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PERMBLEDHJE E PЁRGJITHSHME

Një nga prioritetet bazë të Konvetës së Hyogos është identifikimi, vlerë-
simi dhe monitorimi i rrezikut nga fatkeqësitë. Vleresimi i rrezikut kërkon 
një regjistrim të kujdesshëm të fatkeqësive të mëparshme dhe në vecanti 
humbjet në njerëz, pronë dhe dëmtimet në mjedis ashtu si dhe humbjet 
ekonomike.

UNISDR, Fondacioni CIMA dhe Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave 
Civile kanë plotësuar mbledhjen historike të të dhënave nga fatkeqësitë 
për të gjithë territorin e Shqipërisë. Të dhënat mbi fatkeqësitë janë mble-
dhur duke perdorur metodologjinë DesInventar, që është një mjet kon-
ceptual dhe metodologjik për ndërtimin e bazës së të dhënave (databa-
zave) të humbjeve, dëmeve dhe efekteve të shkaktuara nga emergjencat 
ose fatkeqësitë.

Raporti përshkruan metodologjine e përdorur, të dhënat e përdorura dhe 
rezultatet e analizimit të ketyre të dhënave. 

Mbledhja e të dhënave historike të humbjeve nga fatkeqësitë është një 
menyrë konkrete e cila ndihmon dhe përmirëson impaktin e këtyre ngjarje-
ve, duke dhënë një informacion të rëndësishëm statistik vendimmarrësve.

Burimet e përdorura për të mbledhur të dhëna janë të shumta dhe va-
riojne nga vlerësime institucionale, regjistrimet në raporte ditore, arkivi 
i shtetit dhe media. Të dhënat janë homogjenizuar dhe arkivuar në një 
database dixhitale. 

Janë regjistruar më shumë se 4000 ngjarje për periudhën nga 1851 deri 
në 2013.74% e ngjarjeve totale në database janë të regjistruara në 20 
vitet e fundit me nje mesatare prej 159 ngjarjesh në vit. Më tepër se 95% 
e komunave shqiptare janë prekur nga të paktën një fatkeqësi.

Shqipëria është e prekshme nga shume lloje fatkeqësish  që variojnë nga 
ato gjeofizike, hidrologjike, meteorologjike, klimatologjike dhe teknolog-
jike. 

Ngjarjet meteorologjike janë me frekuencë më të lartë (33% te totalit), 
më pas janë ngjarjet klimatologjike (22%), ngjarjet hidrologjike (21%) dhe 
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shembjet e tokës (14%). Këto katër kategori fatkëqesish përbejnë rreth 
90% të numrit total të ngjarjeve në periudhën në shqyrtim. Rreth 10% të 
numrit total të ngjarjeve janë Gjeofizike, Biologjike dhe Teknologjike.

Në 20 vitet e fundit më tepër se 690,000 persona janë prekur nga fat-
keqësitë me një mesatare prej rreth 34,000 persona të prekur në vit. Duke 
ju referuar popullsisë së vitit 2011, kjo përfaqeson një mesatare prej 1.2 
% të popullsisë totale të prekur çdo vit (më shumë se 1 person në 100).

Shuma totale e humbjeve të regjistruara në 20 vitet e fundit është rreth 
10,5 miliardë LEK (92 mln $) me një mesatare humbjesh prej më tepër së 
500 mln LEK (0.026 % të PBB mesatar të 20 viteve të fundit).

Fatkeqësitë Gjeofizike kanë vdekshmerinë më të lartë me më tepër se 
50% të humbjeve totale të jetës. Më pas vijnë ngjarjet Hidrologjike me 
18% të vdekjeve totale. Ngjarjet Gjeofizike janë gjithashtu fatkeqësitë që 
prekin më tepër shtepitë dhe llogarisin rreth 68% të dëmeve totale në 
ndërtesa, më pas vijnë ngjarjet hidrologjike me 27 %.

Ngjarjet meteorologjike dhe hidrologjike janë përgjegjëse për pjesën më 
të madhe të dëmeve në bujqesi dhe të mbjella. Dëmet në të mbjella janë 
shkaktuar kryesisht nga ngjarjet hidrologjike që shkaktojnë në total më 
tepër se 70% hektare të prekur nga fatkeqësitë.

Dëmi më i madh ekonomik është shkaktuar nga ngjarjet hidrologjike (krye-
sisht përmbytjet dhe përmbytjet e shpejta) me 72 % të totalit. Gjithashtu 
dhe rrëshkitjet e tokës shkaktojnë një dëm ekonomik të lartë.

