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Shkurtesë: 
Gjeomorfologjia bregdetare ben pjese ne disiplinat me karakter aplikativ dhe synon qe te pajise 
studentet me njohurite baze mbi elementet kryesore te morfologjike bregdetare dhe te dukurive e 
proceseve detare qe zhvillohen ne reliev si: faktoret e brendshem e te jashtem, qe ndikojne ne 
shperndarjen gjeografike te trajtave te relievit bregdetar, origjines se formimit dhe te relievit 
bregdetar. Gjeomorfologjia bregdetare perfshihet ne disiplinat me karakter zbatues dhe analizon 
elementet kryesore te morfologjise e te proceseve bregdetare. Jane trajtuar elementet kryesore si 
valet, baticat e rrymat detare, nepermjet te cilave zhvillohen trajta te larmishme erozive e 
depozituese bregdetare. Gjithashtu paraqiten potencialet e trajtave te relievit bregdetar te vendit 
tone, ne funksion te zhvillimit te qendrueshem dhe te mbrojtjes se mjedisit. Cikli i leksioneve ka 
per qellim qe te njohe studentet me ligjesite me te pergjithshme qe kushtezojne zhvillimin e 
trajtave te relievit dhe modelimin e tyre nga dukurite morfodinamike ne relievin bregdetar. 
Gjithashtu paraqitet evolucioni i proceseve gjeomorfologjike detare aktuale dhe raportet e 
varesite reciproke te shoqerise humane me relievin bregdetar. Jane trajtuar me gjeresisht proceset 
morfogjenike te jashtme, te tilla si, rreziqet e erozionit detar. Gjithashtu lenda synon qe studentet 
te njohin menyren e shfrytezimit te brigjeve detare e shkaqet e degradimit te mjedisit bregdetar, 
si dhe te pervetesojne e te aplikojne metodat e rilevimeve gjeomorfologjike ne brigjet detare. Ne 
konkretizimin e lendes se paraqitur dhe pervetesimin sa me te mire te saj nga studentet, rol te 
madh kane dhe figurat, skicat dhe fotot e ndryshme. 
  
Temat e leksioneve: 
1. Evolucioni morfotektonik e morfoklimatik i zones bregdetare. Gjurmet perkatese te tyre ne 
bote. 
2. Faktoret qe influencojne ne dinamiken e zones bregdetare. (2.1) Luhatjet e nivelit te detit qe 
pasqyrohen gjate periudhave te gjata kohore dhe per periudhat e shkurtra historike e aktuale. 



(2.2) Agjentet dhe proceset e evolucionit te zones litorale. (2.2.1) Valezimi, rrymat bregdetare, 
baticat e zbaticat, rrymat baticore. (2.2.2)  Era, shkarkimi i ujerave lumore ne det, ujerat  e 
inflitrimit, akujt etj. (2.2.3) Proceset e tjetersimit kimik e fizik. (2.2.4)  Tjetersimi biologjik. 
(2.2.5) Pjerresia dhe konfiguracioni i platformes detare. (2.2.6) Karakteristikat e brigjeve detare 
3. Trajtat morfologjike te zones bregdetare. Plazhet. Materialet e ngurta ne sektorin e plazhit, 
tipet  e plazhit, elementet morfologjike te plazhit, origjina e materialeve dhe buxheti i plazheve, 
luhatjet stinore te plazheve, problemet e erozionit te plazheve. Dinamika e zhvillimit te erozionit 
dhe te depozitimit ne brigjet ne plazhe. Ndikimi human dhe erozioni i plazheve. Mbrojtja e 
plazheve. Furnizimi artificial i plazheve. Pershtatja e shoqerise humane ne raport me erozionin e 
plazheve. Shembuj nga autori A.Mersec. Mbrojtja e zones litorale ne brigjet e Detit te Zi, ne 
sektoret Soçi e Batumi. Autori-E.Binei: Menaxhimi artificial i plazheve. Autori: Radulsen: 
Mbrojtja nga erozioni i brigjeve detare, nepermjet teknologjive aktuale. 
(4)  Dunat litorale. Formacionet e dunave litorale. Tipet e dunave bregdetare. Raporti shoqeri 
humane – duna. Shembull nga autori A. Mersec: Mbrojtja e shoqerise humane e mjedisit 
bregdetar. 
5. Lagunat. Tipet e lagunave, faktoret qe influencojne ne evolucionin morfologjik te lagunave. 
Vecorite e ujerave ne laguna. Elementet morfologjike te lagunave. Evolucioni morfologjik i 
lagunave. Karakteristikat zonale te lagunave. Shoqeria humane dhe evolucioni historik i 
lagunave deri ne ditet e sotme. 
6. Estuaret. Perkufizimi i termit estuar. Origjina dhe kushtet e ekzistences se estuareve. 
Dinamika dhe vecorite hidrologjike te estuareve. Dukurite e sedimentimit ne estuare. Menaxhimi 
dhe efektet e depozitimit ne estuare. 
7. Deltat. Faktorët dhe kushtet e zhvillimit te deltave dhe ndikimi i tyre ne rreziqet 
gjeomorfologjike bregdetare. Deltat e tipit te thjeshte dhe te tipit te perbere. Kushtet e 
ekzistences se deltave. Formacionet e deltave. Elementet morfologjike dhe klasifikimi i deltave. 
Administrimi dhe evolucioni historik i deltave ne periudhen aktuale. 
8. Falezat detare. Roli i ndertimit litologjik dhe i tektonike ne zhvillimin morfologjik te falezave. 
Ndikimi i administrimit te evolucionit te falezave. Masat parandaluese kunder erozionit detar te 
falezave. 
9. Rifet koralore. Mjedisi i zhvillimit te koraleve. Elementet perberes morfologjike te koraleve. 
Tipet kryesore te rifeve koralore. Ndertimi litologjik i rifeve koralore dhe raporti me evolucionin 
e kushteve klimatike. Degradimi i rifeve koralore nga veprimtaria humane. 
10. Klasifikimi i brigjeve detare, sipas autoreve D.Xhonson, F.P.Sipavalet, K.Cotton, Valentin, 
Paskoff, etj. 
(11) Shoqeria i shoqerise humane me hapesiren bregdetare. Popullimi dhe kushtet ekonomike 
sociale ne zonen bregdetare. Problemet e ndotjes se brigjeve detare dhe format e menaxhimit te 
bregdetit. Poret detare dhe mjedisi human. Zhvillimi i botes organike detare dhe i deges se 
peshkimit. Turizmi dhe bregdeti. Zona litorale dhe urbanizimi. Shembuj nga pervojat e shteteve 
te ndryshme te botes dhe ne Shqiperi. Kerkimet gjeomorfologjike ne planifikimin dhe ne 
rregullimin e hapesires bregdetare. 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e 6-të        10% e notës 
- Testi II: në javën e 10-të       10% e notës 



- Detyra e kursit ose ese: rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:                    100% 
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