
 
 

               
          

 

“DARDANIA”  
 

Emrat  e pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) të 
Kosovës në gjuhën shqipe 

 
Këta emra të pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) të Kosovës (Dardania Ilire) në gjuhën 
shqipe u hartuan me qëllim për t`iu ardhur në ndihmë të gjithë kultivuesve në Kosovë dhe 
dhe sidomos atyre në mërgim, të cilët e kultivojnë këtë lloj pëllumbi të Kosovës.  

Pjesa dërmuese e emrave të pëllumbave në Kosovë dhe shoqatave (klubeve) janë të 
emërtuar në gjuhë të huaj. Kjo dukuri fatkeqësisht nuk vërehet  fare nga kultivuesit e 
pëllumbave akrobatikë rrotullues të Kosovës  

Është për t’u habitur pra, pse kultivuesit e Kosovës heshtin para një çështje të cilën e kishin 
lënë në errësirë dhe e kishin harruar që nga moti dhe nuk i kanë emrat e pëllumbave të tyre 
në gjuhën të cilën ata vetë e flasin.   

Kjo dukuri e emrave të pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) të Kosovës (Dardania Ilire) 
e krijuar artificialisht në këto treva për faunën tonë do të jetë me pasoja afatgjate për shumë 
kohë, ndoshta edhe shekuj me radhë. Pra, mospuna dhe lojaliteti apo nostalgjia e madhe që 
e kanë kultivuesit e pëllumbave të Kosovës për këta emra të pëllumbave në gjuhen turke i 
favorizon kundërshtarët e pëllumbave tanë të bëjnë shtrembërimin e historikut ndaj pëllumbit 



akrobatik rrotullues (dynek) të Kosovës (Dardania Ilire), sepse shqiptarët e Kosovës vonë 
kanë filluar me kultivimin e pëllumbave në këtë pjesë të Ballkanit (Gadishullit Ilirik).  

Emri Kosovë është shfaqur shumë vonë, diku nga vitet 1822 - 1846, me të vetmin qëllim të 
zhdukjes së emrit Dardania. Në kohën e lashtësisë quhej fusha e Dardanisë, ndërsa tani 
quhet Fusha e Kosovës. Si në antikë, ashtu edhe deri në ditët tona, trevat ilire, e në veçanti 
ato Dardane, kanë qenë të njohura për kultivimin e pëllumbave dhe ura kryesore për 
përhapjen e pëllumbave në Evropën perëndimore. Në atë kohë pëllumbat e këtyre trevave 
emrat i kishin në gjuhën ilire (shqipe). Ilirët, përveç civilizimit që kishin, kultivonin edhe 
pëllumbin e tyre të shenjtë.  

Me ardhjen e perandorisë osmane në Ballkan, në dy shekujt e parë, emrat e pëllumbave 
shqiptarët i ruanin akoma në gjuhën e tyre. Në dy shekujt e fundit qytetarët shqiptarë bejlerë, 
të cilët kishin kushte të mira materiale për t’i kultivuar pëllumbat në këto hapësira, filluan t’i 
zëvendësojnë emrat e pëllumbave të Kosovës nga gjuha shqipe dhe duke i emërtuar në 
gjuhën turke, ndërsa disa të tjerë në gjuhën  serbe dhe në ate greke. Por, një numër i 
fshatrave në zonat e thella malore edhe sot e kësaj dite i ruajnë me fanatizëm disa emra të 
pëllumbave në gjuhën e tyre amtare. 