Fatkeqësitë kryesore dhe statistikat e humbjeve janë të përmbledhura 
në tabelën e mëposhtme. Raporti përshkruan detajet e analizës dhe sjell 
tendencat, stinore, kohore dhe shpërndarjen gjeografike të fatkqësive 
dhe humbjeve të shkaktuara nga ato në Shqipëri.
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FATKEQЁSITЁ KRYESORE DHE STATISTIKAT E HUMBJEVE

Përmbytjet 
dhe përmby-
tjet e shpejta 

(20 vitet e 
fundit)

Shembjet e 
tokë/s (20 

vitet e fundit)

Zjarret në 
pyje (20 vitet 

e fundit)

Ngjarjet Me-
teorologjike 
(20 vitet e 

fundit)

Tërmetet 
(150 vitet e 

fundit)

Mesatarja e 
ngjarjeve në 

vit
22.4 25.6 43 51.5 0.8

Numri max. 
i ngjarjeve 

në vit
109 (20 10) 111 (2010) 192 (2007) 239 (2012) 17 (2009)

% e komunave 
të prekura 39 53.7 67.4 66.6 25

Mesatarja e 
vdekjeve në vit 1.05 0.95 0.1 5.9 5

Vdekshmëria 
max. në vit 9 (1995) 5 (1998)

1 (2001 dhe 
2011)

38 (1999) 600 (1851)

Mesatarja e 
shtëpive të 

shkatërruara/
demtuara në 

vit

40/1,136 50/40 1.3/0.15 18.1/82.4 132/360

Max. i shtëpive 
të shkatërru-
ara/dëmtuara 

në vit

539 
(1995)/9672 

(2010)

316 (2010)/258 
(2005)

4 
(2011)/2(2005)

53 (1996)/

550 (1995)

16,802 (1982)/ 
17,122(1979)

Mesatarja e 
demit në të 

mbjella në vit 
(ha)

7,419 8.2 664 1,087 n.a.

Max. i dëmit 
në tëmbjella 
ne vit (ha)

43,739 (2010) 44.2 3,131 7,577 (2005) n.a.

Mesatarja 
e humbjeve 

ekonomike në 
vit (LEK)

370 mln

(3.3 mln $)

69 mln

(606.6 x10^3 
$)

0.9 mln

(7.9 x10^3 $) 

51.4 mln

(451.9x10^3 
$)

215 mln (1.9 
mln $) (në 20 
vitet e fundit)

Max. i humbjes 
ekonomike në 

vit (LEK)

4,040 mln 
(38.9 mln $)

(2010)

471 mln (4.5 
mln $) (2010)

7 mln 
(50.8x10^3 $) 

(1999)

667.4 mln 
(6.7 mln $) (in 

2005)

154 mln (1.6 
mln$) (2009) 
(në 20 vitet e 

fundit)
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1 HYRJE

Statistikat mbi fatkeqësitë përdoren shpesh për të analizuar dhe komu-
nikuar rreziqet. Këto statistika duhet të kenë një bazë të fortë, sistematike, 
një mbledhje standarte të të dhënave historike mbi humbjet.

Nevoja për të dhëna të besueshme është një nga prioritet e konventës 
së Hyogos(HFA) dhe është menduar të përfshihet dhe në 2015 HFA. Të 
dhënat dhe statistikat janë të rëndesishme për të kuptuar impaktin dhe 
koston e fatkeqësive dhe mund të përdoren për të informuar ata që mar-
rin vendime mbi  fatkeqësitë. 

Në një publikim të kohëve të fundit, Wirtz et al.1, kanë analizuar data-
bazet botëerore ekzistuese dhe kanë vënë në dukje rëndesinë e përdo-
rimit të standarteve dhe përkufizimeve të përbashkëta, metodave trans-
parente dhe të rritet cilsia e të dhënave të humbjeve duke përmiresuar 
përkufizimet e kategorive të humbjeve.

Bazat e të dhënave boterore ekzistuese mbi fatkeqesitë (për shembull, 
EMDAT, NatCat dhe Sigma) japin informacion të dobishem mbi humbjet 
intensive të një  shkalle të madhe, por nuk japin një numër të madh të 
humbjeve më të vogla si në shtepi, infrastrukturën lokale dhe në mjetet 
e jetesës të shkaktuara nga ngjarje që ndodhin shpesh, janë të shpërn-
dara gjerësisht por kanë një humbje më të vogël. Duke ju referuar eks-
periencës specifike në Ameriken Latine dhe Azi, baza e të dhënavembi 
humbjet nga fatkeqësite në nivel kombëtar të ndërtuara duke përdorur të 
dhënat e mbledhura dhe të vërtetuara nga agjensitë në nivel kombëtare 
dhe lokal, kanë rezultuar te dobishme për të analizuar sjelljen kohore dhe 
impaktet, duke informuar politikëbërësit dhe planifikuesit në marrjen e 
vendimeve. Publikimi itë dhënave mbi fatkeqësitë është një hap i parë 
drejt vlerësimit të sjelljeve kohore të fatkeqësive dhe rreziqeve klimatike, 
që ndikon në zvogëlimin e varfërisë dhe arritjen e obiektivave të zhvillimit  
në rajonin Europian.

