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 Ngrohja globale po ndryshon pothuajse çdo fazë të diagramit(Ciklit Ujore). Këto 

ndryshime do të bëjnë presion mbi furnizimin me ujë të pijshëm, prodhimin e 

ushqimit, zhvillimin e industrisë, si dhe ndryshimet e vlerës se pronave. Shkurti i 

2014 regjistroi muajin më të thatë në historinë hidro-meteorologjike të regjistruar 

të Kosovës, që nga viti 1927 me vetëm 2.1 mm reshje, të shprehura në Indeksin e 

Standardizuar të Reshjeve (SPI). Pra, që nga qershori 2013, njëra pas tjetrës 

kishte muaj të thatë, domethënë kishte deficit të reshjeve (një thatësirë 

meteorologjike) që rrjedhimisht çoi në një thatësirë hidrologjike. Rezervarët 

pothuajse ranë tek niveli minimal i operimeve dhe furnizimi i popullatës me ujë te 

pijshëm nuk garantohej edhe me shume se dy muaj,

Periudha qershor 2012 – mars 2014 ka pasur një deficit të zgjatur të reshjeve nën normale. 

Kjo çoi në një thatësirë të madhe në shkallë kontinentale në të gjithë Evropën Jugore, dhe

në Kosovën Lindore në veçanti. P.sh. shih figurën 1 më poshtë për muajin dhjetor 2013, 

nga Qendra e Monitorimit të Thatësirës. Në fakt dhjetori i vitit 2013 ishte muaji i pestë më

i thatë në historinë e regjistruar të Kosovës. 
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Fig. II.2. Harta gjeomorfologjike e Basenit
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Niveli I Liqenit te Badovcit-2011-2021





Hyrja e Metodologjies:
Erozioni i tokës është fenomeni natyror i largimit dhe transportimit të grimcave të 
tokës nga forca të tilla si uji dhe era. Rritja eksponenciale e botës së popullsisë, ka 
çuar në aktivitete të shumta antropogjene që ndërhyjnë në mjediset natyrore dhe 
çojnë në përshpejtimin e shkallës së erozionit të tokës (Yang et al. 2003). 
Aktivitetet që rrisin shkallën e erozionit përfshijnë bujqësinë, urbanizimin, 
ndërtimin e rrugëve dhe digat që heqin ose ndryshojnë në mënyrë thelbësore 
bimësinë natyrore (Bakker et al. 2008; Montgomery 2007). Shkalla e përshpejtuar e 
erozionit të tokës çon në uljen e cilësisë së tokës dhe degradimin e mundshëm të 
tokës dhe kjo është arsyeja pse shumë shkencëtarë e konsiderojnë erozionin e 
tokës një kërcënim po aq të rëndësishëm sa ndryshimi i klimës. 

 Metodologjia për llogaritjet e sasisë së mundshme të erozionit të tokës në 
liqenin e Badovcit.



 Theoretical Framework

Fenomeni i erozionit shkaktohet nga kombinimi i faktorëve të ndryshëm.

Këta faktorë grupohen së bashku në disa grupe:

 faktorët klimatikë (reshjet, intensiteti i reshjeve, kohëzgjatja dhe

shpërndarja e reshjeve, era);

 faktorët e tokës (lloji i tokës, lagështia e tokës, humusi, shtresa e

mbeturinave, komponimet kimike të tokës, shkëmbinjtë themelorë);

 faktorët topografikë; pjerrësia e pellgut ujëmbledhës, zona e pellgut

ujëmbledhës, aspekti, lartësia, mbulesa bimore faktorë hidrografikë;

 dendësia e përrenjve,

 gjatësia e rrjedhës së ujit;

 faktorët njerëzorë;

 faktorët e përdorimit të tokës



1. Metodologjia


3ZhTSW 

ku: W - është vëllimi mujor i tokës së shkëputur për shkak të erozionit sipërfaqësor

(m3/year);

S – Siperfaqja e Ujembledhesit (km2);

h - is reshjet mesatare mujore(mm);

T - koeficienti I temperatures;

Z - koeficijenti I erozionit.

(1)

Bazuar në kushtet dhe parametrat klimatiko-tokësor, biologjikë që karakterizojnë 
pellgjet ujëmbledhëse të Kosovës, si dhe nga literatura bashkëkohore, për të vlerësuar 
sasinë e materialit të gërryer në pellgje ujëmbledhëse, propozohet të përdoret metoda 
e erozionit potencial (PEM). e cila është një metodologji komplekse e krijuar për 
përdorim në fushën e Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore. Të dhënat do të 
analizohen duke përdorur ekuacionet e mëposhtme: 
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Ekuacioni për T, është si më poshtë 

ku:t - është temperatura mesatare mujore (°C). Koeficienti i erozionit Z mund të 
vlerësohet duke përdorur tabelat përkatëse ose të llogaritet nga. 

ku: x – është sasior i natyrës mbrojtëse të mbulesës së tokës; 
y - është një koefiçent që shpreh rezistencën e tokës ndaj erozionit;
ϕ - është sasior i procesit të erozionit të vëzhguar, 
i - është pjerrësia mesatare e pellgut ujëmbledhës (%). 