Prandaj, të nderuar kultivues të pëllumbave të Kosovë kudo që ndodheni, tani është koha 
për një rebelim edhe pse të vonuar ndaj këtyre emrave të pëllumbave të Kosovës. Ka ardhur 
koha që ne, kultivuesit e pëllumbave të Kosovës, t’i përvishemi punës dhe të paktën ta kapim 
trenin e fundit dhe të bëjmë diçka rreth këtyre emrave. Këta emra pëllumbash u hartuan me 
qëllim për t’u ardhur në ndihmë të gjithë kultivuesve të tanishëm të pëllumbave dhe brezave 
që do të vijnë. Për kuriozitetin e kultivuesve dhe të lexuesve për t’i përshtatur dhe kurorëzuar 
sa ma mirë që të jetë e mundur  emrat e këtyre pëllumbave në gjuhen shqipe kemi 
konsultuar një literaturë  të gjerë në shqip e në gjuhë të ndryshme (fjalorë të cilët japin 
shpjegime edhe për ngjyrat), një pjesë e së cilës është radhitur në bibliografinë që e 
shoqëron këtë botim. 

 

  



 

 
               
            Pëllumbat ngjyrë të hirtë dhe e hirtë në të kaltër 
 
 

 

 

 

 

 

Pëllumb i hirtë me  grisha  
të zeza  

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb i hirtë gjysmë i hapur me  
grisha të zeza  

(Foto nga Rushit Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë hir e mbyllur 
me grisha të zeza në krahë 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb i hirtë në të kuqërremtë i 
çelët me  grisha të zeza  

 (Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb i hirtë në të kuqërremtë  me 
 grisha të zeza në krahë 

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb i hirtë në të kaltër 
 me  grisha të zeza  
 (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Kaltërosh (kaltërona f) ) i lëbardhë  
 me  grisha të zeza  
(Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh (kaltërona f) me   
grisha të zeza  

(Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh (kaltërona f) i rimtë me  
 grisha të zeza  

 (Foto nga Rushiti) 



 

 

 

 

 

Pëllumb i hiri në të errët me  
 grisha të zeza 

 (Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb me ngjyrë-baruti me   
 grisha të zeza 

 (Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb kaltërosh (kaltërona f) në 
 të errët me  grisha të zeza  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb ngjyrë ulliri në të 
kuqërremtë  me  grisha të zeza 

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë ulliri i erret me   
grisha të zeza 

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë ulliri i çelët flatër  
një pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb i hiri me grisha të zeza  
 bishta një pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh në të përhimët me grisha të 
zeza  bishta një pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb i hiri me grisha të zeza  
  bishta disa pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

 

Pëllumb bojë hiri në të kaltër 
 bishta dy  pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh (kaltrona f)  me grisha të 
 zeza flatër një pendëbardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Hirosh në të kaltër flatër një pendë  
bishtbardhë 

(Foto nga Rushiti) 



 

 

 

 

 

Hirosh (hirushe f) i bardhemë me   
grisha  të zeza e bishta-bardhë  
                 (Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh (kaltërona f) me  grisha 
 të zeza  flatër-pendë bishta-bardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

   Hirosh  në të mbyllur me grisha të 
zeza flatër- pendë bishta-bardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Hirosh në të kaltër me grisha të  
zeza  flatër- pendë bishta-bardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Hirosh (hirushe f) i çelët  me grisha të  
zeza  flatër- pendë bishta-bardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh (kaltërona f) me  grisha të 
 zeza  flatër pendë bishta-bardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Kaltërosh (kaltërona f) me  grisha të 
zeza bisht dy  pendëbardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 Hirosh (hirushe f) qafë kuqërremë 
 me grisha të zeza   
 (Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh (kaltërona f) i errët dhe e  
çelët  me grisha të zeza  

(Foto nga Rushiti 

 

 

 

 

 

Pëllumb ngjyrë ulliri i errët me 
 grisha të zeza 

 (Foto nga Rushiti)  

 Pëllumb ngjyrë ulliri i përhimët 
 (hirushe f) në të kuqërremtë 

(Foto nga Rushiti 

 Pëllumb ngjyrë ulliri në të përhimët 
 (ose varianti ngjyrë vaji) 

(Foto nga Rushiti)  

 
 
 
 
 
 



   