Ka pasur një përmirësim progresiv(rritës) ne vitet e fundit në cilësinë 
dhe saktesinë e të dhënave botërore nga fatkeqësitë dhe në menyrat e 
vlerësimit të rrezikut, treguesit dhe indekset. Përdorimi i informacionit mbi 

1 Wirtz, A., Krone, W., Low, P. nad M.. Steuer, 2014. The need for data: natural disasters and the challenges of database 
management. Natural Hazards 70:135-157 . DOI 10.1007/s11069-012-0312-4.
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rrezikun në marrjen e vendimeve në kuadrin e programeve ndërkombëtare 
të zhvillimit është akoma në fazat e para. Ka mundësi për një përdorim 
më efektiv të pasurisë së dijeve në rreziqet nga katastrofat dhe humbjet 
për të përmirësuar rezultatet e zhvillimit. Mbledhja e të dhënave historike 
mbi humbjet është e nevojshme jo vetëm për vlerësimin e rrezikut por 
gjithashtu për të matur arritjet e pritshme nga konventa e Hyogos  – zvoge-
limin thelbësor të humbjeve nga fatkeqësitë.Në këtë kontekst, DesInven-
tar, me konceptin e tij të bërit të dukshëm të fatkeqësive në shkallë lokale 
(komune ose ekuivalente), e lehteson dialogun për menaxhimin e rrezikut 
ndërmjet të gjithë aktoreve, institucioneve, sektoreve të ndryshëm, qever-
itë në nivel rajoni dhe kombëtarë. DesInventar është një mjet konceptual 
dhe metodologjik për krijimin e bazës së të dhënave mbi humbjet, dëmet, 
ose efektet të shkaktuara nga emergjencat ose fatkeqësitë. Ai përfshin: 

•	 Metodologjinë (përkufizimet dhe ndihmë në menaxhimin e të 
dhënave)

•	 Bazë të dhënash me strukturë fleksibile

•	 Programe kopjuterike (Software) për fujten dhe ruajtjen e të dhënave .

•	 Software për konsultimin e të dhënave (jo i kufizuar me një numër të 
paracaktuar konsultimesh) me opsione për përzgjedhje të kritereve 
të kërkimit.

Shqipëria, nën përgjegjësinë e Drejtorise së Përgjithshme për Emergjen-
cat Civile DPEC- Ministria e Puneve të Brendshme, është një nga shtetet 
e para në Europë që vendosi të përdorë DesInventar, si dheështë duke 
e perdorur aktualisht sistemin si mjet operacional dhe metodologji për 
mbledhjen e të dhënave  të humbjevenga fatkeqësitë dhe ndikimin e tyre. 

Në Janar 2013, DPEC me mbështëtjen e UNISDR dhe Fondacionit CIMA 
filloi zbatimi i sistemit  DesInventar në Shqipëri dhe krijim e bazës së të 
dhënave historike mbi humbjet nga fatkeqësitë dhe impaktet në Shqipëri. 

Rezultatet e mbledhjes historike të të dhënave mbi humbjet nga fat-
keqësitë në Shqipëri janë raportuar në këtë publikim dhe shërben si një 
ështëshembull konkret se si grumbullimi i të dhënave mbi fatkeqësitë 
mund të rriskuptimin e impakteve dhe kostot e fatkeqësive, si dhe të in-
formojnë vendimmarrësit. 

Botimi është në dy gjuhe, Anglisht dhe Shqip, për të lehtësuar qarkullimin 
në autoritet kombëtare dhe lokale.
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2. REPUBLIKA E SHQIPЁRISE

Një histori e shkurtër e Shqipërisë

Pavarësia e Shqipërisë u njoh nga Konferenca e Londrës  me 29 korrik 
1913. Periudha e shkurtër e monarkisë (1914–1925) u ndoq nga Repub-
lika e parëe shqiptarë (1925–1928), dhe më pas një monarki tjetër (1928–
1939). Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste dhe më pas nga Gjerma-
nia Naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore. Pas çlirimit të Shqipërisë nga 
pushtimi nazist, shteti u kthye në shtet komunist, Republika Popullore e 
Shqipërisë  (e riemëruar «Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë» 
në 1976), e cila drejtohej nga Enver Hoxha ne krye të Partis së Punës së 
Shqipërsië. Republika Popullore  u shkri ne 1991-92 pas protestave pop-
ullore  si dhe reformave që filluan që në 1989–1990 nga qeveria komu-
niste, që themeloi Republikën e Shqipërisë. Republika e Shqiperise është 
nje demokraci parlamentare e themeluar nën një kushtetutë të rinovuar 
ne 1998-ën.

