbi bregdet shkëmbor

110

Red algae
on rocky shore

Ashidie e gjinisë
Aplidium
Ascidian of genre
Aplidium
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Iriqi i detit Sphaerechinus granularis
pranë algës Padina pavonica
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Sea urchin
Sphaerechinus granularis
near the algae Padina pavonica

Fshehja e iriqit të detit Sphaerechinus
granularis duke përdorur alga
Camouflage of a sea urchin,
Sphaerechinus granularis by
using algae
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Sfungjeri i kuq Crambe crambe
mbulon një shkëmb
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The red sponge
Crambe crambe covers a rock

Sfungjeri i gjinisë
Axinella
Sponge of genre
Axinella
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Sfungjeri i gjinisë
Ircinia
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Sponge of genre
Ircinia

Peizazh nënujor
me sfungjerë të ndryshëm
Underwater seascape
with various sponges
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Sfungjeri i dushit
Spongia officinalis
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The bath sponge
Spongia officinalis

Krimbi i zjarrit
Hermodice carunculata
The fire worm
Hermodice carunculata
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Ylli i detit Ophidiaster ophidianus
mbi një shkëmb
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The sea star
Ophidiaster ophidianus
on a rock

Ylli i detit
Marthasterias glacialis
The sea star
Marthasterias glacialis
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Alga e kuqe
Lithophyllum lichenoides
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Red algae
Lithophyllum lichenoides

Shkëmb nënujor veshur me
larmi bimësie detare
Reef covered with
various marine vegetation
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Iriqi i detit
Paracentrotus lividus
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The sea urchin
Paracentrotus lividus

Iriqi i detit
Centrostephanus longispinus
The sea urchin
Centrostephanus longispinus
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Një tufë peshqish
Diplodus vulgaris

126

A flock of fish
Diplodus vulgaris

Peshku barbun i kuq
Mullus barbatus
The red mullet fish
Mullus barbatus
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Sfungjeri i verdhë
Aplysinia aerophoba
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The yellow sponge
Aplysinia aerophoba

Dy lloje sfungjerësh
Ircinia foetida dhe Ircinia variabilis
Two species of sponges
Ircinia foetida and
Ircinia variabilis
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Aragosta kitarë
Scyllarides latus
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The slipper lobster
Scyllarides latus

Kurora e një
Sabelidi
The crown
of a Sabellid
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Breshka e detit Caretta caretta
e sapo shenjuar rikthehet në det

132

The sea turtle Caretta caretta
just matriculated
returns to the sea waters

Peizazh nënujor me
sfungjerë të ndryshëm
Underwater seascape
with various sponges
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Koca e zakonshme me dy vija
Diplodus vulgaris
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The two banded bream
Diplodus vulgaris
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VII. gjallesat e rrezikuara ndërkombëtarisht

VII. INTERNATIONAL ENDANGERED SPECIES

ona e Mbrojtur Detare (ZMD) Karaburun-Sazan është shtëpia e disa llojeve të
faunës që mbeten të rralla, të rrezikuara dhe të kërcënuara në nivel rajonal, kombëtar
dhe global. Mbrojtja e këtyre llojeve të rrezikuara është detyrim ndërkombëtar dhe
një nga përparësitë e Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit e Planit të Veprimit.
Llojet më të rëndësishme që kërcënohen dhe kanë nevojë ngutshëm për nisma
administrative,
përfshijnë breshkat e detit, gjitarët e detit dhe zogjtë e detit.
Në këto ujëra janë të pranishme tre lloje breshkash deti mjaft të kërcënuara e në rrezik zhdukjeje (Lista e
Kuqe e IUCN 2006): Breshka e Gjelbër e Detit (Chelonia mydas), breshka e detit (Caretta caretta)
dhe shumë më e rralla Breshka Lëkurore e Detit (Dermochelys coriacea). Gjithashtu, zona është vendbanim
i mundshëm për fokën e Mesdheut (prania e saj është regjistruar në vitin 1982).
Shqipëria është vend me rëndësi të veçantë për pelikanin Kaçurrel (Pelecanus crispus), lloj në rrezik zhdukjeje globale si dhe për Karabullakun (Phalacrocorax pygmaeus). Edhe pulëbardha (Larus audouinii),
gjithashtu e pranishme, përfshihet në grupin e llojeve globalisht të rrezikuara.
Në ujërat shqiptare janë shënuar pesë lloje të cetaceve, ndër të cilat delfini i zakonshëm (Delphinus delphis), delfini Turishkurtër (Tursiops truncatus) dhe kashaloti (Physeter macrocephalus) të përcaktuar nga
ACCOBAMS si llojet me rrezikun më të madh për t’u zhdukur nga Mesdheu.