          
  

    Pëllumbat ngjyrë zijosh krahë shkruar dhe zijosh flatër-bardhë 

 
 

 

 

 

 

 

Korbash (korbush/ë f) i errët krah-
pullosh i hirtë në të kaltër 

(Foto nga  Rushiti) 

 Galan (galë-a-at f) krahëshkruar 
pikalosh i hirtë 

(Foto nga  Rushiti)  

 Korbash (korbesh/ë f) krahë 
 pullosh i hirtë 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Galan (galë f) i kuqërremë 
 krahëshkruar 

(Foto nga Rushiti) 

 Galan (galë f)  krahë pikaloshë i   
shkruar i hirtë 

(Foto nga Rushiti) 

 Korbash (korbesh/ë f) krahë-pullosh  
i shkruarI i hirtë në tëkaltër  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Zijosh (zijuk/ë a f) krahëshkruar  
pullosh i hirtë 

(Foto nga Rushit) 

 Zijosh (zijuk/ë a f)  krahëshkruar 
 pullosh i hirtë bishta pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Zijosh (zijuk/ë a f) krahë-pikaloshë 
 i shkruar bishta-bardhë 

(Foto nga Rushiti) 



 

 

 

 

 

Zijosh (zijuk/ë a f) krahëshkruar  
flatër dy pendëbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Zijosh (zijuzk/ë a f) krahë-pullosh i 
 hirtë flatër pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Zijosh (zijuzk/ë a f) krahëshkruar  
sqep maje flatër pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Zijosh (zijuk/ë a f) krahëshkruar 
 pikalosh maje flatër pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Galan (galë f) gushë kuqërremtë 
 krahëshkruar majat flatër-bardhë 

(Foto nga Rushit Rushiti) 

 Zijosh (zijuk/ë a/f) i shkruar krye- 
gushë flatër e bishtbardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Krye-gushë bardh i krahëshkruar 
 bisht-pendëzi 

 (Foto nga Rushiti) 

  Pëllumb larash krahëshkruar  
në të himtë 

(Foto nga Rushiti) 

 Korbash (korbush/ë f) shpinë  
krahëshkruar maja flatër  

bishtbardhë  (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

 

Larash (larush) krahëshkruari   
  pullosh i himtë  

(Foto nga Rushiti) 

 Krahë korbash i shkruar flatër- 
bisht pendë-larash  
(Foto nga Rushiti) 

 Krahë korbash (korbush/ë f) 
 gush-maje flatër-bardhë 

(Foto nga Rushiti) 



 

 

 

 

 

Pëllumb krahëshkruar i bruztë në të 
 lëbardhë flatër-bisht pendëbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Krahë-shkruar i murrmë flatër- 
maje bishtbardhë  
(Foto nga Rushiti) 

 Krahë-shkruar i murrmë  
ballëbardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Zijosh (zijuk/ë a f)  flatër një 
pendëbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Zijosh i shkruar ballë-gushë  
krahëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Shpin-zi (zezë) i shkruar krye-gushë  
krahëbardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Zijosh krahë pullos i hirtë  
(vetullush/ë a f) të bardha 

(Foto nga  Rushiti) 

 Zijosh krahë në të kuqërremë   
krye maje-flatër bishtbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Zijosh gushë gjerdan krahëshkruar  
 maje flatër-bardhë 
(Foto nga  Rushiti)  

 

 
 
 

  



 
   

   
Pëllumbat larash të himtë dhe kaltërosh të larmë    
 

 

 

 

 

 

 Hirosh (hirushe f) me  grisha 
 të zeza  maje flatër-bardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Hirosh (hirushe f) me  grisha të  
zeza  maje flatër-bishtbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh (kaltërona f) me  grisha 
 Të zeza flatër bishta-bardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Kaltërosh (kaltërona f) me  grisha 
 të zeza  maje flatër-bardhë 

