
 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   BIO	  451	  Elemente	  të	  thelluar	  të	  ekologjisë.	  	  Ekologji	  e	  aplikuar	  	  
Pedagogu:	  	   Prof.As	  Hajdar	  Kiçaj	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   2	  ore	  leksion	  /	  2	  orë	  seminar	  /	  2.5	  ditë	  praktikë	  
Kredite:	  	   	   6	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës	  	  
Ky	  program	  trajton	  Faktoret	  ekologjik.	  Klima.	  Roli	  ekologjik	  i	  temperaturave.	  Roli	  ekologjik	  i	  lagështirës.	  	  Roli	  ekologjik	  i	  dritës.	  
Fotoperiudha.	   Faktorët	   ekologjikë	   dytësorë.	   Faktorët	   abiotikë	   në	   ujë.	   Faktorët	   edafik.	   Faktorët	   Demografike-‐Ekologjikë	   të	  
popullatës.	   Faktorët	   biotik	   brendallojorë.	   Faktorët	   biotikë	   ndërllojorë.	   Karakteristika	   të	   përgjithshme	   të	   ekosistemit	   e	  
biocenozës.	   Fluksi	   i	   energjisë	   dhe	   cikli	   i	   materies	   në	   ekosistemet.	   Piramidat	   ekologjike.	   Fluksi	   i	   energjisë	   në	   Biosferë.	  
Prodhimtaria	  primare.	  Prodhimtaria	   sekondare.	  Gjithashtu	   trajtohen	   tematika	   të	  ekologjissë	   së	  aplikuar	   si:	   Energjia,	  ushqimi,	  
shëndeti	  dhe	  popullsia;	  biologjia	  konservative;	  zhvillimi	  i	  qëndrueshëm,	  ndikimi	  global	  njerëzor	  mbi	  biodiversitetin,	  dimensioni	  
mjedisor,	  dimensioni	  ekonomik,	  dimensioni	  social.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Faktoret	  ekologjik.Koncepti	  i	  faktorit	  ekologjik,	  klasifikimi	  i	  faktoreve	  ekologjik	  .	  Klima.	  Faktoret	  klimatik	  kryesorë.	  Treguesit	  

klimatik,	  klimatogramet	  .Klima	  e	  disa	  mjediseve.	  	  
2. Roli	  ekologjik	  i	  temperaturave.	  Roli	  i	  temperaturave	  ekstreme,	  temperatura	  optimale.	  Roli	  ekologjik	  i	  lagështirës.	  Ndikimi	  i	  

lagështirës	  mbi	  veprimtarinë	  e	  kafshëve,	  veprimi	  i	  njëkohshëm	  i	  temperaturës	  dhe	  i	  lagështirë.	  
3. Roli	  ekologjik	  i	  dritës.Fotoperiudha.	  Faktorët	  ekologjikë	  dytësorë.	  Faktorët	  klimatikë.	  Faktorët	  abiotikë	  në	  ujë.	  Faktorët	  

edafik.	  Ushqimi	  si	  faktor	  ekologjik.	  
4. Faktorët	  Demografike	  –	  Ekologjikë	  të	  popullatës.	  Popullatat	  dhe	  karakteristikat	  e	  tyre.	  Faktorët	  biotik	  brendallojorë.	  

Faktorët	  biotikë	  ndërllojorë.	  Konkurrenca	  ndërllojore.	  Ndryshimet	  dhe	  qëndrueshmëria	  e	  popullatave	  në	  natyrë.	  	  
5. Karakteristika	  të	  përgjithshme	  të	  ekosistemit	  e	  biocenozës.	  Nocioni	  i	  ekosistemit.	  	  
6. Fluksi	  i	  energjisë	  dhe	  cikli	  i	  materies	  në	  ekosistemet.	  Piramidat	  ekologjike,	  përcaktimi	  i	  regjimeve	  ushqimore.	  	  
7. Fluksi	  i	  energjisë	  në	  Biosferë.	  Prodhimtaria	  primare.	  Prodhimtaria	  sekondare.	  Biosfera.	  Struktura	  e	  biospheres.	  
8. Ndotja:	  ndotja	  si	  një	  problem	  global,	  tipet	  e	  ndotesave,ndotja	  ne	  mjedis.	  Energjia,	  ushqimi,shëndeti	  dhe	  popullsia:	  

