
Përmet
29 Nëntor 2015                             

PROGRAMI I KURSIT

UDHËRRËFYES EKSKURSIONESH

(GUIDA MALORE)

Roland Lleshi



METEOROLOGJIA



Çfarë është meteorologjia?

• Meteorologjia është shkenca, e cila studion të gjitha
dukuritë fizike në mbështjellësin ajror rreth Tokës, 
respektivisht në atmosferë.

• Metereologjia studion proçeset dhe fenomenet e 
atmosferës së tokës duke përfshirë këtu dhe studimin e 
klimës apo dhe parashikimin e motit.





• Meteorologji – “në qiell” dhe “studim” nga greqishtja e lashtë
“meteoros” dhe “logia” 

• Meteorologjia është e rëndësishme në fusha të ndryshme……

• Era, presioni i ajrit, ndryshimi i temperaturës studiohen që të
ndihmojnë parashikimin e motit.

• Meteorologët studiojnë kryesisht pjesën e poshtmë të atmosferës
(troposfera)

• Info merret nga satelitët por dhe nga termometrat e thjeshtë



• Antikiteti - 3000 p.e.s në Indi, grupet ose fiset e quajtura Upanishade 
arrinin ta parashikonin motin me anë të lëvizjes së tokës rreth Diellit. 

• Ishte filozofi grek Aristoteli që përdori fjalën meteorologji
në librin e tij ‘Meterologica’ në vitin 340 p.e.s  

• Në 1793, John Dalton publikoi një libër mbi observime 
meteorologjike duke u quajtur meteorologu i parë.

• Në 1840 u krijua shërbimi i parë i parashikimit të 
motit (Hobart, Australi).

• Në 1960 u lançua sateliti i parë që siguroi 
monitorimin e motit 24/24 në të gjithë botën.

Aspekti historik



Në Shqipëri?

Source: IGJEUM-Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit





Në Shqipëri

• Vlera të tjera datojnë që prej 1887, në qytetin e Shkodrës. 
Personat që punonin ishin të huaj, priftërinj. 

• Një rrjet meteorologjik kombëtar u instalua në vitin 1949 nga
Instituti i Shkencës.





Çfarë të dhënash mund të marrim nga website-i?
http://www.geo.edu.al

http://www.geo.edu.al/


Çfarë të dhënash mund të marrim nga website-i?  http://www.geo.edu.al

http://www.geo.edu.al/




Source: http://www.geo.edu.al/neëëeb/?fq=brenda&kid=34&gj=gj1&kid=34

http://www.geo.edu.al/newweb/?fq=brenda&kid=34&gj=gj1&kid=34


Atmosfera, përveç fenomeneve interesante, shpesh 
rezervon të papritura të pakëndshme.

1. http://www.atmosfera.al

2. www.estofex.org European Storm Forecast Experiment

3. www.meteoalarm.eu

4. www.blitzortung.org
Ndërsa gjatë udhëtimit ecjes, ngjitjes në mal, ndiqni (edhe me celular) adresat më lart

http://www.atmosfera.al/
http://www.estofex.org/
http://www.meteoalarm.eu/
http://www.blitzortung.org/


Relievi i territorit shqiptar

• 76 % të territorit nga male dhe kodra.

• Lartësia mesatare 700 m mbi nivelin e detit.

• Dyfishi i lartësisë mesatare Evropiane.

• Rajoni Jugor ka ndërtim gjeografik dhe reliev me 
të thjeshtë se rajonet e tjera malore të vendit.

• Vargmalet kanë përbërje kryesisht gëlqerore

• Maja më lartë është ajo e Tomorrit (2417 m)

• Lugina e Vjosës është lugina më e madhe.



Klimatologjia e reshjeve në Shqipëri

• Shqipëria ka klimë mesdhetare.

• Ka klimë tipike lokale ku dallohet tek
regjimi i reshjeve.

• Faktorët për sasinë e reshjeve të rëna në 
territor janë të ndryshme. 