 (Foto nga Rushiti)  

 Kaltërosh (kaltërona f) me  grisha 
 të zeza  maje flatër-bardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Hirosh (hirushe f)  me  grisha 
 të zeza krye flatër bishtbardhë  

 (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Larash-e i hirtë në të lëbardhë me  
 grisha të zeza  

 (Foto nga Rushiti) 

  Krye-gushë bardhë (bardha)  
Krahë-piklan (piklajkë f)  

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë tymit me grisha  
të zeza maje flatër-bardhë 

 (Foto nga Rushiti) 



 

 

 

 

 

Larash-e ngjyrë ulliri maje flatër 
bishtbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Larash (larashe f) i hirtë në të  
kuqërreme maje-flatër bishtbardhë   

 (Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë ulliri gjerdan 
 maje flatër bishtbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb ngjyrë ulliri i errët 
 flatër-pendë bishtbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Hirosh (hirushe f) në të çelët  
  flatër-pendë bishtbardhë  

 (Foto nga Rushiti) 

 Shpin hirosh (hirushe f)   
  Sqep krahëbardhë 
 (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Qafs-hpin hirosh (hirushe f)   
  gushë krahë bishtbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Qaf-shpin kaltërosh (kaltërona f) i  
bruztë gushë krahë bishtbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 Qaf-shpin kaltërosh (kaltërona f) në  
të hirtë krahë bishtbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Hirosh (hirushe f) në të kaltër  
 vetull maje flatër- bardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 Kaltërosh (kaltërona f)e mbyllët  
 sqep maje flatër-bardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

  Hirosh (hirushe f) e lëbardhë me 
 grisha të zeza flatër bishtbardhë 

 (Foto nga Rushiti) 

  
  



 
 
Pëllumbat larash të himtë dhe kaltërosh të larmë    
 
 
 

 

 

 

 

 

Pëllumb bardha (bardhosh) 
Syzi sqep-bardhë 
(Foto nga  Rushiti) 

  Bardhosh krye-pikalosh (pikëlor)  
i murrmë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb bardha (bardhosh)  
pendë-bisht zi (zezë f) 
 (Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb bardha ( bardhosh)   
bisht zi (zezë f) 

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb bardhish (bardha) 
gushë-pikalosh i kuq  
(Foto nga  Interneti) 

 Pëllumb bardhosh (bardha f)  
mjekërkuq   

(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb bardhosh (bardha f)  
pullosh i kafet   

(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb  gush-kuq bisht  
një pendë-zi (zezë f) 
(Foto nga  Rushiti) 

 Kryeartë flatër maje-kuq   
 

(Foto nga  Rushiti) 



 

 

 

 

 

Pëllumb krah-pullosh/e qaf-kafet 
Bisht-zi (zezë f) 

(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb  krahë pullosh/e i kafet  
bisht-përhimë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb qaf-kafet krahë 
 Pullosh/e 

(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Qaf-grishlani krahë-pullosh/e 
 i kafet në të lëkuq 
(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb bardhosh (bardha f)  
Pullosh/e,) e,i murrme(i,e)    

(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb bardhosh (bardha f)  
qafë-lariskë te zezë     
(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Qafë- murrme(i,e) flatër-maje 
pendë-zi (zezë f)     

(Foto nga  Rushiti) 

 Qafë- murrme(i,e) bisht 
pendë-zi (zezë f)     

(Foto nga  Rushiti) 

 Qafë- murrme(i,e) gushë  
krahë-pullosh/e   

(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Qafë-pikalosh(pikëlor/e) gushë- 
nurrmë krahë bishtbardhë    

(Foto nga  Rushiti 

 Grykë-grishlani(grizhël f)  
krahë-pullosh/e i nurrmë     

(Foto nga  Rushiti 

 Qafë-grishlani (grizhël f) krahë- 
Pullosh/e dyngjyrësh     

(Foto nga  Rushiti 



 