energjia,	  prodhimi	  i	  ushqimit	  dhe	  bujqesia	  organike,	  roli	  i	  mjedisit	  në	  shëndet	  dhe	  sëmundje,	  poullsia.	  	  
9. Përdorimi	  i	  tokës,menaxhimi	  i	  jetës	  së	  egër,ruajtja	  e	  zonave	  natyrale,etika	  e	  tikës.	  
10. Biologjia	  konservative:	  statusi	  i	  oqeaneve	  dhe	  i	  rifeve,	  insektet	  dhe	  grupet	  e	  tjerë	  kërcënimet	  ndaj	  biodiversitetit,	  matja	  e	  

zhdukjes.	  
11. Planizimi	  sistematik	  i	  konservimit,	  vlera	  ekonomike	  dhe	  kapitali	  natyral	  ,konceptet	  e	  specieve	  strategjike.	  
12. Kontolli	  biologjik	  i	  pesteve:konservimi,	  efektet	  mbi	  kontrollin	  biologjik	  mbi	  biodiversitetin,	  kontrolli	  biologjik	  klasik,	  rritja	  në	  

numër.	  
13. Zhvillimi	  i	  qëndrueshëm:	  perkufizimi,	  historia,	  parimet	  dhe	  konceptet,	  konsumi-‐(popullsia,teknologjia,burimet),	  ndikimi	  

global	  njerëzor	  mbi	  biodiversitetin,	  dimensioni	  mjedisor,	  dimensioni	  ekonomik,	  dimensioni	  social.	  
14. Ruajtja	  e	  biodiversitetit	  dhe	  gjendja	  në	  shqipëri:	  si	  mund	  të	  ruhet	  biodiversitetit,	  biodiversiteti	  në	  Shqipëri.	  
	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Faktoret	  ekologjik.Koncepti	  i	  faktorit	  ekologjik,	  klasifikimi	  i	  faktoreve	  ekologjik	  .	  Klima.	  Faktoret	  klimatik	  kryesorë.	  Treguesit	  

klimatik,	  klimatogramet	  .Klima	  e	  disa	  mjediseve.	  	  
2. Roli	  ekologjik	  i	  temperaturave.	  Roli	  i	  temperaturave	  ekstreme,	  temperatura	  optimale.	  Roli	  ekologjik	  i	  lagështirës.	  Ndikimi	  i	  

lagështirës	  mbi	  veprimtarinë	  e	  kafshëve,	  veprimi	  i	  njëkohshëm	  i	  temperaturës	  dhe	  i	  lagështirë.	  
3. Roli	  ekologjik	  i	  dritës.Fotoperiudha.	  Faktorët	  ekologjikë	  dytësorë.	  Faktorët	  klimatikë.	  Faktorët	  abiotikë	  në	  ujë.	  Faktorët	  

edafik.	  Ushqimi	  si	  faktor	  ekologjik.	  
4. Faktorët	  Demografike	  –	  Ekologjikë	  të	  popullatës.	  Popullatat	  dhe	  karakteristikat	  e	  tyre.	  Faktorët	  biotik	  brendallojorë.	  