Historia e Shqipërisë, me trazirat e ndodhura në njëqind vjeçarin e fundit, 
reflektohet gjithashtu edhe në burimet e të dhënave dhe informacionin të 
disponueshëm mbi humbjet nga fatkeqësitë. Arkivi i shtetit dhe gazetat 
kryesore nuk janë të disponueshëm në menyrë të vazhdueshme gjatë 
gjithë njëqindvjeçarit të fundit.

Ndarjet administrative

Shqipëria është e ndarë në 12 njësi administrative të quajtura Qark.

Këto njësi administrative përfshijnë 36 rrethe dhe 373 Komuna. 72 bash-
ki(qytete). Në të gjithë Shqipërinë ndodhen 2980 fshatra.  

Popullsia

Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë (CENSUS) të vitit 2011, pop-
ullsia totale e Shqipërisë është 2,821,977 me një shkallë lindje të ulët prej 
1.49 femijë të lindur për çdo grua.  Pas rënies së regjimit komunist në 
1990-ën Shqipëria u shoqërua me migracion masiv. 
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Emigrimi ishte i ndaluar nga regjimi komunist në Shqiperi, ndërsa migrimi 
i brendshëm ishte tejet i kufizuar, prandaj ky ishte një fenomen i ri. Nga 
viti 1991- deri në 2004-ën, emigruan afërsisht 900,000 njerëz kanë nga 
Shqiperia, rreth 600,000 prej tyre janë të vendosur në Greqi. Emigrimi 
influencoi shumë shpërndarjen e popullsisë së brendshme të Shqipërisë. 
Popullsia u ul kryesisht në Veri dhe Jug të vendit ndërsa u rrit në qendër 
përkatësisht në rrethet e Tiranës dhe Durrësit.

Popullsia urbane zë  rreth 52%(2010) të popullsisë totale, kjo është një 
vlere e ulët në krahasim me shtetet europiane si Italia (68%), Franca 
(85%) dhe Gjermania (74%); por përqindja vjetore e ndryshimit është 
mjaft e lartë në krahasim me shtetet e referuara europiane, është rreth 
2.3% (vlerësim per 2010-2015).2

TABELA 1: Popullsia në 
Shqipëri3

Viti Miljon

1971 2.2

1990 3.3

2008 3.1

2011 2.8

Gjeografia dhe klima

Shqipëria ka një siperfaqe totale prej 28,748 km2, gjatësia e bregdetit 
është 611 km (380 milie). Shqipëria ka një numër të madh zonash klima-
tike si rezultat I shtrirjes së sajë gjeografike, me dalje ne detin Adriatik 
dhe Jon, me një reliev malorë(me male të lartë), si dhe karakterizohet nga 
një ndryshim moti gjatë stines se veres dhe të dimrit, duke formuar  nje 
numër te madh rajonesh klimatike. Zonat bregdetare kanë mot kryesisht 
Mesdhetar; zonat e larta malore kanë një klimë Mesdhetare Kontinentale. 
Si në lartësi të vogla dhe në ato më të mëdha, moti ndryshon në mënyrë 
të ndjeshme nga veriu në jug.

2 Burimi: Fact libri boteror https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html
3 Source: OECD/Word Bank
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Ekonomia

Shqipëria është një shtet me të ardhura të mesme që ka berë hapa gjig-
ande ne vendosjen e një demokracie multi-partiake dhe ekonominë e 
tregut në dy dekadat e fundit. Shqipëria ka qenë zakonisht në gjëndje të 
mbajë norma pozitive rritëse dhe qëndrueshmëri financiare, pavaresisht 
nga kriza ekonomike botërore në vazhdim.

Tregu i punës në Shqipëri ka patur lëkundje dramatike në dekadën e 
fundit, kjo ka ndikuar uljen e prodhueshmerisë së vendit. Punësimi formal 
jo në bujqësi, në sektorin privat, është dyfishur ndërmjet 1999 dhe 2011, 
i ushqyer gjerësisht nga investimet e huaja. Emigrimi dhe urbanizimi ka 
sjellë një ndryshim strukturor, nga bujqësia në industri dhe shërbime, 
duke lejuar ekonominë që të fillojë prodhimin e një shumllojshmërie shër-
bimesh, duke filluar nga bankat, telekomunikimi dhe turizmi.