 

 

 

 

Pëllumb larash (larushe f) i 
 galmë  bisht një-pend zi  

(Foto nga  Rushiti 

 Pëllumb pullosh/e i kafetë  
në të murrmë    

(Foto nga  Rushiti 

 Qafë- grishlani (grizhël f) krahë- 
Pullosh/e bishtë-zi (zezë f)     

(Foto nga  Rushiti 

 

 

 

 

 

 Pëllumb bardhosh (bardha f) 
 qafë-shejgalm/e  

(Foto nga  Rushiti) 

   Grykë-murrmë krahë bishtbardhë  
në të kullmë  

(Foto nga  Rushiti) 

  Qafë bojë-diamanti krahëbardhë  
e bisht-zi (zezë f)     

(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumbi qafë ngjyrë-bakri krah- 
kuqalosh në të zbardhur  

(Foto nga  Rushiti) 

 Qafë-grishlani (grizhël f) i kafetë  
bisht-zi (zezë f)  

(Foto nga  Rushiti) 

 Qafë-krah grishlani (grizhël f) 
verdhalash/e f (zhujan/ i- zuj/ë,a f) 

(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

 Pëllumbi shpin shej-kuqosh/ i m 
(kuqeshë f) 

(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb bardhosh (bardha) 
qafë-shejgalm/e  

(Foto: nga Interneti) 

 Pëllumbi shpin shej-kafet  
qafë-gjelërush/e 

(Foto: nga Interneti) 

 
 
 
  
 
 
 



 

 
 

 Pëllumbat ngjyrë korbi larashë të bardhë dhe pikalosh të zi  
 
 

 

 

 

 

 

Pëllumb ngjyrë korbash 
 (korbesh/ë,-a) sqep-bardhë  

 (Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë-galmë/i  
(galush/ë)  

 (Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë korbash 
 (korbesh/ë,-a f) sqep-zi (zezë f)  

 (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a) krye  
krahë lariskë-bardhë  
( Foto: nga Interneti) 

 Pëllumb galan/i (galush/ë)  
maje-flatër dy pendëbardhë  

 (Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a)   
 maje-flatër tri pendëbardhë   

 (Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Korbash/i (korbesh/ë,-a)  krahë 
 lariskë maje pendëbardhë   

 (Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a)   
 bisht tri pendëbardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë-galmë/i (galush/ë) 
bishta-bardhë  

( Foto: nga Interneti) 

http://www.google.ch/imgres?q=dolapci+g%C3%BCvercin&hl=de&sa=X&rlz=1G1ACAW_DECH378&biw=1239&bih=514&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=v3EwNsw-qETqPM:&imgrefurl=http://www.timsah.com/fotogaleri/guvercin-irklari&docid=csom8KR1HOTtqM&imgurl=http://i01so.timsah.com/galleries/2196/26389/1_400.jpg&w=500&h=341&ei=oSK_TpOCEMa_8wPAteWhBA&zoom=1


 

 

 

 

 

Korbash/i (korbesh/ë,-a)   
 sqep maje flatër-bardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a)   
  maje flatër-bardhë   

( Foto: nga Interneti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a)  maje 
 flatër-bisht një pendë-bardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Korbash/i (korbesh/ë,-a)  maje 
 flatër-bisht larosh/e) i bardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a) gjerdan   
 maje flatër bishtbardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Galmë/i (galush/ë) maje flatër  
bishta-bardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Korbash/i (korbesh/ë,-a) krye-gushë 
maje flatër- bardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a) krye- 
grizhlan maje flatër- bardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Zijosh/e lara-lara maje  
flatër-bardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Korbash/i (korbesh/ë,-a) krahë- 
Pullosh/e pendëbardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a) ) krye- 
sorran krahë-larash  
(Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a) krye-sorran 
krahë pullosh/e të bardhë   

(Foto nga Rushiti) 



 

 

 