• Shqipëria ka mesatarisht 1430 mm reshje
në vit

• Alpet kanë sasi reshjesh vjetore rreth
3000 mm në vit.

• 70% e reshjeve bie në gjysmën e ftohtë të 
vitit, max në nëntor dhe min në korrik.

Muça, L.: 1997

Shpërndarja e reshjeve vjetore në Shqipëri



Si bëhet shpërndarja e vendmatjeve meteorologjike?

• Vendmatjet të jenë të shpërndara në territor në 
mënyrë thuajse uniforme.

• Vendmatjet të mbulojnë të gjitha zonat klimatike në 
të cilat ndahet klima e territorit shqiptar.

• Vendmatjet të jenë përfaqësues për zonat me 
riskun më të lartë ndaj reshjeve intensive.

• Vendmatjet që i përkasin të njëjtës zonë klimatike, 
vlerat e pragut të reshjeve intesive janë të përafërta



Çfarë kuptojmë me fjalën reshje
dhe në çfarë formash i kemi ato?



Meteorologët e parë?
• Mjaft e rëndësishme për një grup të gjërë të shoqërisë.

• Disa nga vëzhguesit e parë të motit janë:

1. Barinjtë



2. Fermerët



3. Peshkatarët/Marinarët



Atmosfera

• Përreth Tokës ndodhet një
shtresë e gaztë që quhet
atmosferë dhe qëndron aty prej
forcës tërheqëse (gravitacionale) 
të tokës.

• Prejardhja e fjalës është nga
greqishtja që dmth “avull” dhe 
“sferë” lëmsh



• Është një sistem i komplikuar

1. Dinamik (avullim, formimi i reve, reshje deri tek ciklonet, 
anticiklonet, rrufe)

2. Fizik (transformim i rrezatimit diellor në tokë deri tek ngrohja e sip 
të saj, emetimet e rrezatimit infra të kuqe, kthimin e avujve të ujit 
në atmosferë në re)

3. Kimik (prodhimi dhe transformimi i gazeve të atmosferës)

Atmosfera



Cili është gazi me % më të lartë në
atmosferë? 

1. Oksigjeni (O)?

2. Azoti (N)?

3. Dioksidi i karbonit (CO2)

4. Argoni (Ar)?



• Përbëhet kryesisht nga azoti N (78%). Përmban gjithashtu
dhe oksigjen O (21%) dhe dioksid karboni CO2,argon Ar
(<1%) dhe gaze të tjera. 

Përse shërben atmosfera?

• Mbron organizmat e gjallë nga dëmtimet e rrezatimit
ultraviolet, erërave diellore dhe rrezatimit kozmik.

• Pra bën të mundur jetën në planetin Tokë. 



Atmosfera përbëhet
nga 5 shtresa

Troposfera- është shtresa e parë mbi 
sipërfaqen e tokës dhe përmban mbi 
gjysmën e atmosferës së Tokës. Moti 
ndodh në këtë shtresë. (11 km)

Stratosfera- shumë aeroplanë reaktiv 
udhëtojnë në këtë lartësi sepse është 
shumë e qëndrueshme. Këtu shtresa e 
ozonit përthith rrezatimin dëmtues të 
diellit. (11-48 kilometers)

Mezosfera-Meteorët digjen në këtë 
shtresë. Më shumë se 99% e gazeve 
ndodhen deri në këtë shtresë.

Termosfera- është shtresa ku 
temperaturat janë shumë të larta.

Ekzosfera- aty atmosfera bashkohet 
me hapsirën kozmike. Shtresa e 
fundit.



Çfarë ndodh me temperaturën kur
ngjitemi lart në shtresat e atmosferës?

1. Rritet

2. Ulet?

3. Konstante?

4. Luhatet?



Klima dhe moti



Klima
Është gjendja e atmosferës në një periudhë (regjim) kohore të gjatë, 
siç mund të jenë disa vjeçare, dekada, shekuj apo dhe më shumë për
një zonë të caktuar.