Coefficient of Land Cover x 
 

Mixed and dense forest 0.05–0.20 

Thin forest with grove 0.05–0.20 

Coniferous forest with little grove, scarce bushes, bushy prairie 0.20–0.40 

Damaged forest and bushes, pasture 0.40–0.60 

Damaged pasture and cultivated land 0.60–0.80 

Areas without vegetal cover 0.80–1.00 
 

Coefficient of soil erodibility y 
 

Hard rock, erosion resistant 0.2–0.6 

Rock with moderate erosion resistance 0.6–1.0 

Weak rock, schistose, stabilized 1.0–1.3 

Sediments, moraines, clay and other rock with little resistance 1.3–1.8 

Fine sediments and soils without erosion resistance 1.8–2.0 

Coefficient of type and extent of erosion     ϕ 
 

Little erosion on catchment 0.1–0.2 

Erosion in waterways on 20 to 50% of the catchment area 0.3–0.5 

Erosion in rivers, gullies and alluvial deposits, karstic erosion 0.6–0.7  

50 to 80% of catchment area affected by surface erosion and landslides 0.8–0.9  

Whole catchment affected by erosion  1.0 
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Vëllimi i përgjithshëm i sedimentit të prodhuar në zona të ndryshme të pellgut ujëmbledhës 
nuk arrin plotësisht në rrjedhën e poshtme. Një pjesë ridepozitohet në përrenj ose zona të 
tjera të pellgut; Prandaj, është thelbësore të llogaritet prodhimi real specifik i sedimentit (G) 
në m3/vit me ekuacionin e mëposhtëm: 

ku: W - është vëllimi mujor i dheut të shkëputur për shkak të erozionit sipërfaqësor (m3/vit); 
Dr – është raporti i shpërndarjes së sedimentit. Ekuacioni për Dr, është si më poshtë: 

ku: H - është distanca mesatare e lartësisë së pellgut (ose nën njësisë), e shprehur në 
(km);
P - është perimetri i pellgut (ose nën njësisë) (km);
L – është gjatësia e pellgut (km). 



pi() 3.14

Siperfaqja e pellgut Ujembledhes S 104.2

Koeficenti I mbuleses se tokes x 0.4

Koeficent I erozionit te tokes y 1.5

Koeficent I shtrirjes se erozionit ɸ 0.6

Pjerresia mesatare e pellgut i 0.25

Lartesia mesatare e pellgut ( km ) H 0.9

Perimetri I pellgut ujembledhes ( km ) P 21.7

Gjatesia e vijes ujore me te madhe ( km ) L 9.8



Month

Rainfall Temp. Temp. Coef.
Relative Erosion 

coef.
Eroded material 

Sediment Delivery 

Ratio 

Specific Real 

Sediment 

Production 

(mm) (˚C) (--) (--) (m3/month) (m3/ha/month) (--) (m3/month)

h t T Z W E Dr (G) 

Jan 50.31 4.1 0.71

0.66

6,303.08 0.60

0.89

5627

Feb 34.69 4.1 0.71 4,346.13 0.42 3880

Mar 46.33 7 0.89 7,269.77 0.70 6490

Apr 54.59 11 1.10 10,491.00 1.01 9366

May 66.12 17.3 1.35 15,691.76 1.51 14009

Jun 47.11 20.9 1.48 12,230.62 1.17 10919

Jul 45.56 22.9 1.55 12,356.51 1.19 11032

Aug 45.86 23 1.55 12,463.87 1.20 11128

Sep 50.11 19.8 1.44 12,678.54 1.22 11319

Oct 68.24 13.3 1.20 14,315.95 1.37 12781

Nov 57.16 9.6 1.03 10,324.25 0.99 9217

Dec 54.51 5.3 0.79 7,590.31 0.73 6777

Annual Total  = 126061.8 12.1
112,545.83 



Mesatare I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tmax . (ºC) 4.0 6.8 11.4 16.2 20.4 24.5 27.2 27.7 22.2 16.9 11.1 4.9

