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DitA Botërore E Meteorologjisë
23 MARS 2020
Tema për Ditën e Botërore të Meteorologjisë në datë 23 mars 2020 ishte
Klima dhe Uji. Synimi kryesor i kësaj dite ishte tërheqja e vëmëndjes mbi
ndryshimet klimatike dhe burimet ujore në mbarë globin. Slogani i DBM
2020 është “Numëroni çdo pikë uji, pasi çdo pikë ka vlerë”.
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Mars 2020

Viti i IV i
botimit
IGJEUM - UPT

Përmbledhje. Muaji mars 2020 shënoi temperatura të ajrit mjaft të larta, të cilat në shkallë
vendi patën një shmangie përkundrejt atyre të normës me rreth +2.1°C, ndërsa shmangien më të
fortë e shënuan temperaturat maksimale me +3.1°C. Reshjet shënuan shmangie negative në
pjesën veriore të vendit dhe pozitive në atë jugore. Në shkallë vendi reshjet ishin paksa mbi
normë dhe u vrojtuan në po aq ditë sa ato të vlerave mesatare shumëvjeçare. Reshjet e dëborës
ishin sporadite, të pakta dhe u vrojtuan vetëm në lartësi dhe kreshtat e maleve të shoqëruara me
shkrirje të shpejtë pas rënies së tyre. Klima urbane pasohet me disa informacione specifike lidhur
me dukurinë në rënie të reshjeve për tre muajt e parë të viti 2020. Për fushën e bujqësisë jepen
disa të dhëna mbi fillimin e periudhës së vegjetacionit dhe ngricat. Rubrika klima dhe energjia
përfshin një material mbi akullzimin për muajin mars, i cili është një tregues i rëndësishëm në
sektorin e transmetimit të energjisë elektrike. Dukuritë ekstreme të motit dhe rrufetë që u vrojtuan
gjatë këtij muaji pasohen me disa të dhëna mbi dukuritë e pritshme meteorologjike për muajt në
vijim. Një artikull shkencor mbi gjenerimin e temperaturave orare referuar atyre maksimale e
minimale ditore përmbyll këtë buletin së bashku me disa informacione shkencore mbi gjëndjen e
ujit sot në botë.
Summary. The month of March 2020 marked very high air temperatures, which nationwide had
a deviation against those of the norm by about +2.1°C, while the strongest deviation was
recorded by maximum temperatures with +3.1°C. The rains marked negative deviations in the
northern part of the country and positive ones in the southern part. Across the country, rainfall
was slightly above the norm and was observed on as many days as those of norm values. Snowfall
was sporadic, sparse, and was observed only at high altitudes and mountain ridges accompanied
by rapid melting after their fall. The urban climate is followed by some specific information about
the declining rainfall for the first three months of 2020. For the field of agriculture some data
are given on the beginning of the vegetation period and frosts. The climate and energy section
include an icing material for March, which is an important indicator in the electricity
transmission sector. Extreme weather events and lightning strikes this month are followed by
some data on the expected meteorological phenomena for the coming months. A scientific article
on the generation of hourly temperatures referring to the daily maximum and minimum
temperatures concludes this bulletin along with some scientific information on the situation of
water in the today’s world.
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Situata e motit të hapësirës për muajin mars 2020 vijoi
të karakterizohet me minimumin e njollave diellore. Të
qenurit në minimum të vlerave të këtij treguesi mundëson
një nivel më të lartë të rrezatimit kozmik, i cili shprehet
dhe në praninë e mjaft aurorave në gjërësitë gjeografike
veriore të kontinentit tonë. Muaji mars sipas një studimi
referuar një periudhe prej më se 75 vjetësh konsiderohet si muaji më i mirë për vrojtimin e
aurorave (shih dhe figurën Nr.1).
Figura Nr.1 - Pamje e aurorave në datë
5 mars 2020 në Helligskogen, Norvegji.
Më datë 29 mars 2020, pas 19 ditësh në
vijimësi pa njolla diellore u shënua një njollë e
re «AR2758», e cila kosiderohet se i takon
ciklit të ri të 25 me njolla diellore.
Po si kuptohet që kjo i takon ciklit të ri ?
Në përputhje me ligjin e “Hale”s njollat
diellore e ndryshojnë polaritetin nga një cikël
në tjetrin. Nga
polariteti (-/+) që
ato kishin në ciklin e 24 (ecuria e tyre paraqitur në tabelën në të
majtë), ato ndryshojne në (+/-) në ciklin e 25. “AR2758” (figurë Nr.2)
vijon një trend në rritje të hyrjes në ciklin e 25 të njollave diellore.
Gjatë këtij viti janë numëruar 4 njolla diellore ku 3 prej i tyre i takojnë
pikërisht ciklit të ri.
Natyrisht cikli 25 është
ende i dobët, por është në
rritje e sipër.
Figura Nr.2 – Pamje e
njollës diellore të
vrojtuar më datë 29
mars 2020 në
hemisferën jugore të
Diellit.
Nga viti 2017 deri në vitin 2020, shënohet një rritje me +12% e rrezatimit kozmik në vendmatjen
e Abiskos në Suedi. Kësisoj stafet dhe pasagjerët në avionët që fluturojnë në lartësitë 9 deri 11
km nga sipërfaqja e Tokës
kanë marrë rreth 12% më
shumë rrezatim kozmik se
sa tre vjet më parë (shih dhe
figurën Nr.3).
Figura Nr.3. – Pamje
mbi ecurinë e vlerave të
rrezatimit kozmik më datë
13 mars 2020 duke filluar
nga sipërfaqja tokësore
deri në lartësitë e
stratosferës.
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SITUATA SINOPTIKE

e muajit mars 2020 u karakterizua nga
nga një qëndrueshmëri më e madhe e masave ajrore, të cilat
përcollën mbi vendin tonë një mot me vranësira e reshje vetëm në
pak ditë krahasuar me normën për pjesën veriore të vendit. Disa
prej hartave të përzgjedhura sinoptike në shkallë kontinentale për
datat 1, 11, 21 dhe 31 mars 2020, janë paraqitur në figurën Nr.4
(me presion të lartë atmosferik – High dhe të ulët – Low).

