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Artana (Artanë,Novobërdë) është qyteze në
pjesën lindore të Kosovës. Është përmendur në
dokumente historike më herët se në vitin 1326. Së
pari është përfshir së bashku me pjesët tjera të
Kosovës brenda Mbretërisë së parë Bullgare.
Novobërda ka qenë qendër kryesore në atë kohë
me fortesë të madhe mesjetare të ngritur në maje
të një vullkani të shuar. Gjatë fillimit të shek. XIX
popullsia e Novobërdës ishte pakësuar, si pasojë e
levizjes së shumicës së banorëve në zonat me
qasje më të lehtë ne rrethin e Gjilanit.

Kjo komunë ka 6.720 banore. Poashtu ka rezultuar
se 60% janë te perkatesisë serbe, 39% shqiptare
dhe 1% te tjere.



KafshËtbimËt
Bimet fare zhveshura drunore me fruta si:
molla, dardha, qershia, pjeshka, kumbulla,
arra, geshtenja, kajsia, rrushi jane te
perhapura ne rajonin e Gjilanit. Bime
barishtore: gruri, misri, tershera dhe elbi.
Pyjet perbehen nga druret e ahut, bungut,
frasheri, geshtenjave, drureve halore. Bima
me e perhapur edhte lulekuqja e ares. 
Ne ket rajon kemi bime te ndryshme, dhe
disa nga me te njohurat jan likenet e
ndryshme, algat dhe kepurdhat. Algat
hasen në lumenj, liqene, vende me lagështi,
pastaj pranë lumenjve, si në gurë e në
lëvore të drunjëve. Kërpurdhat janë të
përhapura, si: ushqyese, helmuese dhe
parazite. Kërpudhat ushqyese - më të
përhapura janë ato kapelore, si të fushës
dhe të pyjeve.

Kafshët më të njohura në Artanë janë:
ujku, ariu i murrmë, vidra, dhia e eger,
dhelpra, qentë, macat si dhe bilbili dhe
huti.

 

SHPYLLËZIMI I ARTANËS

Shpyllëzimi i Artanës (Novobërdës) por
edhe i vendeve te tjera është ngjajshëm. 
 Shpyllëzimi i Artanës është bërë nga
djegia dhe prerja e të gjitha drunjeve në
një pjesët të caktuar dhe ajo pjesë është
shfrytëzuar për interesat e njeriut.
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