Zonat klimatike të Botës



Elementët klimatikë që merren për bazë për 
përcaktimin e klimës:

1. Insolacioni (diellëzimi) - ndriçimi i Diellit brenda kohës 
së caktuar (ditë, muaj, vit). (260 ditë diellëzim???)

2. Temperatura e ajrit

3. Temperatura e tokës

4. Reshjet

5. Shpejtësia e erës

6. Vranësirat

7. Mbulesa e dëborës

8. Lagështia e ajrit



Faktorë kryesorë të klimës

1. Gjerësia gjeografike

2. Relievi

3. Lartësia mbi nivelin e detit

4. Pozita ndaj deteve dhe
oqeaneve

5. Rrymat ajrore dhe ujore

6. Bimësia

7. Njeriu (faktori antropogjen)



Klimatologjia është disiplina shkencore që
studion klimën.

• Klimatologjia ndahet në:

1. Klimatologjinë e përgjithshme (fizike)

• Klimatologjia e përgjithshme studion vetitë fizike të klimës 
si gjendje mesatare e atmosferës.

2. Klimatografi.

• Klimatografia pasqyron klimën e rajoneve të ndryshme.



Moti

• Moti është gjendja aktuale fizike e atmosferës në një zonë të 
caktuar në një moment të caktuar.



Elementët që përbëjnë motin janë:

1. Temperatura e ajrit

2. Shtypja (trysnia) atmosferike

3. Era – shpejtësia dhe drejtimet e saj

4. Vranësirat

5. Reshjet atmosferike etj



Po çfarë është më konkretisht moti?
• Ndryshimet ditore në mot shkaktohen prej erërave dhe

stuhive.

• Ndryshimet sezonale (stinët) shkaktohen prej rrotullimit të 
tokës rreth diellit.



Çfarë e shkakton motin? 

1. Rrezet e diellit nuk bien kudo njësoj mbi sipërfaqen e 
tokës. Si rrjedhojë?



Pse malet ndikojnë mbi klimën dhe motin?

Mali ka dy anë: me dhe pa erë (krijohet efekti hija e shiut)



Presioni atmosferik
(trysnia)

• Presioni atmosferik është një forcë e cila ushtrohet nga pesha e ajrit
në një sipërfaqe në atmosferën e tokës. 

• Toka është e mbuluar nga një shtresë ajri. Kjo shtresë nuk është e 
shpërndarë në mënyrë të barabartë rreth globit.

• Në lartësi të ndryshme, shtresa e ajrit është e ndryshme.

Presion i lartë Presion i ulët



Trysnia atmosferike matet me: 

1. Higrometër?

2. Termometër? 

3. Barometër?

4. Anemometër? 



Lagështia

• Lagështia- është sasisa e avujve të ujit në ajër.

• Lagështia absolute – sasia aktuale e avujve të ujit  që ndodhen
në ajër e shprehur në gr/m3.

• Lagështia relative - % e avujve të ujit në atmosferë krahasuar me 
sasinë maksimale të avujve të ujit  që atmosfera mund të mbajë
në një temperaturë të caktuar. 
Lagështia relative normale ka vlera nga 50-60% (për
meteorologët).



Retë

• Pjesëza të imta uji të lëngët ose të akullta ose përzierjë të të
dyjave që notojnë në atmosferë.

1. Shtresore (stratus)

2. Grumbullore/shtërngatore
(cumulus)

3. Puplore (cirrus)



Reshjet

Reshjet i kemi:

1. Formë shiu

2. Dëborë

3. Breshëri

4. Mjegulla

5. Vesa

6. Bryma

Që të kemi reshje duhet:

1. Prej rrymave ngjitëse duhet të çlirohet sasi e madhe uji.

2. Pjesëzat e reve të kenë madhësi të ndryshme e të lëvizin me shpejtësi të 
ndryshme.

3. Reja duhet të ketë një farë trashësie të caktuar.

Të gjitha format e ujit që gjenden në atmosferë në gjendje të ngurtë
ose të lëngët dhe që arrijnë sipërfaqen e tokës.