Figura Nr.4. - Situatat sinoptike të datave: 1, 11, 21 dhe 31 mars 2020.
Për të ilustruar situata më të veçanta sinoptike në vijim në figurën Nr.5 përcillet ajo e datës 4
mars 2020 me qendrat anticikonere (fushat me presion të lartë atmosferik dhe izobaret përkatëse
- High) që mbulojnë pjesën më të madhe të kontinentit tonë, ndërkohë evidentohet që pjesa
qendrore e detit Mesdhe ka një prani të situatave ciklonare (fushat me presion të ulët atmosferik
- Low) ku ajo që
përcjell më shumë
reshje
ndodhet
mbi hapësirën e
vendit tonë.

Figura Nr.5.
Vlerat e reshjeve
(6 orëshe) datë 4
mars 2020, në 00
UTC, në shkallë
kontinentale sipas
platformës
SKIRON të
Universitetit të
Athinës.
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TEMPERATURAT MESATARE TË AJRIT.
Muaji mars 2020 shënoi temperatura të larta krahasuar me vlerat e mesatares shumëvjeçare.
Mbizotërimi i masave ajrore relativisht të ngrohta mbi vendin tonë përcolli dhe temperatura
mesatare të ajrit me vlera rreth +2.1°C mbi normë. Në figurën Nr.6 dhe Nr.10/1÷10/12 paraqiten
të dhënat e temperaturës mesatare të ajrit, të përzgjedhura për disa vendmatje meteorologjike për
zona dhe nënzona të ndryshme klimatike të vendit tonë.

Figura Nr.6. - Vlerat e temperaturave mesatare të ajrit për muajin mars 2020 për disa
vendmatje meteorologjike si dhe vlerat përkatëse të normës (1961÷1990).
Kontinenti Europian në lidhje me këtë tregues për muajin mars 2020 u paraqit me anomali
pozitive në pjesën më të madhe të tij. Në figurat Nr.7, Nr.8 dhe Nr.9 evidendohet një shkallë
anomalie me vlera pozitive, veçanërisht në pjesën VL, ndërsa pjesa ku ndodhet Shqipëria
paraqitet me shmangie mbi normë, por më të moderuara. Ndërkohë, gjendja e atmosferës pranë
sipërfaqes së Tokës në shkallë globale e paraqitur në figurën Nr.7 e nxjerr kontinentin tonë edhe
për muajin mars 2020, si një ndër zonat më të ngrohta, të shoqëruar me anomalitë pozitive më
të larta në shkallë planetare. Temperaturat e ajrit në shkallë globale gjatë muajit mars 2020 ishin
mjaft më të larta se sa vlerat e mesatares shumëvjeçare. Ky muaj ishte 0.68°C më i ngrohtë se
mesatarja e viteve 1981÷2010. Ai ishte 0.16°C më i freskët se muaji më i ngrohtë - mars 2016.
Gjithashtu ai ishte 0.02°C më i freskët se muaji mars 2017 dhe marsi 2019, të cilët në fakt janë
muaji i dytë dhe i tretë më i ngrohtë në serinë e të dhënave për këtë muaj. Për Europën
temperaturat e muajit mars 2020 ishin me rreth 2°C më të larta se periudha 1981÷2010.

Figura Nr.7. - Anomalitë e temperaturave të ajrit të matura në sipërfaqe të Tokës dhe
Oqeaneve për muajin mars 2020 përkundrejt periudhës 1981÷2010, sipas vlerësimit nga
ECMWF, Copernicus, etj.
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Gjithashtu ato ishin me 0.6°C më të ulta se muaji mars 2014, që mbahet si më i ngrohti deri më
sot, si dhe pozicionohet i gjashti në serinë me të dhëna referuar një periudhe me të dhëna që
fillon nga viti 1979.
Temperatura Mesatare e Ajrit (në °C)
Muaji: Mars 2020

T°C

Anomalitë e Temperaturës Mesatare
(në °C) Muaji: Mars 2020

A.
T°C

Figura Nr.8. - Vlerat e temperaturës mesatare të ajrit për muajin mars 2020 për kontinentin
Europian dhe anomalitë përkatëse ndaj periudhës shumëvjeçare 1981÷2010, sipas NOAA-s.
Vlerat e anomalive të temperaturave
mesatare të ajrit për javën:
1 ÷ 7 mars 2020 për Europën.

Vlerat e anomalive të temperaturave
mesatare të ajrit për javën:
15 ÷ 21 mars 2020 për Europën.

T°C

T°C

Vlerat e anomalive të temperaturave
mesatare të ajrit për javën:
8 ÷ 14 mars 2020 për Europën.

Vlerat e anomalive të temperaturave
mesatare të ajrit për javën:
22 ÷ 28 mars 2020 për Europën.

T°C

T°C

Figura Nr.9. - Vlerat e anomalive të temperaturave mesatare të ajrit për kontinentin Europian
për disa javë te muajit mars 2020, sipas NOAA-s.
BULETINI MUJOR KLIMATIK

MARS 2020

Faqe 7

Vlerësime për ecurinë e temperaturës së ajrit dhe reshjet (figurat Nr.10/1 ÷ 10/12) në disa prej vendmatjeve
meteorologjike të Sistemit Kombëtar të Monitorimit Meteorologjik për muajin mars 2020.
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Temperaturat maksimale të ajrit për muajin mars 2020 shënuan një shmangie deri në rreth
+3.1°C më të lartë se vlerat e normës për vendin tonë. Paraqitja grafike e vlerave mesatare të
temperaturave maksimale për disa vendmatje meteorologjike të Shqipërisë është dhënë në
figurën Nr.11, ndërsa vlerat ekstreme maksimale në shkallë europiane jepen në figurën Nr.12.