PA of Karaburun-Sazan is home to a number of globally, regionally as well as
nationally rare, endangered and threatened species of fauna. The conservation of
these threatened species is an international obligation and one of the priorities of
the Albanian National Biodiversity Strategy and Action Plan. The most outstanding threatened species in need of urgent management effort include marine turtles,
marine mammals and marine birds.
Three globally endangered sea turtles, with high threatening status (IUCN Red List, 2006) are present in
the waters of this area: loggerhead turtles (Caretta caretta), green turtles (Chelonia mydas) and
much more rarely Leather-back turtle (Dermochelys coriacea). The area is also a potential monk seal
habitat (Monk seals were reported in 1982).
Albania is a country of special importance for Dalmatian pelican (Pelecanus crispus), a globally endangered
species, and Pygmy cormorant (Phalacrocorax pygmaeus). Audoiun’s gull (Larus audouinii), also
present, is part of the globally endangered species.
Five species of cetaceans are reported in Albanian waters among which the Short-beaked Common dolphin
(Delphinus delphis), the common Bottle-nose dolphin (Tursiops truncatus) and the sperm whale
(Physeter macrocephalus) which have been identified by ACCOBAMS as being in the greatest danger
of disappearing from the Mediterranean.
Rhinolophus blasii, R. Euryale, Myotis myotis, Canis aureus, Lutra lutra, Meles meles, Mustela
putorius and Mus spicilegus are resident threatened species that would be safeguarded with the conservation status of the area.

Z

Rhinolophus blasii, R. Euryale, Myotis myotis, Canis aureus, Lutra lutra, Meles meles, Mustela putorius
dhe Mus spicilegus janë lloje banuese të kërcënuara, të cilat do të mbrohen duke marrë statusin nën ruajtje

në këtë zonë.

M
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Korali i kuq
Corallium rubrum
Red coral
Corallium rubrum
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142

Vallzim i një çifti delfinësh
Tursiops truncatus
Dancing of a dolphin couple
Tursiops truncatus
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Breshka e detit Caretta caretta
e sapo shenjuar nga biologët

144

The sea turtle Caretta caretta
just matriculated
by biologists

Peshku Dallëndyshja e Detit
Chellopogon heterurus
The Mediterranean
flying-fish
Chellopogon heterurus
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Peshkaqeni Blu Prionace glauca
i kapur në zonë

146

Blu shark Prionace glauca
caught in area

Një peshkaqeni i gjinisë Hexanchus
i kapur në zonë
A shark of genre
Hexanchus caught in area
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Rufjo i Zi & Aragosta
Scyllarides latus & Palinurus elephas

148

Brown Grouper Fish & Lobster
Scyllarides latus,
& Palinurus elephas

“Butaku Gurëngrënës “
Lithophaga lithophaga
A stone mollusk
Lithophaga
lithophaga
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Rrugicë e krijuar nga Alga e kuqe
Lithophyllum lichenoides