Shiu
• Krijohet nga kondensimi i avujve të ujit në 

temperatura më të larta se temperature e ngrirjes
së ujit.

• Si matet sasia e shiut të rënë?

• Rrezja 0.1 – 3.5 mm.

Bora
• Kondensimi që kryhet në ajër, në temperaturë

nën 0°C, merr formën e borës.

Breshëri

• Janë reshje të formuara nga re shtërngatore
(cumulonibus) që shtrihen nga 300 m prej
sipërfaqes së tokës deri në 1200 m

Shpërndarja e reshjeve 24 orëshe, 27 dhjetor 2005



Shiu

Epruvetë / instrument mates

1. Mm
2. Periudhë kohore orë, ditë, muaj, 

vit etj



Bora

• Duhet përgatitje për tu përballur me kushtet e 
borës.

• Krijon rrisqe të ndryshme



Mjegulla

Avull uji i kondensuar në shtresën ajrore afër sipërfaqes tokësore, në 
sasi të mjaftueshme që mund të zvoglojë largësinë e shikimit.

Ka një diferencë prej 2.5°C të 
avujve të ajrit përpara së të 
kthehet në vesë. 

1. Ulet shikueshmëria
2. Zëri transmetohet me keq

Mund të konsiderohet si një lloj
reje afër sip. së tokës



Vesa

• Ajri që  vjen në kontakt me sipërfaqe të ftohta, mund të ftohet
nën temperaturën e tij dhe depozitohet në formë vese mbi këto
objekte.

Bryma

• Kur pika e vesës së ajrit është më e ulët se 0°C, avulli i ujit që 
përmban ajri kalon drejtpërdrejt nga gjendje e gaztë në të 
ngurtë. 



Pra cila ishte diferenca ndërmjet
vesës dhe brymës???



Rrufetë & vetëtimat

• Rrufetë.

1. Të gjitha rrufetë janë të rrezikshme
2. Çdo rrufe/bubullimë prodhon vetëtima.
3. Megjithëse shumica e viktimave të rrufeve mund të mbijetojnë, ato kanë

simptoma dhe problematika që zgjasin në kohë.

Vlerësoni aftësinë e stuhisë: tingulli ka një shpejtësi prej 340 m/s. Është e 
mjaftueshme të shumëzosh numrin e sekondave nga një rrufe në tjetrën dhe
tingullin për 340 m. 
Shkarkime të shpeshta/të mundshme: maja, kreshta, pemë të larta, ndërtesa dhe
pemë të izoluara. Frekuenca e rrufeve në mal është shumë më e lartë se ajo e 
fushës.



Masa mbrojtëse nga rrufetë/vetëtimat!

1. Strehohuni brenda në shtëpi, ndërtesa të mëdha ose brenda mjeteve tuaja.

2. Brenda shtëpisë mos e përdorni telefonin, përveç emergjencave.

Nqs mbeteni jashtë dhe nuk mund të strehoheni diku ndiqni këto rregulla:
1. Mos rrini nën një pemë të lartë e cila është e veçuar nga të tjerat.

2. Mos qëndroni në hapësira ku lartësoheni mbi ambjentin për rreth si fusha, mbi
kodra, varka etj.

3. Dilni dhe largojuni ujërave te hapura (lumenj)!

4. Qëndroni larg mjeteve si traktori apo paisjeve të tjera metalike!

5. Zbrisni nga motorri, biçikleta etj!

6. Qëndroni larg gardheve metalike, tubacioneve të ujit apo çdo lloj tjetër që mund
të përcjell rrufetë!

7. Shmangni qëndrimet në struktura të hapura!

8. Në pyll strehohuni në vende të ulëta, poshtë pemëve të ulëta!

9. Nqs nuk ke ku të strehohesh diku, atëherë mblidh trupin, ulu në gjunjë dhe
vendose kokën midis këmbëve dhe mos qëndro shtrirë në tokë!



Çfarë e shkakton vetëtimën?