Figura Nr.11. – Vlerat mesatare të temperaturës maksimale të ajrit për muajin mars 2020 për
disa vendmatje meteorologjike si dhe vlerat përkatëse të normës.
Vlera e Temperaturave Maksimale Ekstreme të ajrit
për javën 1 ÷ 7 mars 2020 për Europën.

Vlera e Temperaturave Maksimale Ekstreme të ajrit
për javën: 8 ÷ 14 mars 2020 për Europën.

Vlera e Temperaturave Maksimale Ekstreme të ajrit
për javën: 15 ÷ 21 mars 2019 për Europën.

Vlera e Temperaturave Maksimale Ekstreme të ajrit
për javën: 22 ÷ 28 mars 2020 për Europën.

Figura Nr.12. - Vlerat e temperaturave maksimale ekstreme të ajrit për kontinentin Europian
për 4 javët e muajit mars 2020, sipas NOAA-s.
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Një informacion më i detajuar i paraqitur në figurën Nr.13 me vlerat maksimale absolute të
temperaturave të ajrit për disa vendmatje meteorologjike të analizuara për muajin mars 2020
tregon dukshëm vlera që në pjesën më të madhe të vendmatjeve ka kaluar mbi pragun 20°C.

Figura Nr.13. - Vlerat e temperaturës maksimale absolute të ajrit për muajin mars 2020 për
disa vendmatje meteorologjike.
Temperaturat mesatare minimale të ajrit në muajin mars 2020 shënuan vlera mbi normë
me afro +1.1°C. Paraqitja më e detajuar për vlerat mesatare të temperaturave minimale për disa
nga javët e muajit mars 2020 në shkallë kontinentale jepet në figurën Nr.17, ndërsa për vendin
tonë vlerat mesatare minimale paraqiten në figurën Nr.14. Sa i takon vlerave ekstreme minimale
të vrojtuara gjatë muajit mars 2020, duhet thënë se ato nuk shënuan rekorde dhe ishin mjaft larg
këtyre vlerave. Në figurën në vijim Nr.16 paraqiten vlerat minimale absolute të temperaturave
të ajrit të vrojtuara në disa prej vendmatjeve meteorologjike të përzgjedhura për muajin mars
2020. Për ilustrim paraqitet në figurën Nr.15 dhe ecuria e temperaturave në vendmatjen
meteorologjike të Thethit në zonën malore veriore të vendit.
.

Figura Nr.14. -Vlerat mesatare të temperaturës minimale të ajrit për muajin mars 2020
për disa vendmatje meteorologjike si dhe vlerat përkatëse të normës.
Figura Nr.15. Vlerat e
temperaturës së ajrit gjatë
muajit mars 2020 për
vendmatjen meteorologjike
të Thethit (me lartësi 820 m
mbi nivelin e detit).
Vlerat më të ulta të
temperaturave minimale të
ajrit u shënuan në brendësi dhe në pjesën VL të kontinentit Europian, ndërkohë që pjesa
perëdimore ruajti përgjithësisht dhe veçanërisht ajo pranë vijës bregdetare vlera mbi pragun 0°C.
BULETINI MUJOR KLIMATIK

MARS 2020

Faqe 10

Duhet theksuar se dhe në shkallë kontinentale vlerat e temperaturave më të ulta nuk thyen ndonjë
rekord historik sa i takon muajit mars 2020. Për vendin tonë uljet më të theksuara ishin në javën
e fundit të muajit mars 2020, por dhe në këtë rast kohëzgjatja ishte mjaft e shkurtër.

Figura Nr.16. - Vlerat e temperaturës minimale absolute të ajrit për muajin mars 2020 për
disa vendmatje meteorologjike të vendit tonë.
Vlera e Temperaturave Minimale Ekstreme të ajrit
për javën: 1 ÷ 7 mars 2020 për Europën.

Vlera e Temperaturave Minimale Ekstreme të ajrit
për javën: 8 ÷ 14 mars 2020 për Europën.
.

Vlera e Temperaturave Minimale Ekstreme të ajrit
për javën: 15 ÷ 21 mars 2020 për Europën.

Vlera e Temperaturave Minimale Ekstreme të ajrit
për javën: 22 ÷ 28 mars 2020 për Europën.

Figura Nr.17. - Vlerat e temperaturave minimale ekstreme të ajrit për kontinentin
Europian për disa javë të muajit mars 2020, sipas NOAA-s.
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RESHJET ATMOSFERIKE gjatë muajit mars 2020 shënuan vlera paksa mbi normë në
shkallë vendi, por me një shpërndarje të ndryshme në territor. Nga 76 vendmatje meteorologjike
të Sistemit Kombëtar të Monitorimit Meteorologjik që u përpunuan të dhënat e reshjeve,
natyrisht pasi u kontrolluan, verifikuan, digjitalizuan dhe u përpunuan në përputhje me standartet
e OBM, 44 prej tyre janë paraqitur në vijim në figurën Nr.18. Referuar këtyre të dhënave duhet
thënë se reshjet e muajit mars 2020 ishin rreth 13% mbi vlerat e normës. Ndërkohë, të dhënat
për numrin e ditëve me reshje mbi pragun 1.0 mm ishin pranë vlera të normës. Harta e dhënë në
figurën Nr.19 paraqet anomalitë e reshjeve për muajin mars 2020 për kontinentin europian duke
evidentuar për vendin tonë një situatë me madhësi të tyre nën normë për pjesën veriore dhe mbi
normë për atë jugore, të cilat bazuar mbi të dhënat e SKMM janë paraqitur dhe në hartat në vijim
në figurën Nr.24 sipas normës referuar 220 vemdmatjeve meteorologjike dhe atyre të marsit
2020 në figurën Nr.25 referuar 70 vendmatjeve, të cilat u mundësuan nëpërmjet aplikimit të
metodologjisë përkatëse sa i takon përpunimit të reshjeve në GIS.