Faktorët	  biotikë	  ndërllojorë.	  Konkurrenca	  ndërllojore.	  Ndryshimet	  dhe	  qëndrueshmëria	  e	  popullatave	  në	  natyrë.	  	  
5. Karakteristika	  të	  përgjithshme	  të	  ekosistemit	  e	  biocenozës.	  Nocioni	  i	  ekosistemit.	  	  
6. Fluksi	  i	  energjisë	  dhe	  cikli	  i	  materies	  në	  ekosistemet.	  Piramidat	  ekologjike,	  përcaktimi	  i	  regjimeve	  ushqimore.	  	  
7. Fluksi	  i	  energjisë	  në	  Biosferë.	  Prodhimtaria	  primare.	  Prodhimtaria	  sekondare.	  Biosfera.	  Struktura	  e	  biospheres.	  
8. Ndotja:	  ndotja	  si	  një	  problem	  global,	  tipet	  e	  ndotesave,ndotja	  ne	  mjedis.	  Energjia,	  ushqimi,shëndeti	  dhe	  popullsia:	  

energjia,	  prodhimi	  i	  ushqimit	  dhe	  bujqesia	  organike,	  roli	  i	  mjedisit	  në	  shëndet	  dhe	  sëmundje,	  poullsia.	  	  
9. Përdorimi	  i	  tokës,menaxhimi	  i	  jetës	  së	  egër,ruajtja	  e	  zonave	  natyrale,etika	  e	  tikës.	  
10. Biologjia	  konservative:	  statusi	  i	  oqeaneve	  dhe	  i	  rifeve,	  insektet	  dhe	  grupet	  e	  tjerë	  kërcënimet	  ndaj	  biodiversitetit,	  matja	  e	  

zhdukjes.	  
11. Planizimi	  sistematik	  i	  konservimit,	  vlera	  ekonomike	  dhe	  kapitali	  natyral	  ,konceptet	  e	  specieve	  strategjike.	  
12. Kontolli	  biologjik	  i	  pesteve:konservimi,	  efektet	  mbi	  kontrollin	  biologjik	  mbi	  biodiversitetin,	  kontrolli	  biologjik	  klasik,	  rritja	  në	  

numër.	  
13. Zhvillimi	  i	  qëndrueshëm:	  perkufizimi,	  historia,	  parimet	  dhe	  konceptet,	  konsumi-‐(popullsia,teknologjia,burimet),	  ndikimi	  

global	  njerëzor	  mbi	  biodiversitetin,	  dimensioni	  mjedisor,	  dimensioni	  ekonomik,	  dimensioni	  social.	  
14. Ruajtja	  e	  biodiversitetit	  dhe	  gjendja	  në	  shqipëri:	  si	  mund	  të	  ruhet	  biodiversitetit,	  biodiversiteti	  në	  Shqipëri.	  
	  
	  



 
 

 
 

Praktikë	  2.5	  ditë	  
1.	  Laguna	  e	  Nartes.	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   5	  orë	  
2.	  Laguna	  e	  Orikumit.	  	  	   	   	   	   	   4	  orë	  
3.	  Qendra	  e	  grumbullimit	  dhe	  riciklimit	  te	  mbeturinave.	  	  	   	   3	  orë	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
N.	  Peja	  Bazat	  e	  Ekologjise	  Tirane	  2012	  
Wetzel,	  R.	  2001.	  Limnology	  -‐	  Lake	  and	  river	  ecosystem.	  Academic	  Press.	  
	  
FORMAT	  E	  VLËRESIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   80%	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  baze	  të	  konvertimit	  të	  vleresimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  final,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nese	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  final	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lendes:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  vlerësimit	  vjetor	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “BIO	  451”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  të	  pedagogut	  të	  lëndës	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “BIO	  451”	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  juaj	  
është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  BIO	  
451.	  Përpara	  se	  studentët	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  
të	  UV.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  është	  
mirë	  t’ju	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	   Çdo	   student	   e	   ka	   për	   detyrë	   të	   kontrollojë	   rregullisht	   e-‐mailin.	   Do	   të	   ketë	   detyra	   dhe	   njoftime	   do	   të	   jepen	   vetëm	  
nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  
cili	  ndëshkohet.	  
	  
	  

 

 