 

 

Galan (galush/ë) në të kafet  
krahë lara-lara   

(Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a) gushë- 
krahë-bisht lara-lara   
(Foto nga Rushiti) 

 Korbash/i (korbesh/ë,-a) ) krye-sorran 
krahë-pullosh/e një pendëbardhë    

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Gushë korbash/i ) i (korbesh/ë,-a)  
 krye krahë  bishta-bardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Krye-gushë korbash/i  (korbesh/ë,a)  
  krahë  bishta-bardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Krahë-pullosh/e bisht pendë- 
zi (zezë)   

(Foto nga Rushiti) 
 

 

 

 

 

 

Korbash/i (korbesh/ë,-a) lara-lara 
 Bishtbardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Krye-gusgë garushë  
Bishtbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Krye-krahë garushan/e lara-lara  
bishtbardhë 

(Foto nga Rushiti)  

 

 

 

 

 

Krahë korbash/i (korbesh/ë,-a) 
 lara-lara maje bishtbardhë   

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb larash/e bojë-korbi  
e të bardhë  

(Foto nga Rushiti) 

 Gushë-grizhlan i bardhë krahë- 
   bisht-zi (zezë f)   

(Foto nga Rushiti) 

 
 
 
 



 

 
 
Pëllumbat larash të himtë dhe kaltërosh të larmë    
 

 

 

 

 

 

Çaf- murrmë krah pullosh/e   
trengjyrësh 

(Foto nga Rushiti) 

 Çaf-grishë gushë-murrmë krah  
pullosh/e lara-lara   
(Foto nga Rushiti) 

 Hirosh në të bardhemë  krahë- 
 larash/e,f) të bardhë 

(Foto nga Rushit Rushiti) 

 

 

 

 

 

Hirtë në të kaltër krahë  
maje pendëbardhë 
(Foto nga Rushiti) 

 Hirosh krahë-lara-lara pendë 
bishtbardhë  

(Foto: Afrim Myrta - Gjilan) 

   Kaltërosh (katrona f) krahë- 
 pullosh/e,f) të bardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

 Hirosh (hirushe f) krahë  
maje të bardhë 

(Foto nga Rushiti) 

  Krahë pullosh/e,f) i hirtë  
 maje-flatër një pendëbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Krahë-larosh/e)i hirtë e të bardha  
bisht-zi  

(Foto nga Rushiti) 



 

 

 

 

 

  Krahë-larosh/e)  i hirtë e të bardha 
maje-pendë bisht zi (zezë f) 

(Foto nga Rushiti) 

 Pullosh/e,f) i hirtë krahë maje  
pendë të përziera  të bardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Krye-grizhlan larash/e - 
trengjyrësh 

(Foto nga Rushit Rushiti) 

 

 

 

 

 

Qafë murrë krahë-larosh/e) 
 i hirtë e të bardha 
(Foto nga Rushiti) 

  Qafë murrë krahë-pullosh/e,f) 
 i kafet në të zezë 
(Foto nga Rushiti) 

 Larash /e,f) i hirtë në të galmë 
 maje-flatër bishtbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Larash /e,f) bojë-diamanti maje 
 flatër-bardhë 

(Foto nga Rushit Rushiti) 

 Larash/e,f)  i hirtë në të kaltër 
maje-flatër bisht zi (zezë) 
(Foto nga Rushit Rushiti) 

 Larash/e,f) i kaltër maje-flatër bisht  
pendë të përziera 
(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Larosh/e) i rimtë e të bardha 
 bisht-zi (zezë f) 

(Foto nga Rushiti) 

 Qafë-blerosh/e) në të murrmë  
 krahë-bardhë e të përhimë 

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb qafë bojë-kafe i çelët 
 krahë bishtbardhë 
(Foto nga Rushiti) 



 

 

 

 

 

Pëllumb larash /e.f)   
shumëngjyrësh 

(Foto nga  Rushiti) 