Figura Nr.18. - Vlerat e lartësisë së reshjeve për muajin mars 2020 për disa vendmatje
meteorologjike të vendit tonë si dhe vlerat përkatëse të normave, referuar normës 1961÷1990.
Reshjet për muajin mars 2020 në
kontinentin Europian.

R.
mm

Anomalitë e reshjeve për muajin mars
2020 në kontinentin Europian.

R.
mm

Figura Nr.19. - Reshjet për muajin mars 2020 në kontinentin Europian dhe anomalitë kundrejt
periudhës1981÷2010, sipas NOAA-s.

Figura Nr.20. - Vlerat e treguesit të numrit të ditëve me reshje mbi pragun 1.0 mm për muajin
mars 2020 për disa vendmatje meteorologjike si dhe vlerat e normës 1961÷1990.
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Gjithashtu dhe vlerat maksimale 24 orëshe ishin më të ulta se vlerat rekord historik, si dhe në
një nivel deri në 58% të vlerave maksimale absolute.Të dhënat e intensiteteve të reshjeve të rëna
gjatë 24 orëve për muajin mars 2020 janë paraqitur në vijim në figurën Nr.21. Nga pikëpamja
historike ato nuk shënuan thyerje rekordesh dhe ishin mjaft larg vlerave të tyre maksimale
absolute për këtë muaj.

Figura Nr.21. - Reshjet maksimale 24 orëshe të vrojtuara për muajin mars 2020 në Shqipëri.
Të dhënat e reshjeve të parashikuara çdo ditë janë një informacion i rëndësishëm për të
rianalizuar situatën mbizotëruese me reshje për muajin mars 2020, të cilat sipas produkteve të
platformës SEEFFG, janë paraqitur në figurën në vijim Nr.22.

Figura Nr.22. – Vlerësimi i reshjeve të pritshme çdo ditë, për 24 orët në vijim sipas platformës
“SEEFFG” për muajin mars 2020.

Figura Nr.23. - Vlerat e treguesit të numrit të ditëve me reshje mbi pragun 10.0 mm për muajin
mars 2020 për disa vendmatje meteorologjike si dhe vlerat e normës 1961÷1990.
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Reshjet e dëborës

.

Gjatë

muajit mars 2020 u vrojtuan
reshje të pakta dëbore, të cilat prekën
përgjithësisht zonat në lartësi dhe
kreshtat e maleve. Tipike për ilustrim, për këtë
buletin u përzgjodh pamja nga reshjet e dëborës në
vendmatjen e Rapshit, paraqitur në figurën Nr.26.
Gjithashtu disa pamje satelitore për datat 13
dhe 20 mars 2020, dhënë në figurën Nr.28, ilustrojnë
situatën e mbulesës së pakët me dëborë gjatë këtij
muaji për vendin tonë dhe hapësirën që ato kanë
mbuluar.
Figura Nr.26. - Pamje nga vendmatja
meteorologjike e Rapshit më datë 23 mars
2020, ku vihet re dhe prania e shtresës së
pakët të dëborës. (foto: M. Dreshaj)

Figura Nr.27. - Lartësitë
maksimale të dëborës në
disa nga vendmatjet
meteorologjike për
muajin mars 2020.

13 mars 2020

20 mars 2020

Figura Nr.28. - Pamje satelitore e datës 13 dhe 20 mars 2020 e shtresës me mbulesë dëbore
mbi vendin tonë (NASA).
BULETINI MUJOR KLIMATIK

MARS 2020

Faqe 16

Figura Nr.29. - Pamje nga reshjet e pakta të
dëborës në datë 1 mars 2020 (zona në Qafën e
Shkellës, Labinot në lartësinë 1023 m) dhe procesi
i shpejtë i shkrirjes së saj, sidomos në faqet
perëndimore dhe në zonat e prekuara nga era.
(Foto: G. Çela)
Ndërkohë, procesi i shkrirjes së dëborës pati ritme
të shpejta pasi u favorizua si nga temperaturat
relativisht të larta e mbi normë ashtu dhe nga prania
e erës, e cila sidomos në datat 25 dhe 26 mars 2020
pati vlera të larta kryesisht në zonat kodrinore dhe
në lartësitë e mbuluara me dëborë.
Në vijim për ilustrim (figurë Nr.30) janë
dhënë pamjet e vlerësimit të shkrirjes së dëborës sipas produkteve të platformës“SEEFFG, ashtu
dhe disa pamje mbi shpejtësitë e erës dhe “wind gust” të vrojtuara në datat 25 dhe 26 mars 2020
në shkallë vendi (figurë Nr.31) si dhe shpejtësitë e erës në vendmatjen meteorologjike të
Peshkopisë në figurën Nr.32.

Figura Nr.30. - Hartat me produktet e vlerësimit të shkrirjes së dëborës çdo 4 ditë nga
platforma “SEEFFG” për vendin tonë.
Figura Nr.31. - Situata më datë 26 mars 2020, e cila
evidenotn erëra me shpejtësi të larta në mjaft zona të
vendit dhe kryesisht në ato kondrinore dhe malore.

Figura Nr.32. - Shpejtësia e erës (në m/sek) në vendmajen
meteorologjike të Peshkopisë për muajin mars 2020.
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Detet Adriatik dhe Jon. Gjatë muajit mars 2020 nuk pati dukuri ekstreme në hapësirat e deteve
Adriatik dhe Jon. Ato u karakterizuan me vlera temperature të ujit më të larta se normat
përkatëse. Për ilustrim në figurat në vijim Nr.33 jepen disa tregues për detet Adriatik e Jon për
datën 18 mars 2020.

