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FALENDERIME  
Ky studim u mbështet nga programi SCOPES (Bashkëpunimi 
Shkencor midis Europës Lindore dhe Zvicrës), nëpërmjet 
projektit të përbashkët nr. 7ALJ065583, i cili falenderohet me 
mirënjohje. 
Studimi i algave në Tiranë u krye me anë të mikroskopit optik  
LEICA DM LB të dhuruar nga fondacioni gjerman Alexander v. 
Humboldt, ndaj të cilit ne shprehim mirënjohjen tonë. 
Grupi i punës falenderon me mirënjohje mbështetjen e zyrës së 
DEZA në Bernë që mundësoi dërgimin në Tiranë të materialeve 
të blera dhe atyre të përdorura (paisje, libra, qelqurina) nëpërmjet 
shërbimit diplomatik. Zyra e Zviceriane e Bashkëpunimit në 
Tiranë ndihmoi shumë në mbajtjen e lidhjeve të forta midis 
Tiranës dhe Zyriut. 
Fotot mikroskopike janë bërë nga A. Miho gjatë periudhës 1999-
2000, duke përdorur një mikoskop optik Leitz-Diaplan Leica (me 
objektiv 63x) dhe lehtësi të tjera, të ofruara me kënaqsi nga Prof. 
H. Lange-Beratlot dhe grupi i tij i Ekologjisë Ujore në Institutin e 
Botanikës, Universiteti i Frankfurtit/M, gjithashtu, falë 
mbështetjes financiare të fondacionit Alexander v. Humboldt.  
Shumica e fotove janë bërë dhe ofruar me kënaqësi nga Dr. L. 
Shuka, Seksioni i Botanikës, Universiteti i Tiranës, i cili ishte me 
grupin mnitorues gjatë ekspeditave të marsit 04.  
 
  
 