 Larash i kuqërremët në të murrmë 
bishtbardhë 

(Foto nga Rushit Rushiti) 

 Pëllumb larash /e.f)i kuqërremët   
shumëngjyrësh 

(Foto nga Rushit Rushiti) 

 

 

 

 

 

Qafëshok/e,ja f) e murrët në të  
blerët krahë bishtbardhë  

(Foto nga Rushit Rushiti) 

  Larash /e,f) bojë-diamanti maje 
 flatër bishtbardhë 

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb lara-lara maje  
flatër zi (zezë) 

(Foto nga Rushiti)  
 

 

 
 

 
 Pëllumb larash/e,f) i hirtë  

në të kaltër bisht pendëbardhë 
(Foto nga Rushiti) 

 
 

 
 

    
  



 

 
 
 

Pëllumbat kuqosh pikalosh të kuqë ngjyrë tulle dhe larosë të kuq 
 

 

 

 

 

 

Kuqosh/ë-at (kuqeshë f) i ndezur 
shejgalm/e bisht-lëbardhë  
(Foto nga Rushit Rushiti) 

 Shegut /ë a f sh (prej shegë) i  
ndezur  

(Foto nga Rushiti) 

 Kuqosh/ë-at at (kuqeshë f)   
krahë bisht-lëbardhë  

(Foto nga Rushiti 

 

 

 

 

 

Kuqosh/ë-at  (kuqeshë f) i ndezur 
 në të errët flatër pendëbardhë  

(Foto nga  Rushiti) 

 Kuqosh/ë-at i ndezur flatër-bisht 
pendëbardhë   

(Foto nga Rushit Rushiti) 

 Kuqosh/ë-at (kuqeshë f) në të  
zbehtë  flatër-bisht pendë-lëbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb bojë kafe i errët  
flatër bishtbardhë 

 (Foto nga  Rushiti) 

 Kuqosh/ë at) në të kafet flatër- 
bishtbardhë  

(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb bojë tulle flatër-bisht  
të lëbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 



 

 

 

 

 

Shegut /ë a f sh (prej shegë) i errët 
 krye flatër bishtbardhë 

(Foto: nga Int Dino Bajrami) 

 Kuqosh/ë at (kuqeshë f) gushë- 
flatër bishtbardhë 
(Foto nga  Rushiti) 

 Shegut /ë a f sh (prej shegë)  
 flatër bishtbardhë  
(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Kuqosh/ë at (kuqeshë f) në të çelur 
 krye maje flatër-bardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Krye-grishlani (grish/ë-a f)i kuq   
maje-flatër bishtbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Kuqosh/ë at (kuqeshë f) në të 
 lëbardhë maje-flatër bishtbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

 Krahëbardhë kuqosh i  
grosh/ëm (i)e  

(Foto nga  Rushiti) 

 Kuqosh/ë at (kuqeshë f)  qafë-krahë  
larash i bardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Kuqosh/ë at  (kuqeshë f)  krahë-
larisk/ë bishtbardhë 
(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Kullosh/ë at (kuqeshë f) i mbyllur në 
 të lëbardhë flatër-bishtbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Kullosh/ë at f (kuqeshë f) i lëbardhë 
flatër-bishtbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 

 Kuqosh/ë at (kuqeshë f) në të verdh 
 qaf- larash pendë-bishtbardhë 

(Foto nga  Rushiti) 



 

 

 

 

 

  Kuqosh/ë at (kuqeshë f) krahë- 
larisk-ë) flatër-bishtbardhë  

(Foto nga  Rushiti) 

 Larash/e) i kafet gushë flatër- 
pendëbardhë 

 (Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb krahë-larash me  
grisha të kafet  

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb bojëkafe i errët bisht-
bardhemë 

( Foto: nga Interneti) 

 Pëllumb bojëkafe i ndezur  
me grisha 

(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb bojëkafe i çelët  
me grisha 