Temperatura e ujit të deteve (në °C)

Niveli i detit (në m)

Kripshmëria (në psu)
Rrymat detare (në m/sek)
Figura Nr.33.- Disa të dhëna për masat ujore të deteve Adratik dhe Jon më datë 18 mars 2020.
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Muaji mars 2020 shënoi një fillim pranvere me temperatura
të ajrit më të larta se norma. Për Tiranën rezultojnë vlera
temperature mbi normë me +2.5°C, të cilat janë më të larta se
ato në shkallë vendi (+2.1°C). Ecuria dhe ndryshimet
përkatëse të temperaturës së muajit mars 2020 dhe viteve të
mëparshme janë paraqitur në figurën Nr.34 & Nr.35 duke ju
referuar për krahasim periudhës shumëvjeçare 1961÷1990
(paraqitur me ngjyrë jeshile),
ndërkohë një ndryshim në rënie që
vërehet
në
amplitudat
e
temperaturave jepet në figurën
Nr.36 për Tiranën dhe Korçën.
Figura Nr.34. - Të dhënat e
temperaturës mesatare të ajrit për
muajin mars për vitet 2012÷2020
dhe vlerat e normës referuar
periudhës 1961÷1990 për
vendmatjen e Tiranës.

Figura Nr.35. - Ecuria e vlerave të temperaturës mesatare mujore të ajrit për vendmatjen
meteorologjike të Tiranës për muajt janar,shkurt dhe mars 2020, si dhe vlerat e normës
(1961÷1990) të periudhës 2012÷2019 si dhe shmnagiet përkatëse ndaj normës (në °C).

Figura Nr.36. - Të dhënat e shmangies së amplitudave të temperaturave të ajrit për muajt
janar, shkurt dhe mars 2020 kundrejt vlerave të normës (1961÷1990) për Tiranën dhe Korçën.
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Reshjet

do të vijojnë të
paraqesin gjithnjë e më
shumë interes në vitet e
ardhshme, pasi tendenca e
tyre është në rënie. Në këtë
rubrikë paraqiten të dhënat e
reshjeve për tre vendmatje
meteorologjike Kukës, ku
ndodhet dhe pjesa kryesore e liqenit të Fierzës dhe hidrocentrali
kryesor i vendit, Tiranë - qendra më e madhe e banimit në vend me
rreth 1/3 e popullsisë dhe Korçë në pjesën JL të vendit, ku për tre
muajt e parë të vitit 2020 vihet re në tërësi rënie e reshjeve, me
përjashtim të muajit mars për zonën e Korçës. Natyrisht ajo që bie
në sy dhe është thesuar dhe në buletinet e mëparshme ka të bëjë me
rënien e theksuar të reshjeve në pjesën veriore të vendit. Duke i
shtuar kësaj dhe vlerësimet për reshjet e pritshme me shmangie negative kundrejt normave në
muajt e ardhshëm, atëherë situata bëhet më rëndësishme për të analizuar shkaqet dhe arsyet si
dhe mundësitë e një orientimi më të drejtë të politikave të përdorimit të ujit, jo vetëm në
kontekstin energjitik, bujqësor por dhe atij të pijshëm.

Figura Nr.37. - Vlerat e reshjeve mujore për muajt janar, shkurt dhe mars 2020 si dhe ato të
normës (1961÷1990) për vendmatjen meteorologjike të Tiranës.

Figura Nr.38. - Vlerat e reshjeve mujore për muajt janar, shkurt dhe mars 2020 si dhe ato të
normës (1961÷1990) për vendmatjen meteorologjike të Korçës.
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Uljet më të theksuara për reshjet vihen re në Kukës, ku ato siç shihet dhe në grafikun e dhënë
në figurën Nr.40 shënojnë vlera mjaft të ulta të lartësisë së reshjeve me -90.6% në janar,
-90.7% në shkurt dhe -46.7% në mars. Për rrjedhojë reflektohet një situatë si ajo që paraqitet
dhe në figurën Nr.39 për liqenin e Fierzës.

Figura Nr.39. - Pamje nga liqeni i Fierzës më datë 29 mars 2020 (Foto: A. Sopaj).

Figura Nr.40. - Vlerat e reshjeve mujore për muajt janar, shkurt dhe mars 2020 si dhe ato të
normës (1961÷1990) për vendmatjen meteorologjike të Kukësit.

BULETINI MUJOR KLIMATIK

MARS 2020

Faqe 21

Fillimi i periudhës së vegjetacionit për vitin 2020.
Për muajin mars 2020 ky tregues shënoi ashtu siç dhe pritej
një fillim më të hershëm me rreth tre javë. Në vijim në
figurën Nr.41 jepen të dhënat e fillimit të periudhës së
vegjetacionit për zonën e Tiranës, ndërkohë për zonën JL,
atë të Korçës, ky fillim ende nuk është vrojtuar, por ashtu
si dhe në vitet e mëparshme pritet të ndodhë disa javë para
datës 2 maj që është dhe vlera e normës.
Figura Nr.41. - Fillimi i periudhës së vegjetacionit për Tiranën
për vitin 2020 është shënuar më 11 shkurt, ndërsa vlera e normës
është data 13 mars.
Fillimi i periudhës së vegjetacionit për zonën e Korçës gjatë viteve
të fundit ka shënuar një hershmëri gjithnjë e më të madhe. Kjo
pasqyrohet dhe në grafikun e paraqitur në figurën Nr.42, ku
dukshëm evidentohet një zhvendosje kohore me rreth tre javë.
Deri në fund të muajit mars 2020 ende nuk ishte vrojtuar ky fillim,
ndërkohë që vlera e normës është data 2 maj (shih figurën Nr.43).

Figura Nr.42. - Fillimi i
periudhës së
vegjetacionit për zonën e
Korçës për periudhën
2010÷2019 si dhe
pritshmëria për vitin
2020.