150

Pathway created by Red algae
Lithophyllum lichenoides

Dhia e Zezë
e Karaburunit
Black Goat
of Karaburun
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VIII. trashëgimia kulturore

ona e Karaburunit mbart në vetvete edhe vlera të vyera arkeologjike, historike dhe
kulturore. Në bregun jugperëndimor të Karaburunit gjendet gjiri i Gramës/Dafinës,
dikur një port shumë i famshëm i ndërtuar në antikitet. Në shkëmbinjtë e gjirit të
Gramës ndodhen një sërë mbishkrimesh në gjuhën greke dhe latine, të cilat e kanë
bërë këtë gji të konsiderohet si “ditari shkëmbor” më i pasur në Mesdhe.
Në habitatet
nënujore të Karaburunit, një numër i konsiderueshëm anijesh të mbytura dhe shumë
objekte të tjera arkeologjike në këtë zonë janë dëshmi e marrëdhënieve të saj me qytetërime të tjera gjatë
periudhës greko-romake. Zhytësit mund të shohin gjithashtu gjurmë nga dy Luftërat Botërore.
Në Lagunën e Orikumit gjendet Oriku antik, i cili është themeluar në shek. e 5-të p.e.s. nga banorët e ardhur
nga Eubea. Qyteti antik i Orikut ishte një nga portet më të rëndësishëm të Ilirisë, i themeluar në shek. e 5-të
p.e.s. dhe është përmendur si një qendër e rëndësishme ekonomike dhe kulturore në Mesdhe gjatë periudhës
antike Greko-Romake e deri në periudhën Mesjetare. Në periudhën Romake, ky vend shërbeu si një bazë
detare strategjike gjatë luftërave mes Çezarit dhe Pompeut.
Një numër i madh anijesh të mbytura të kësaj periudhe mendohet se gjenden në gji dhe në lagunën ku pjesa
më e madhe e Orikut antik gjendet edhe sot e kësaj dite e fundosur. Rëndësia arkeologjike e rrënojave (pjesa
më e madhe e të cilave janë ende të fundosura në ujë) vlerësohet të jetë e madhe.

A

VIII. THE CULTURAL HERITAGE

long the southwestern coast of Karaburun the bay of Grama is situated, a
famous harbor built in antiquity. The Karaburun area owns precious archaeological, historical and cultural values. Along the southwestern coast of Karaburun
the Grama/Dafina bay is situated, a famous harbor built in antiquity. On the
rocks of Grama bay, numerous ancient inscriptions in the old Greek and Latin
languages can be found, that have made this bay the richest “rocky diary” in the
Mediterranean. In the south-eastern part of Karaburun peninsula, In the underwater
habitats of Karaburun, a considerable number of wrecked ships and many archaeological
objects bear witness to the relations of this area with other civilizations during the Greek and
Roman periods. Divers can also see traces of the two World Wars.

In Orikum lagoon is located the ancient Orikos which has been founded in the 5C BC by settlers from
Eubea. The ancient town of Orikos was one of the most important Illyrian ports, founded in the 5th
century BC and mentioned as an important economic and cultural center in the Mediterranean during
the ancient Greek and Roman periods until the Middle Ages. During the Roman period, it was a strategic naval base taking part in the wars between Caesar and Pompey.
Numerous shipwrecks of that period are supposed to lie in the bay and lagoon where most of ancient
Orikos is still submerged. The archaeological importance of the remains (which are mostly still underwater) is assessed to be of great value.

Shumë anije të fundosura (kryesisht në bregun perëndimor), amforat pranë kepit të Shën Nikollës në bregun
lindor të ishullit të Sazanit mund të jenë me vlera turistike për eksploruesit nënujorë. Tre anije të fundosura
janë identifikuar në gjirin e Vlorës si dhe dy gurore antike (njëra prej tyre e ndodhur në jug të Pasha Limanit
ka të gdhendur koka të kuqe nga periudha klasike) në bregun lindor janë regjistruar në këtë zonë, këto rrënoja
historike mund të jenë gjithashtu me vlera turistike për eksploruesit nënujorë.