(Foto nga Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb bojëkafe krah-pikalosh-e 
me grisha 

( Foto: nga Interneti) 

 Pëllumb i përhitur qafë-bojëkafe  
 me grisha 

( Foto: nga Interneti) 

 Pëllumb bojëkafe i ndezur  
gushë-ballëbardhë 

( Foto: nga Interneti) 

 

 

 

 

 

Qafë-grishlani (grish/ë-a f) i përhitur 
me grisha të kafetë    
(Foto nga Rushiti) 

 Pëllumb i përhitur me grisha të  
kafetë  maje flatër-bardhë 

(Foto nga Rushiti)  

 Kuqosh/ë-at (kuqeshë f)   
  flatër-pendë bishtbardhë  

(Foto nga  Rushiti) 



 

 

 

 

 

Pëllumb bojëkafe në të finjës 
(Foto nga Rushiti)  

 

 Pëllumb bojëfinjë i rimtë krah- 
pullosh i bardhë 

(Foto nga Rushiti)  

 Pëllumb bojëfinjë në të  
kuqërremë 

(Foto nga Rushiti)  

 
  



 
 

 
 

Pëllumbat ngjyrë turreci të bruztë (të rimtë) dhe Argjend 
 

 

 

 

 

 

Pëllumb ngjyrë turreci  
(turtulleshë) 

 (Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë turreci i  lëbardhë 
 bisht-pendë bardhë  
 (Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb larash ngjyrë turreci  
(turtulleshë) 

 (Foto nga  Rushiti)  

 

 

 

 

 

Pëllumb ngjyrë turreci maje-flatër 
bardhë (turtulleshë) 
 (Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë turreci i bruztë maje-
flatër bardhë (turtulleshë) 

 (Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb ngjyrë turreci i bruztë në  
të qelur maje-flatër bardhë  

 (Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb i bruztë (i rimtë) maje-flatër 
bisht- pendëbardhë  
 (Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb i bruztë në të bardhemë  
maje flatër-bardhë (turtulleshë) 

 (Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb larash (lareshe i bruztë  
në të errët  (turtulleshë) 

 (Foto nga  Rushiti) 



 

 

 

 

 

Pëllumb larashë i argjend  
në të errët   

 (Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb bojë-vjollëzore maje flatër 
bishtbardhë (ngjyrë të qelibarit) 

 (Foto nga  Rushiti) 

 Grishlani (grish/ë-a f) i argjend  
maje flatër-bardhë  
 (Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Pëllumb  bojë-vjollëzore e lëbardhë 
maje flatër-bardhë (ngjyrë të qelibarit)  

(Foto nga  Rushiti) 

 Grishlani (grish/ë-a f) i argjend  
në të errët flatër-bardhë  

 (Foto nga  Rushiti) 

 Grishlani (grish/ë-a f) i argjend  
në të errët maje flatër-bardhë  

 (Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Qafë-grizhël e errët bishtbardhë 
(Foto nga  Rushiti) 

 Qafë-grizhël krahë-bruztë(i,e) 
flatër-bishë zi (zezë)  
(Foto nga  Rushiti) 

 Qafë-grizhël krahë bojë të rimtë 
barkë bishtbardhë  
(Foto nga  Rushiti) 

 

 

 

 

 

Krahë-bruztë(i,e) në të errët  
maje-flatër bishtbardhë  

(Foto nga  Rushiti) 

 Pëllumb bojë-turreci në të vjollëzor/e,  
(do në ngjyrë të qelibait) 

(Foto nga  Rushiti) 

 Grishlani (grizhël) krahë bojë- 
ndryshku flatër-bishë zi   

(Foto nga  Rushiti) 

 
 

Hartuesi i  Emrave të pëllumbave 

Rushit Rushiti – njohës i pëllumbave  

Emmen /LU – Zvicër,   25.01.2020 

 