Figura Nr.43. - Fillimi i periudhës së vegjetacionit për Korçën
për vitin 2020 ende nuk është vrojtuar, ndërsa në figurë dallohet
qartë se vlerat e temperaturës mesatare janë
ende larg kalimit të
pragut 10°C.
Gjatë muajit mars 2020 moti
përgjithësisht favorizoi mbjelljen
e kulturave pranverore. Për këtë
qëllim në figurën Nr.44 paraqitet
dhe një pamje e lagështisë së
tokës më datë 4 mars 2020.
Gjithashtu e rëndësihme është të theksohet dhe fakti se gjatë
këtij muaji nuk u shënuan dhe grica të forta, që të sillnin pasoja
negative. Për ilustrim në figurën Nr.45 jepen të dhënat e ecurisë
së temperaturave të ajrit për një zonë veriore të Ultësirës
Perëndimore, atë të Urës së Shtrenjtë.
Figura Nr.44. - Vlerat e lagështisë së tokës (vol. %) për
thellësinë (0÷10 cm) për datën 4 mars 2020.
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Figura Nr.45. - Vlerat e
temperaturës së ajrit gjatë muajit
mars 2020 për vendmatjen
meteorologjike të Urës së
Shtrenjtë.

Figura Nr.46. - Temperaturat minimale më datë 26 mars 2020
në territorin e vendit tonë, ku evidentohet se Ultësira
Perëndimore e vendit ka patur vlera mbi 0°C, ndërsa ngricat
janë vrojtuar vetëm në pjesën kodrinore dhe në brendësi të
vendit apo zonat në lartësi mbi 500m.

Figura Nr.47. - Vlerat e temperaturave ekstreme
minimale në Europë më datë 24 mars 2020.
Gjatë netëve të datave 23 dhe 24 mars 2020 në një
pjesë të madhe të Europës uljet e temperaturës dhe
ngricat shkaktuan mjaft dëme në drurët frutorë.

Figura Nr.48. - Pamje nga ngricat dhe
uljet e theksuara të temperaturave gjatë
netëve të datave 23 dhe 24 mars 2020
në pjesën qendrore të Europës.

Figura Nr.49. - Numri i netëve me temperatura minimale të ajrit nën pragun 0°C.
Përgjithësisht ngricat në hapësirën e Ultësirës Perëndimore ishin pak të evidentuara si dhe me
një kohëzgjatje vetëm në pak orë gjatë netëve aty ku dhe kur u vrojtuan. Gjithësesi duhet thënë
se dhe në zonën kodrinore apo më në thellësi të vendit ngricat ishin me një kohëzgjatje të shkurtër
si në numër ditësh e po ashtu dhe në kohëzgjatjen e tyre gjatë natës apo në shkallën e ashpërsisë
së tyre.
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Moti ekstrem. Gjatë muajit mars 2020 u vrojtuan 3 stuhi të kategorisë
së parë, 3 të kategorisë së dytë dhe asnjë e kategorisë së tretë. Ato më të
rëndësishmet që përcollën dhe pasoja u vrojtuan në Mesdhe dhe në
pjesën JP të kontinentit Europian. Për ilustrim në figurën Nr.50 paraqitet
një ndër situatat e parashikimit të stuhive në shkallë kontinentale të
datës 4 mars 2020 (ESTOFEX).

Figura Nr.50.- Situata e parashikimit të stuhive në datë 4 mars 2020 ora 23:43 për kontinentin
Europian e vleshme për dy ditët në vijim nga data 05.03.2020 ora 06:00 deri datë 06.03.2020
ora 06:00 UTC
Në figurën Nr.51 paraqitet situata 24 orëshe e rrufeve
në datat 04÷05.03.2020 me një numër total prej 5103
goditjesh, ndërsa në figurën Nr.52 paraqitet situata
për muajin mars 2020 me një numër total të rrufeve
prej 289.295 goditjesh.
Figurën Nr.51. - Situata e rrufeve nga data 04.03.2020
ora 00:00 UTC deri në datën 05.03.2020 ora 00:00UTC .

Figura Nr.52.
- Numri total i
rrufeve në
kontinentin
Europian gjatë
muajit mars
2020.
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Akullzimi është një tregues i rëndësishëm që gjatë
periudhave të caktuara të vitit paraqet interes për linjat
e tranmestimti të energjisë elektrike. Në vijim janë
paraqitur në figurat Nr.53 dhe Nr.54 me shkallë të
ndryshme për muajin mars dy
zona të vendit tonë ajo VL në
qarkun e Kukësit dhe ajo JL
në qarkun e Korçës.
Figura Nr.55 paraqet hartën e Shqipërisë me kohëzgjatjen në orë të
akullzimit për muajin mars. Në këto harta përfshihen dhe rrjeti rrugor,
hidrografik, hekurudhor, vendbanimet si dhe mjaft elementë të tjerë.

Legjenda:
Kohëzgjatja (në orë)

Figura Nr.53. - Zona VL e vendit me treguesin e akullzimit (numrin e orëve) për muajin mars
(rrjeti rrugor me vije të kuqe) (shkalla 1:250000).

Legjenda:
Kohëzgjatja (në orë)

Figura Nr.54. - Zona JL e vendit me treguesin e akullzimit (numrin e orëve) për muajin mars
(rrjeti rrugor me vije të kuqe dhe ai hidrik me ngjyrë të bardhë) (shkalla 1:100000).
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Figura Nr.55.

-

Akullzimi i
sipërfaqes
(në orë)
Muaji: Mars

Legjenda:
Kohëzgjatja (në orë)
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Bazuar në produktet e modeleve të ndryshme shkencore për parashikimin e
motit për periudha kohore afatmesme dhe afatgjata mbi situatat
meteorologjike më të mundshme që priten të vrojtohen për muajt në vijim (deri në tetor 2020)
në lidhje me temperaturën e ajrit dhe reshjet, referuar pamjes mbi kontinentin Europian, rezulton
se në hapësirën ku përfshihet dhe vendi ynë temperaturat e ajrit do të kenë në vijimësi deri në
muajin tetor 2020 vlera mbi ato të normës, ku shmangiet më të larta priten në muajin korrik, siç
kjo paraqitet dhe në figurën Nr.56 (majtas).
Reshjet nga ana e tyre paraqiten mjaft deficitare dhe me mungesa të theksuara në pjesën
më të madhe të kohës, ku në veçanti kjo shmangie negative dallon dhe për muajin shtator 2020,
që paraqitet në figurën Nr.56 (djathtas).