Numerous shipwrecks (mainly on the western coast), amphora close to cape St. Nicholas on the eastern coast of Sazan island could be touristic attraction for underwater explorers. Three shipwrecks are
signaled in Vlora gulf and two ancient quarries (one located north of Pasha Liman has sculptured red
heads from the classical period) on the eastern coast have been reported in the area, these historical
remains could also be attractive from the tourist point of view for underwater explorers.

Parku Kombëtar i Llogarasë mbart vlera historike duke qenë se është raportuar se Jul Çezari ka kaluar në
“Qafën e Llogarasë” në një lartësi prej 1 025 m.

National Park of Llogara is of historical interest as it has been recorded that Julius Caesar passed at
“Qafa e Llogorase” at 1 025 m altitude.
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GJIRI I GRAMËS

KISHA E MARMIROIT

PARKU I LLOGARASË

SHPELLA E HAXHI ALISË

GJIRI I BRISTANIT

GJIRI I SHËN VASILIT

GJIRI I SHËN JANIT

ORIKU I VJETËR

SHPELLA E DUK GJONIT

PORTI I SAZANIT
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Kisha Paleokristiane
e Marmiroit

158

Paleochristian church
of Marmiro
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Gjetje arkeologjike
në Orikun e lashtë

160

Archaeological findings
in ancient Orik
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Shpella
e Haxhi Aliut
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Cave
of Haji Ali

Brendi e shpellës
së Haxhi Aliut
Inside the cave
of Haji Ali
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Gjiri
i Gramës

164

Grama
bay

Shkrime në mur
tek gjiri i Gramës
Rock engraves
at Grama bay
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Shkrime në mur
tek gjiri i Gramës
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Rock engraves
at Grama bay

167

kreu
IX.
CHAPTER

168

veprimtaritë tregtare dhe shplodhëse
E C O N O M I C A L A N D R E C R E AT I O N A L A C T I V I T I E S

169

170

IX. veprimtaritë tregtare dhe çlodhëse

IX. ECONOMICAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES

ërgjatë brigjeve të Rrëzës së Kanalit-Karaburunit dhe Sazanit kryhet peshkimi artizanal ndaj
Zona ka rëndësi të posaçme për këtë veprimtari. Peshkimi profesionist përdor kryesisht
linja dhe trata koçe. Fauna peshkore me interes tregtar përbëhet nga një sërë gjallesash dhe
grupe peshqish fundorë, peshq të mëdhenj e të vegjël, krustace dhe moluskë.
Barkat e vogla peshkojnë në të gjithë zonën rrethuese, por zakonisht përqëndrohen më
shumë në pjesën veriore të gjirit të Vlorës. Ato përdorin si zonë peshkimi edhe pjesën e jashtme të
gadishullit të Karaburunit (bërthamën e zonës së mbrojtur detare), por kjo ndodh kryesisht në fund të
pranverës dhe në verë dhe vetëm në kushte të përshtatshme të motit, sepse është mjaft e rrezikshme për
barkat e vogla që të veprojnë jashtë gjirit, për shkak të ndryshimeve të papritura të motit dhe rrymave
të forta që e karakterizojnë këtë zonë.

P

isheries abundance makes the area important. Artisan fishing exists along the coasts of
Rrëza e Kanalit-Karaburun and Sazan. Professional fishing uses mainly lines and trawling.
The fish fauna of commercial interest is made of several species and groups of demersals,
small and big fishes, crustacean and mollusks.
The small boats fish in all the surrounding area but usually are more concentrated in
the Northern part of the Vlora gulf. They use as fishing ground the external part of the
Karaburun peninsula as well (the core of the marine protected area) but it happens mainly
in late spring and summer and only during favorite weather conditions because it is quite
risky for the small boats to venture outside the bay because of unpredicted weather changes
and strong currents that characterizes this area.

Në të vërtetë, mjetet e peshkimit që përdoren në këto raste tentojnë disa prej gjallesave më të ndjeshme
siç janë kerni, rrufjoi, peshku kovaç dhe gjallesa të tjera fundore me vlera të larta, të cilat rriten më
ngadalë dhe kanë një ritëm të ulët të rigjenerimit të rezervës.