Vetëtima është një shkarkesë elektrike. Pikat e shiut në gjendje të ngurtë përplasen me 
njëra tjetrën ndërkohë që lëvizin në ajër. E gjithë kjo përplasje krijon ngarkesë
elektrike. Pak më vonë e gjithë reja mbushet me ngarkesë elektrike. Krijohen kështu
ngarkesa pozitive protonesh në majë të resë dhe negative poshtë saj, duke krijuar
tërheqje nga njëra tjetra. Shkarkesa elektrike e resë përqëndrohet kundrejt gjithçkaje
si: male, njerëz, ose pemë të veçuara.

Si formohen vetëtimat?

A i keni fërkuar ndonjëherë duart me një copë të leshtë dhe pastaj keni prekur një
diçka metalike dorezë dere? Nqs po atëherë është i njëjti concept.

Si e dallojmë që vetëtima është afër ose jo?

Nqs shikon re të zeza atëherë vetëtimat mund të jenë prezent por gjëja më e mirë
është të dëgjosh a ka bubullima . 



Era
• Ndryshimi i shtypjes (trysnisë) atmosferike në dy pika të sip 

tokësore, krijon forcën e cila detyron ajrin të lëvizë nga pika me 
shtypje më të lartë atmosferike drejt pikës me shtypje më të ulët. 

• Lëvizja e ajrit në drejtim horizontal na jep atë që ne në praktikë e 
quajmë erë.



Era është ajri në lëvizje në një shkallë të madhe.
Prodhohet nga ngrohja e pabarabartë e sipërfaqes së tokës nga dielli. 

Dy janë faktorët e nevojshëm për të specifikuar erën: 
• Shpejtësia
• Drejtimi i saj.

Çfarë është era? 

Çfarë e shkakton atë të fryjë? 

Ajri i ngrohtë që është më i lehtë në peshë sesa ajri i ftohtë ngrihet lart pastaj ajri i ftohtë
qarkullon dhe zëvëndëson ajrin e ngrohtë. Kjo lëvizje e ajrit është ajo çka shkakton erën.  



Erërat lokale

• Erëra të veçanta që formohen nën ndikimin e kushteve
fiziko-gjeografike lokale ku bëjnë pjesë:

1. Puhitë

2. Erërat e luginave e të malit

3. Erërat e liqeneve

4. Erërat e pyllit e të qytetit



Puhitë/flladet
• Janë erëra të lehta që vihen re në brigjet e deteve dhe liqeneve dhe 

ndryshojnë drejtimin dy herë në ditë. 

Erërat e luginave

• Në male kur moti është i kthjellët dhe i qetë kemi një ndryshim të
rregullt të erërave:

1. ditën era fryn nga mali drejt luginave
2. natën fryn nga lugina drejt malit.

Murlani
• Është një nga llojet e ndryshme të erërave malore që në 

meteorologji njihet me emrin borë.
• Murlani është një erë e fortë që vjen nga relieve malore, më e 

shpeshtë gjatë stinëve të ftohta. 



Shpejtësia e erërave

• Shpejtësia e erës matet me anomometër
dhe drejtimi i erës me anë të orientuesit
të erës. 

• Erërat emërtohen nga drejtimet që 
fryjnë. 

• Psh erat verilindore fryjnë në drejtim të 
jugut prej nga verilindja. 



Era në male
1. Ajo është më e fuqishme se sa në vende të 

ulëta prandaj duhe të jemi gati për të.

2. Ajo na pengon të ecim

3. Do të na tentojë të ndryshojë ekuilibrin dhe 
ecjen normale

4. Kujdes nga rrëshqitjet

5. Zgjidh veshje kundra erës



Rrezatimi diellor dhe temperatura në sipërfaqen
e Tokës.

• Në një masë të madhe temp. e 
sipërfaqes së tokës përcaktohet
nga sasia e rrezatimit të përthithur
nga dielli. 

• Sipërfaqja e Tokës nxehet nga
përthithja e rrezeve diellore dhe 
arrin vlerën globale të 
temperaturës deri -18 °C.