Figura Nr.56.- Anomalitë e temperaturës (në °C) për muajin korrik 2020 si muaji që veçohet të
pritet me shmangie të temperaturave më të larta se norma (majtas) si dhe shmangiet e reshjeve
(në %) për muajin shtator, si muaji që pritet të jetë si më i thatë pas gushtit 2020 (djathtas).

Shënim: Për shkak të situatës së veçantë gjatë muajit mars 2020, të
krijuar nga pandemia globale e “Covid 19”, që preku dhe vendin tonë,
u kushtëzua që puna për marrjen e informacionit, përpunimi, kontrolli
si dhe të gjitha proceset e nevojshme për realizin e këtij buletini të
kryheshin “on line” dhe jo pranë institucionit. Kësisoj informacioni i grumbulluar për këtë
buletin (kryesisht me natyrë operative) u mor nga vrojtuesit e “Sistemit Kombëtar të
Monitorimit Meteorologjik” nëpërmjet telefonit, e-mail, etj., gjë që kërkoi një vemendje më

të madhe për kontrollin dhe mënjanimin e gabimeve të mundshme. Gjithashtu pikërisht për
këtë qëllim u mundësua marrja e një informacioni sa më të gjërë nga një numër më i madh
se sa zakonisht vendmatjesh meteorologjike, me qëllim që të krijohej një ide më e qartë mbi
ecurinë e elementëve meteorologjikë si dhe të mundësohej një vlerësim sa i më saktë
hapësinor i reshjeve atmosferike apo i dukurive të tjera meteorologjike.
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Përmbledhje - Njohja e temperaturave orare që vrojtohen gjatë ditës dhe natës është mjaft e rëndësishme në
fushën e bujqësisë apo në vlerësimin e mjedisit në ndërtesa për sa i takon sistemeve të ngrohjes e ftohjes, etj. Ky
artikul synon të përcjellë rezultatet e një pune të kryer mbi metodologji të caktuara bashkëkohore mbi vlerësimin e
temperaturave orare duke u bazuar në temperaturat minimale e maksimale ditore të ajrit, si burim i vetëm
informacioni në shumicën e vendmatjeve meteorologjike. Informacioni i përftuar ka vlerë për zonat ku nuk ka
stacione automatike apo ashtu sikurse bën të vlefshëm dhe të gjithë atë bazë me të dhëna që ekziston me vetëm këto
të dhëna bazë. Shumë metodologji që përdoren në ditët e sotme për vlerësimin e “Chill units” apo gradë orëve apo
gradë ditëve të ngrohjes apo ftohjes mbi apo nën pragje të caktuara temperature kërkojnë si impute të dhënat orare
të temperaturave të ajrit.
Fjalët kyçe: Temperaturat orare, temperaturat e natës, temperaturat e ditës, “chill units”, gradë ditët dhe gradë
orët.
Abstract - Knowing the daytime temperatures observed during the day and night is very important in the field of
agriculture or environmental assessment of buildings in terms of heating and cooling systems, etc. This article aims
to track the results of work done on certain contemporary methodologies on estimating hourly temperatures based
on minimum and maximum daily air temperatures as the only source of information in most meteorological sites.
The information obtained is valid for areas where there are no automatic stations, meanwhile it makes available
all that existing database with those type of data. Many of now days methodologies used for estimating "Chill units"
or heating and cooling degree hourly and days above or below certain temperature thresholds require as inputs the
values of air hourly temperatures.
Key words: Hourly temperatures, minimal and maximal air temperatures, chill units, hourly and day degrees.
Introduction
For different reasons and objectives, especially on the field of agriculture and calculating energy demand of building
environment are necessary the knowledge about the hourly air temperatures and their ongoing during the night and
the day. For such purpose in this paper is presented a summary of the work done, aiming to compose and get like
final output, such important information useful on those cases, where are missing the data from automatic weather
station, but making useful only the data base of minimum and maximum daily data of air temperatures.
Material and Method
The methodology used for such purpose is referred to many authors, which try to get the best and finalize a most
appropriate curve of ongoing of hourly air temperatures, that can fit and be similar as much as they can with that
natural ongoing, reflecting the weather condition, the sun rise and sun set, the latitude of the area, and as well as the
weather evets. Of course, these methodologies have evaluated also the errors and how accurate can be such type of
approach to fulfill the level of specific requests. Naturally, it emphasized also the fact that in same case the data
missing from automatic weather station create big gup and difficulty, but also the elaboration of such data base
coming from automatic station needs more work to be controlled, verified and elaborated. Another important fact
is that normally each country and area normally have a large data base coming from classical meteorological
stations, that means daily minimum and maximum air temperatures than hourly temperatures. These models are
constructed to generate the hourly air temperatures based to daily minimum and maximum temperatures. The use
of such data outputs is needed to simulate the development of insects, plants, to calculate chill hours and chill units
during winter season, etc., etc. Starting with Richardson (1974) that propose a simple model using a straight line
with 12 hr between maximum and minimum temperatures, which has some limitations, later on time other
methodologies proposed and realized by different authors took in consideration also the daylength. McFarland
(1987) provide another model using a modified sine function with idea that such curve of daytime temperature
should follow the daily solar cycle. Dale E. Linvill note that: “The nighttime temperatures cooling curve, however,
is not as simple. Cooling depends on many factors, including moisture content of the air, cloud cover, and soil heat
flow.” He uses a logarithmic nighttime cooling curve. Other authors Parton and Logan (1981) have used an
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exponential cooling rate, Eckersten (1986) provide a sine-sine exponential model improving the results. McCann
(1985) used a sine-sine-sine model to represent the heating and cooling curves.
The main assumption for all analyzed models consists at the fact that maximum and minimum air
temperatures are observed at regular intervals. But, in reality, sometimes thanks to movement of atmospheric fronts,
the 24-hr maximum and minimum temperatures are observed before or later in time compare to the normal moments
of observations, that are for the maximum temperatures during the afternoon hours and minimum temperatures that
occurs near the time of sunrise.
Generally, in meteorological books is accepted that 2 hr after the solar noon is observed the maximum air
temperature and the shape of the temperature curve follows the daytime solar cycle. The ongoing of such wave part
of 24 hr total cycle is presented by the equation [1];
T(t)= (Tmax -Tmin) *sin [(π*t) /DL+4)] +T min [1]
where: T(t) is the temperature at the time (t) after sunrise, T max is maximal temperature, Tmin is minimal temperature
and DL – daylength (in hours)
The night-time cooling, starting at sunset follow another type of curve and get the end (the minimum
absolute value) at the moment when is verified the maximum of loose of energy from surface of earth (by longwave
surface radiation at 8-10μ) or in other words when “Net radiation sunrise occurs ≈0.5 hours after astronomical
sunrise, because the outgoing radiation is not balanced by incoming solar radiation until this time” 1.
For night-time cooling temperatures the equation [2] proposed by Linvill is:
T(t)= Ts - [(Ts-Tmin) /Ln*(24-DL)] *Ln(t) [2]
where T(t) is temperatures at time t≥1hr after sunset and T s is the sunset temperature obtained from equation [1].
Different authors propose other formula for the evaluation of daylength (DL), but in this study it is used a
model proposed by NOAA, that of course in conformity with all respective lows, calculate the sunrise, sunset and
DL for every day and for any geographical latitude.
In following, on the figure Nr.1 is presented the ongoing of hourly air temperatures for one day, generated
by the composed model, using as inputs the data of minimum & maximum temperatures, sunrise and sunset data
for a specific geographical place.
The composed program includes a NOAA module, that helps to calculate sunrise and sunset referring to
latitude, longitude, time zone and the year. Part of that is presented on the figure Nr.1 by using the data of Korça
meteorological station. On the figure Nr.2 are presented some output of sunrise and sunset data useful for other
following formulas used for generating hourly temperatures. Figure Nr. 3 reflect how change the frame time based
to daylength the calculation of day and night temperatures.