Tmin. (ºC) -3.3 -1.8 1.4 5.1 8.9 12.4 13.9 13.5 10.0 5.7 1.6 -1.8

Tavg. (ºC) -0.2 2.6 6.4 10.5 14.8 18.6 21.1 20.9 15.5 11.0 6.0 1.2

Humidity / Lagësh  (%) 79.0 73.6 68.3 66.5 66.9 65.3 60.4 57.3 66.5 72.5 76.7 79.3

Wind / Era (m/s) 1.4 1.9 2.1 1.9 1.5 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.6 1.6

Precip.total / Resh.total 

(mm)
50.3 34.7 46.3 54.6 66.1 47.1 45.6 45.9 50.1 68.2 57.2 54.5

Insolacion (h) 65.2 94.0 140.1 156.0 205.0 216.9 266.8 257.9 173.8 134.4 95.0 59.7

Atm.press / Shty.atm (mb) 893.6 892.0 891.3 890.8 889.8 894.3 894.7 895.1 894.2 895.8 895.1 895.0

Average data for the years 2001-2017
Te dhenat mesatare per vitet 2001-2017
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 Llogaritja e Avullimit
Metoda e kombinuar e Penman-it

Në metodat e kombinuara zgjidhen njëkohësisht ekuacionet aerodinamike dhe ato të bilancit të energjisë.

Kështu Penman, duke përdorur metodën e bilancit të energjisë dhe atë të transportit të masës, formuloi një ekuacion të ri që jep një vlerësim 

të mirë të avullimit nga liqenet për një periudhë një mujore. Për një shtresë sipërfaqsore uji të hollë dhe të lirë Penman jep këtë ekuacion:

ku: Eo – avullimi prej një sipërfaqe ujore të hapur në mm/ditë,

Qn – sasia e rrezatimit net që mbetet në sipërfaqen e lirë të ujit ( e shprehur në g.kal/cm²/ditë dhe

e kthyer në mm/ditë për tu përdorur në ekuacionin e Penman-it duke e pjestuar me konstanten 59),

Ea – avullimi për shkak të tranportimit të masës, në mm/ditë, Δ – gradienti i presionit të avujve të ngopur në temperaturën e ajrit t në°
C ( dt/des

),që përcaktohet si në figurën 4.4, γ – konstantja psikrometrike (= 0.66mb/°C ose 0.49mm Hg/°C).

Vlerat e Qn dhe Ea përcaktohen me anë të ekuacioneve të mëposhtëm:

BCB1n R)r1(RRRQ 

)D/n48.020.0(RR AC 

)D/n80.020.0)(e0077.047.0(TR 4

aB 

)U54.05.0)(ee(35.0E 2sa 



Emertimi Njesia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tmes °C -0.2 2.6 6.4 10.5 14.8 18.60 21.1 20.9 15.5 11.0 6.0 1.2

Es mmHg 4.5 5.53 7.2 9.52 12.62 16.06 18.77 18.54 13.2 9.84 7.01 5

Tmes + 0.1 grade -0.1 2.7 6.5 10.6 14.9 18.7 21.2 21.0 15.6 11.1 6.1 1.3

Es + 0.1 mmHg 4.58 5.57 7.25 9.58 12.7 16.16 18.88 18.65 13.28 9.9 7.06 5.03

Delta mb/°C 1.06 0.53 0.66 0.80 1.06 1.33 1.46 1.46 1.06 0.80 0.66 0.40

Diellezimi
( ore/muaj 

)
65.16 93.99 140.11 156.03 204.98 216.86 266.82

257.8

8

173.8

2

134.3

8
95.04 59.71

Diellezimi ( ore/dite ) 2.60 3.90 4.50 5.60 7.30 9.50 10.30 10.70 7.30 5.30 3.10 1.30

Fluksi I 

Rrezatimit Ra

g.kal/cm³/d

itë 
631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631

Ta ( kelvin ) 272.8 275.6 279.4 283.5 287.8 291.6 294.1 293.9 288.5 284.0 279.0 274.2

ea mmHg 2.70 3.32 4.32 5.71 7.57 9.64 11.26 11.12 7.92 5.90 4.21 3.00

Qn ( mm/dite) mm/dite 1.031 0.987 0.920 0.853 0.779 0.710 0.666 0.669 0.766 0.845 0.927 0.996

Shpejtesia e 

eres
m/s 1.4 1.9 2.1 1.9 1.5 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.6 1.6

Ea

Avullimi per 

transport te mases

mm/dite 2.649 3.679 5.065 6.058 7.091 7.879 9.487 9.442 6.998 5.140 4.099 3.126

Avullimi mm/dite 1.650 2.478 2.984 3.209 3.195 3.087 3.409 3.396 3.152 2.789 2.507 2.323



Avullimi mesatr ditore per vitet 2001-2017



FALEMINDERIT!