• Sasia e rrezatimit e riemetuar drejt Tokës nga përthithja e gazrave në 
atmosferë e rrit përsëri temperaturën e tokës deri në 15°C, “Efekti
serë”





Lëvizjet atmosferike

• Zonat ku masat ajrore ngjiten dhe presioni atmosferik është i 
ulët shoqërohen me re dhe stuhi.

• Zonat ku masat ajrore zbresin dhe presioni atmosferik është i 
lartë atëherë kemi mot me kushte të mira.

Presion i
ulët

Presion i 
lartë



Ciklonet

• Ciklon është një hapsirë me 
presion atmosferik të ulët
krahasuar me rrethinën.

• Moti zakonisht është me stuhi
dhe zona me presion atmosferik
të ulët. 



Anticiklonet

• Anticikloni është hapësirë me 
shtypja atmosferike të lartë
në krahasim me rrethinën.

• Zakonisht moti është i mirë.  



Frontet atmosferike

• Zona tranzitore ndërmjet dy masave ajrore me lagështi dhe 
temperaturë të ndryshme quhet front. 

Ajër i ftohtë
Ajër i ngrohtë



Fronti i ftohtë
• Një front i ftohtë përcaktohet nga ndryshimi kur një masë ajri e 

ftohtë i zë vendin një mase ajri të ngrohtë. 

• Lëvizin nga veriperëndimi drejt jugperëndimit.

• Temperaturat mund të bien deri në 9°C.

Ajrër i ftohtë Ajrër i ngrohtë



Fronti i ngrohtë
• Një front i ngrohtë përcaktohet nga ndryshimi kur një masë ajri e 

ngrohtë i zë vendin një mase ajri të ftohtë. 

• Zakonisht lëvizin nga juperëndimi drejt verilindjes.

• Ajri bëhet më i ngrohtë dhe më i lagësht.

Ajër i ngrohtë

Ajër i ftohtë



Si të lexojmë një hartë meteorologjike?
sinoptike

1. Kupto konceptet e përgjithshme të motit!

• Gjendja e tanishme, ardhmen e atmosferës ku
shfaqen një apo më shumë parametra
meteorologjikë si:

1. Trysnia atmosferike

2. Temperatura

3. mbulimi nga retë

4. reshjet

5. izopipset etj.



Fronti i ngrohtëFronti i ftohtë

Stacionar

Pengues



Si të lexojmë shenjat kur mund të
përkeqësohet moti?

Gjithmonë kemi të bëjmë me parashikim!!!



Shiko retë!

• Zakonisht retë që janë të 
bardha dhe në lartësi
tregojnë se do të ketë
mot të mirë.

• Retë e errëta dhe në 
lartësi të ulët
parashikojnë shi dhe 
stuhi.



Retë grumbullore me shi(cumulonibus)
• Prezenca e reve të dendura dhe në formë vertikale herët në 

mëngjes dhe gjatë ditës, me shumë gjasa do të kemi mot te keq
shumë shpejt.



Retë si poçe apo xhep
(mammatus)

Mund të shkaktojnë rrufe të shumta, të frikshme. (stuhi të fuqishme/tornado).



Retë puplore (cirrus)

Lart në qiell, të gjata do të thotë që do të kemi mot të keq brenda
36 orësh (një ditë e gjysëm). 



Retë grumbullore të larta (Altocumulus)
Gjithashtu dhe kjo formë reje tregon për një mot të keq brenda
një dite e gjysmë.



Do të shi  ketë që ditën e 
nesërme.

Kur shfaqen në të njëjtin
qiell?



Re të grumbulluara (cumulus)

Tregojnë mundësinë e rebesheve të shiut, vonë gjatë ditës.



Re shtresore me shi (nimbostratus)

• Kur qëndrojnë ulët dhe të dendura në qiell kemi të bëjme me shi 
të menjëhershëm.