Figure Nr.1. - Hourly air temperatures generated for day September 6, 2018 for Korça meteorological station.

Figure Nr.2. - Part of the module in excel for calculating the sunrise and sunset referring to longitude, latitude,
time zone and the year.
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Figure Nr.3. - Part of the composed module in excel for calculating the daily (on the left) and night (on the right)
temperatures, reflecting also the daylength referring to the day of the year.
Result and discussion
This program calculates the hourly air temperatures based to data inputs for a Seri of data of one year
starting from 1 September until 31 August. At the figure Nr.4 is presented a part of hourly temperatures generated
for Korça meteorological station for the period September 1, 2017 until August 31, 2018.

Figure Nr.4. – Final output from the composed model in excel platform, that provide the hourly temperatures
based to minimum and maximum daily air temperatures.
The data Seri that has to be provided to the model (like inputs) in fact starts from 31 August and ends up
to the September first or two of the next year, because it is in need to have data about the sunset of 31 August and
maximum temperature of that day to generate the night temperatures for the day September first, and as well at the
end it needs for the day September 1, (for generation of late evening / night temperatures of August 31), the
minimum temperature and sunrise of following day September first. This type of year (period of time) is very useful
for calculating different index that describe the winter cool period, like chill unit, sum of air hourly temperatures
under or above a certain threshold, average temperatures during the day or the night and also for the rest of the year
(the hot period) for other indexes. In mean time by using this type of year, it facilitates also the data elaboration by
taking into consideration the added one day created by the leap year. The package of input data for that program
include: 1 → the year (starting point for example: 1 Sept 2017), 2 → name and level above the sea (in m) of the
meteorological station, 3 → Geographical latitude and longitude of the place and time zone, 4, 5, 6 → the Seri of
data for one year, which should include the period from 31 August of starting year until the September 2 of the
following year, (for ex: 31 Aug 2017 ÷ 2 Sept 2018). The package of meteorological data includes in itself 4 → the
daily maximum and 5 → minimum air temperatures and 6 → daily precipitation, which has to be pre-elaborated in
the right format, controlled, verified and checked for any error, fulfilled any gups, etc., in conformity with the WMO
standards. On that context another file was prepared to produce such type of data, that easy after above-mentioned
procedures can fulfill the framework sheet of data entry for generating the hourly temperatures. On the figure Nr.5
is presented a view about the data entry procedure (step by step) that on the right part include one year data for the
period 31 Aug. 2020 until 2 Sept. 2021 (vertical columns), following on the right with other couple of year
2019/2020, 2018/2019, 2017/18, and so on until the 2000/2001.

Figure Nr.5. – View of first sheet of data entry for generation of hourly air temperatures.
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Figure Nr.6. – The generation of graph for daily data of minimal, maximal and mean air temperatures and
precipitation for the period 1 September until 31 August of each year.

Figure Nr.7. – The generation of graph for daily and night average of air temperatures
for the period 1 September until 31 August of each year.
This program provides information in graphs for a better presentation of the daily minimum and maximum ongoing
of air temperatures and precipitation as they are presented on the figure Nr.6 or day & night average values (figure
Nr.7), mean monthly temperatures, sometimes needed for specific modules used for fast estimation of chill unit.
Conclusions
This program is very useful to generate 8760 hourly air temperatures for each normal year (8784 for leap year).
Also, it is very easy to link or transfer the output hourly data to other module/software for calculation of other
indexes like “Chill Unit”, sum of degree hours or days, day and night average temperatures, etc. It provides hourly
data for up to 20 years, but it is open to increase the number of years without any restriction. In the context of
limitation have to be noted that such program is tested and provide the right outputs only for latitude between 0
degree (equator) up to 65 degree of North hemisphere.
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23 marsi është Dita Botërore e Meteorologjisë. Këtë vit tematika e përzgjedhur
ishte mbi burimet ujore dhe mirë përdorimin e tyre.
March 23 is World Meteorology Day. This year the selected topic was about
water resources and their good use.
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