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Shkurtesë: Pedogjeografia është disiplinë me karakter teorik dhe aplikativ që fokusohet në studimin e 
shpërndarjes gjeografike të tokave në të gjitha shkallët. Ajo synon t´i pajisë studentët me njohuritë bazë 
mbi pozitën e tokës në natyrë, formimin, cilësitë, shpërndarjen, përdorimet dhe ruajtjen e tokave si dhe të 
zhvillojë aftësitë praktike të studentëve të nevojshme për të karakterizuar dhe klasifikuar tokat dhe për të 
përpiluar dhe interpretuar hartat e tokës. 
 
Temat e leksioneve: 
 
Tema 1: Koncepte dhe përkufizime themelore 
Objekti i Pedogjeografisë dhe pozita e saj në shkencën e tokës; konceptet e tokës; funksionet e tokës; 
pjelloria dhe produktiviteti i tokës; metodat e vlerësimit të pjellorisë së tokës. 
Tema 2: Origjina dhe formimi i tokës 
Shkëmbinjtë e kores tokësore; alterimi i shkëmbinjve dhe mineraleve; mineralet argjilore në tokë; 
variacionet gjeografike në alterim; faktorët e formimit te tokës (materiali parental, klima, organizmat, 
relievi, koha dhe njeriu); proceset e formimit të tokës  tokëformimit (shtimet; humbjet; transformimet dhe 
translokimet e materialeve tokësore). 
Tema 3: Përbërja e tokës 
Toka si sistem dispersiv; lënda minerale dhe organike, uji dhe ajri  i tokës; raporti midis përbërësve të tokës. 
Tema 4: Morfologjia e tokës 
Profili i tokës dhe nomenklatura e horizonteve 
Tema 5: Cilësitë fizike të tokës 
Ngjyra; tekstura; struktura; densiteti; konsistenca; uji; ajri dhe temperatura e tokës 
Tema 6: Cilësitë kimike të tokës 
Përbërja kimike e tokës; koloidet; thithja e kationeve dhe anioneve nga toka; kapaciteti i këmbimit kationik; 
reaksioni i tokës; aciditeti, alkaliniteti dhe kripësia e tokës. 
Tema 7: Cilësitë biologjike të tokës 
Organizmat e tokës; aktiviteti biologjik i tokës; lënda organike. 
Tema 8: Klasifikimi i tokave 
Sistemet ndërkombëtare të klasifikimit të tokave (WRB dhe Soil Taxonomy); sistemi nacional i klasifikimit 
të tokave; korrelimi i tokave. 



Tema 9: Shpërndarja e tokave dhe tokat e Botës 
Zonaliteti horizontal dhe vertikal i tokave; struktura e mbulesës tokësore të planetit dhe tokat e Botës. 
Tema 10: Harta e tokave 
Llojet e hartave të tokës; teknikat e përpilimit të hartave të tokës; interpretimi i hartave, kapaciteti dhe 
përshtatshmëria e tokës. 
Tema 11: Tokat e Shqipërisë 
Shpërndarja, natyra, cilësitë dhe përdorimi i tokave 
Tema 12: Menaxhimi i burimeve tokësore 
Perdorimi i tokës; degradimi i tokës; ruajtja e tokës 
 
B. Ushtrimet 

1. Përshkrimi i vendit dhe profilit të tokës. 
2. Studimi i lidhjeve tokë-peisazh dhe tokë-klimë. 
3. Përcaktimet analitike kryesore: pH i tokës, lënda organike, azoti total, tekstura, kapaciteti i 

këmbimit kationik, metalet e rënda. 
4. Leximi dhe interpretimi i hartave të tokës 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  

- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve dhe leksioneve 
- Angazhimi në seminare:      10% e notës 
- Testi I: në javën e  7-të       10% e notës 
- Testi II: në javën e 13-të      10% e notës 
- Detyra e kursit: 7-8 faqe format A4,  hapësira 1.5, Arial 12):  10% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim    60% e notës 
- Gjithsej:                   100% 
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