Cumulus Cerris

Altocumulus Nimbostratus 



Disa lloje parashikimesh të hershme

1. Qiell i kuq gjatë natës?

Moti do të jetë i mirë.

1. Qiell i kuq në mëngjes?

Paralajmërim për mot të vështirë.



Vëzhgo ylberin!

• Nqs është drejt perëndimit kemi mot të keq.

• Nqs shikojmë ylberin në lindje rreth orës së perëndimit të diellit
dmth që kemi mot të mirë. 

Source:



Ngulja sytë Hënës
• Nqs hëna shihet qartësisht do të thotë që ka presion të ulët dhe pritet

të kemi shi.
• Nqs shikojmë një rreth përqark hënës dmth se mund të kemi shi 

brenda tre ditësh. 

“Rrethi shkaktohet si
rezultat i reve në 
lartësi të madhe
shoqëruar me front të 
ngrohtë dhe lagështi.”



• Dhimbje kockash dhe gjymtyrësh?

- Ndryshime të motit.



Të ndjemë ajrin dhe erën!



Përcakto drejtimin e erës!
• Erërat që fryjnë nga lindja tregojnë për afrimin e një fronti stuhie.

• Erërat që fryjnë nga perëndimi tregojnë për një mot të mirë.



Kur ndezim zjarr!
Tymi duhet të iki drejt dhe lart.

• Nqs ngjitet në formë forbulle apo zbret poshtë shkaktohet nga
presioni i ulët, dmth…shiu po vjen. 



Shiko barin për vesë në mëngjes! 

• Nqs bari është i thatë, tregon për erëra të forta ose shi.

• Nqs ka vesë mbi bar, me shumë mundësi nuk do të bie shi atë
ditë.  Megjitatë shiu i natës pengon të bëjmë diferencën.



• Erë e fuqishme që lëviz gjethet dhe trungjet e pemëve.

• Tregon ndryshime të motit.

Shiko gjethet!



Merr frymë thellë!
• Mbyll sytë dhe ndiej ajrin. Aroma e bimëve të dekompozuara

(komposto) na bën të mendojmë se do të kemi shi.

• Aromat janë më të forta në ajër të lagësht, që shoqërohet me 
mot me shi.



Kontrollo për lagështi!
• Zakonisht ndihet tek flokët që i bën më të dendura. 

• Mund të shikojmë dhe gjethet e dushqeve dhe të panjës. Këto
gjethe kanë tendencës të rrudhosen, të përkulen në kushte me 
lagështi që do të thotë se pritet një shi të rrëmbyeshëm. 

• Boçet e pishave mbeten të mbyllura nqs lagështia është e lartë
por hapen në ajër të thatë. 

• Nën kushte me lagështi druri bymehet dhe kripa kthehet në
grumbuj etj



Vëzhgo sjelljen e kafëshëve/shpendëve!
• Vëzhgo zogjtë – nqs fluturojnë lart në qiell, me shumë mundësi do të kemi mot të 

mirë.
• Nqs presioni i ajrit bie, zogjtë fluturojnë ulët për ta lehtësuar atë.

• Kur shumë zogj qëndrojnë mbi telat e linjave elektrike kemi të bëjmë me rënie të 
presionit atmosferik.

• Zogjtë zakonisht bëhen shumë të qetë direkt përpara sesa të fillojë shiu.
• Pulëbardhat ndalojnë fluturimin dhe strehohen në breg para stuhive.



Vëzhgo me kujdes lopët!

Ato do të shtrihen në tokë përpara stuhive\rrufeve.



Vëzhgo breshkat aty pranë!
• Në rast se ato shihen duke u ngjitur drejt vendeve më të larta ka

shumë mundësi që të bie shi. Ato mund të shihen 1 – 2 ditë
përpara se të bie shi.



Shiko foletë e milingonave!
• Thuhet se milingonat ndërtojnë mure të pjerrëta të foleve të tyre para 

se të bie shi.



Mësoni parashikimet kryesore!

1. Zbuloni metodën tuaj të bazuar në parashikimet personale

nga eksperienca!

