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Shkurtesë:  Trajtat e larmishme morfologjike, morfogjenetike dhe morfokronologjike te relievit te 
Shqiperise, jane formuar ne saje te bashkeveprimit reciprok e te perhershem ndermjet faktoreve te 
brendshem dhe atyre te jashtem, ku prej ketyre te fundit, jane krijuar e zhvillohen shume dukuri 
relievformuese, te cilat drejtojne evolucionin morfologjik te trajtave te ndryshme te relievit. Formimi 
dhe modelimi i relievit strukturor fillon njëherazi me ngritjen dhe daljen mbi ujë të njësive 
morfotektonike të Albanideve gjatë etapave të ndryshme të evolucionit morfotektonik. Kjo dalje 
është shoqëruar me veprimin e fuqishëm të dukurive morfogjenike të jashtme në kushtet 
kontinentale të zhvillimit, duke çuar në krijimin e sipërfaqeve të sheshimit dhe kores së 
tjetërsimit. Relievi eshte pasoje e bashkeveprimit te faktoreve tektonike, litologjike dhe atyre erozive, 
duke kushtezuar formimin e trajtave gjenetike perkatese. Kushtet e një tektonike aktive në ditët e 
sotme, e shoqëruar njëherazi me një fuqizim të theksuar të dukurive morfogjenetike të jashtme, 
është një nga faktorët vendimtarë të formimit dhe modelimit të relievit në tërësi dhe atij 
strukturor në veçanti. Kjo lidhje e ngushtë midis tektoorogjenezës dhe morfogjenezës shprehet 
mjaft mirë tek periudhat e evolucionit të relieveve strukturore të lartpërmendura, ku çdo etapë e 
formimit të strukturave shoqërohej në vijueshmëri me krijimin e një relievi malor kompleks 
origjinal dhe me kontraste morfologjike të theksuara. 
 
Temat e leksioneve 
1. Pozita gjeografike, kufijtë dhe madhësia.  Historiku i studimeve mbi terriorin e vendit tone 
2. Ndikimi i faktorëve fiziko-gjeografike. Ndërtimi gjeologjik, Litologjia, tektonik, evolucioni 
morfotektonik dhe morfoklimatik dhe veçoritë sizmike. Analiza e faktoreve dhe e faktoreve gjenetike te 
relievit. 
3. Ndikimi i klimës, hidrografisë, tokave  dhe  bimësisë në reliev. Veçoritë  morfologjike. Veçoritë 
morfografike, morfometrike, hipsometrike, dendësia e copëtimit të relievit, thellësia e copëtimit të 
relievit, ekspozicioni i shpateve dhe pjerrësia e shpateve. 
4. Raporti ndermjet morfologjisë me morfostrukturat e relievit te Shqiperise. Trajtat e relievit te zhvilluara 
ne strukturat aklinale, monoklinale, antiklinale e sinklinale dhe ne strukturat shkeputese.   
5. Raporti i rrjetit lumor me strukturen gjeologjike. Format e mospershtatjes. Epigjeneza me antecendence 
ose paravendosje dhe epigjeneza me mbivendosje. 



6. Kompleksi i relievit karstik, i relievit lumor, relievit akullnajor, i relievit bregdetar dhe dukuritë 
shpatore 
7. Karakteristikat morfologjike te kurrizeve malore te formuar ne Alpet e Shqiperise. 
8. Vecorite morfologjike te fushegropave, gropave, pragjeve e shkalleve strukturore ne Shqiperi. 
9. Tiparet morfologjike te luginave te Drinit te Zi, Matit, Erzenit, Shkumbinit, Osumit, Devollit dhe te 
Vjoses. 
10. Kushtet morfotektonike te formimit te Ultesires Perendimore me sektoret kodrinore kufizues 
11. Zhvillimi i gjeomorfologjise se aplikuar ne funksion te shoqerise humane ne Shqiperi 
 
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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