Indeed, the fishing gears used by such fishery, target some of the sensitive species such as groupers,
scorpion fish, John Dory and other high value bottom dwelling species which are also slow growing
-slow stock recovery species.

Ka një numër të bollshëm njerëzish që vijnë në Vlorë për zhytje (me bombol apo tub) dhe për turizëm,
të cilët përfshihen edhe në aktivitetet e peshkimit sportiv.
Në Shqipëri, vendet për zhytje argëtuese gjenden kryesisht në zonën mes Vlorës dhe Sarandës, ku
shumica gjenden në pjesën e jashtme të gadishullit të Karaburunit dhe të ishullit të Sazanit.
Kushtet më të mira për zhytje brenda gjirit janë pas një periudhe kohe me erë të qëndrueshme nga jugu,
e cila i shtyn për në veri ujërat e turbullta sjellë nga lumi i Vjosës.

There are a considerable proportion of people that come in Vlora for diving, snorkeling and tourism
that engage in recreational fishery as well.
Recreational diving sites in Albania are mostly to be found in the area between Vlora and Saranda
with the majority of them in the outer side of the Karaburun peninsula and Sazan island.
The best diving conditions within the bay are to be found only after some time of sustained southern
winds that push the milky waters northwards of Vjosa river.

Zona e gjirit të Vlorës dhe gadishullit të Karaburunit, deri në fshatin e Dhërmiut është studiuar për të
identifikuar zonat potenciale për zhytje. Në brendësi të gjirit të Vlorës ka disa anije të mbytura historike,
por më e njohura dhe më e arritshmja është anija spitalore “PO”, e cila u mbyt në 14 mars 1941.
Zonat më të mira për zhytje janë shënuar në hartën e ZMD-së.

The area of Vlora gulf and Karaburun peninsula, until the town of Dhërmi, had been investigated for
identifying potential diving sites. There are several historical shipwrecks within the Vlora gulf, but the
most notable and accessible one is that of hospital ship “PO” that was sunk in March 14, 1941.
The best diving sites are marked in the map of MPA.
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Zhytje
në shpellë
Cave
diving
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Aragosta Scyllarides latus, dhe një
peshk rufjo i zi Palinurus elephas
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Lobsters Scyllarides latus, as
well as a brown grouper fish
Palinurus elephas

Ushqime deti të shijshme
(iriqë deti dhe një vongol)
Delicious sea food
(sea urchins and a clam)
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Pamje përmbledhëse
e gjirit të Shën Vasilit
Integral view
at the bay of St. Basil
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Zajet e bregdetit
në gjirin e Shën Vasilit
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Gravel coast
in the bay of St. Basil

Uji i bregdetit
në gjirin e Shën Vasilit
Sea water in the
bay of St. Basil
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Ishulli Sazan parë
nga gjiri i Shën Janit
Sazan island viewed
from the bay of St. John
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Kosh akuakulturë
pranë një plazhi
Aquaculture cage
near a beach
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Zhytje
në shpellë
Cave
diving
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Anije e mbytur gjatë Luftës së II
Botërore (anija Italiane “Po”)
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Shipwreck diving
(“Po” - Italian vessel
of II WW)

Zhytje
kërkimore-shkencore
Scientific
research
diving
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Zhytje në një
anije të mbytur

188

Shipwreck
diving
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Stan dhe një tufë
Dhish të Zeza të Karaburunit
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Shepherd’s hut and a herd of
Black Goats of Karaburun

Shkëmbinjtë e anës perëndimore
të Karaburunit
The western side rocks
of Karaburun
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Zona plazhi
të bukura dhe të qeta
Nice and quiet
beach areas
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Trajtat gjeologjike
të Karaburunit
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Topomorphology
of Karaburun

Shëtitje me velierë
përgjatë bregut
Sailing
along the coast
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