2. Ju i njihni shenjat e ndryshimit të motit në zonën tuaj mjaft

mire!

3. Rajoni juaj mund të ndikohet nga fenomene rajonale të motit.

4. Mundohuni të jeni gjithmonë observues!

5. Testojeni parashikimin tuaj përpara se ta vini në funksion atë!

6. Bëhuni më të vëmëndshëm ndaj florës dhe faunës në zonën

tuaj!



A mund të shpjegohen shkencërisht
këto fenomene?

• A mund të njihen si parashikime të papërpunuara?



A mund të na thoni sesi ndryshimet e motit
ndikojnë në ngjarje dhe aktivitetet e shoqërisë?

• A mendoni se moti ka ndikim të madh mbi njerëzit në 

shoqërinë moderne?

• Pse?

• Ose, pse jo?





Paisje dhe mjete të nevojshme për të 
realizuar këto aktivitete.

• Mat lagështirën dhe 
temperaturën.

• Shënon nivelet ekstreme të 
lagështirës.

• Më të lartë .

• Më të ulta.

• Në Celcius ose në Fahrenheit.

Higrometer



Altimetër

Është një instrument për matjen e lartësisë mbi
nivelin e detit.



Barometër

Për matjen e trysnisë/presionit atmosferike.



• Altimetër

• Barometër

• Temperaturë

Orë shumë funksionesh
(për guidat)



Po pse na nevojiten këto instrumenta
matës?

• Për të planifikuar aktivitetet në të ardhmen

1. Sot

2. Nesër

3. Pasnesër

4. Pas një javë etj.



Tjetër shpikje që vjen në ndihmë
për parashikim në shek.XXI???22



Rreziqet e që mund të hasim prej
kohës së keqe!

• Shikueshmëri e dobët (mjegull, re të ulëta, reshje bore). 
Problemi i orientimit dhe ulja e nivelit të perceptimit të rreziqeve.

• Era dhe efektet në trupin e njeriut. 
Me rritjen e vazhdueshme të temperaturës së jashtme të erës rritet
shpërndarja e nxehtësisë dhe ndjesia e të ftohtit. Degët e pemëve
mund të thyhen. 

• Stuhia dhe shenjat paralajmëruese.
Tregues të paqëndrueshmërisë: trysni, temperaturë, shikueshmëri, 
erë:
- në një kuotë të njëjtë zvogëlohet trysnia atmosferike;
- ftohje në kuotë;
- rritje mjegulle në mal; 
- rritje e intensitetit të erës në kuotën me afrimin e reve.



• Shi, breshër dhe borë me shi.

• Bëjnë një shkëmb shumë të  rrëshqitshëm.

• Lumenj dhe ujëvara të vogla marrin me vete gurë
të shkëputur

Rreziqet e mundëshme



Koha në malet tona

Në verë:
në temperatura të ulëta nuk

ka rrezik për stuhi, vetëm
reshje; në temperaturë të
lartë zhvillime vertikale
nëse bën ngrohtë (stuhi).

Në dimër: 
në temperaturë të ulët, herët

a vonë një front hyn; në
temperaturë të lartë
mbizotëron koha e mirë.



Disa këshilla
Informohuni mbi kushtet e motit duke ndjekur zhvillimin e tyre 

përgjatë gjithë stinës.

Informohuni lokalisht për kushtet e rrugës dhe itinerarit (ngjitje dhe
ulje).

Kontrolloni disnivelet, zhvillimet, përllogaritni kohën.

Zgjidhni rrugën/ udhëtimin në bazë të kushteve të motit dhe
temperaturave (mundësia e rënies në çift, rrugët e mundshme për të
shpëtuar ...).

Para dhe pas ngjitjes ose eskursionit me ski alpine vëzhgoni zhvillimin
dhe të gjitha shenjat paraprake të reve.

Përgjatë.  Të kesh kurajon për të hequr dorë dhe për të mos rrezikuar.



Udhëtim të mbarë!