Pavarësisht nga ky ndryshim bujqësia mbetet një nga sektoret më të 
rëndësishem dhe më përdorim të gjërë në Shqipëri. Bujqesia është një 
nga burimet kryesore të punësimit dhe të ardhurave – sidomos në zonat 
rurale – dhe kontribuon me 20% te GDP-së ndërsa përfshin gjysmën e të 
punësuarve total.4

Mbrojtja civile shqiptare 

Mbrojtja Civile është themeluar në bazë të ligjit shqiptarë nr. 8756 i 
26/03/2001 dhe funksionon në bazë të Planit kombetarë të Emergjencave 
Civile i datës 3 Dhjetor 2004.

Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, është një strukture e përhershme dhe e specializuar, që merr 
pjesë në koordinimin e të gjithë hapave të ciklit të menaxhimit të emerg-
jencave civile. DPEC ka përgjegjësinë të  drejtojë dhe integrojë sigurinë 
kombëtare me parapergatitjen dhe koordinimin e emergjencave në nivel 
kombetarë. Kjo përfshin aktivitete që ulin prekshmërinë  nga fatkeqësitë, 
mbështësin parapergatitjen për emergjencat dhe përpjekjet për ndë-
rhyrje, si dhe koordinon ndihmën nga fatkeqësitë në formë të asistences 
financiare të qeverisjeve lokale pas fatkeqësisë.

4 Source: http://www.worldbank.org/en/country/albania/overview
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Drejtori i Përgjithshëm i Emergjencat Civile menaxhon departamentin 
nëpërmjet tre strukturave:

 - Drejtoria për Planifikimin dhe Koordinimin e Emergjencave Civile.

 - Drejtoria e Zjarrëfikëseve dhe Operacioneve të Shpëtimit (PMNZ).

 - Drejtoria për Koordinimin dhe Menaxhimin e Emergjencave (brënda 
së cilës është Qëndra Operacionale Kombëtare).

Kryeministri vendos të shpall gjendjen e jashtëzakonëshme Vetëm në 
rast emergjencash të rënda, të cilat kërcenojnë sigurinë kombëtare, 
është Gjatë kohës së Situatës së Emergjencës Kombetare, që zakonisht 
zgjat 10 ditë, krijohet një Komitet Ndër-Ministror për Emergjencat Civile 
nga ministritë kryesore (psh., Ministria e Bujqësisë, Ministria e Mbrojtjes, 
Ministria e Mjedisit, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Transportit, etj.). 
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile kryeson operacionet në 
të gjitha rastet. 

Ndërsa në shkallë Qarku është prefekti ai që është pergjegjës për planet 
e emergjencave si dhe koordinimin e tyre, ndërsa në komuna është krye-
tari i komunës me të njejtat përgjegjësi. 

Në situatë paqe dhe jo-emergjence, nëpërmjet nëpërmjet Drejtorisë Op-
eracionale të Komandes dhe Kontrollit të Mbrojtjes Civile, drejton Plani-
fikimin dhe Përgjigjen e Emergjencave Civile si më poshtë, që të: 

 - Mbajë nën kontroll situatën e emergjencave civile në të gjithë terri-
torin.

 - Mbaje kontakt konstant me zyrat e emergjencave civile të secilit nga 
12 qarqet e Shqipërsië, si edhe lidhjen me njësitë në institucionet që 
kanë lidhje me problematikat e mbrojtjes civile.

Në situatë Vigjilence, (Gatishmërie) dhe Përgjigjeje fillestare, Drejtoria e 
Përgjithshme e Emergjencave Civile:

 - Ndihmon Drejtorinë Operacionale të Komandës  dhe Kontrollit të 
Emergjencave Civile me personel shtesë për të monitoruar situatën 
ose për të trajtuar një situatë emergjence që është shfaqur tashmë. 
Aktualisht  DPEC ka një personel të përbërë ështënga 13 persona. 
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 - Mbahet kontakt i  vazhdueshëm me strukturat e monitorimit, vlerësimit, 
parapergatitjes, përgjigjes dhe riabilitimit në sitatuatë emergjence 
civile.

 - Mban kontakt të vazhdueshëm me organet e qeverise vendore.

 - Vlereson dëmtimin e ndodhur dhe nevojat që dalin, jep informa-
cion,përcakton mënyra të ndryshme për të trajtuar situatat e ndry-
shme të emergjencës.  

 - Koordinon strukturat e përfshira në situatëne emergjencës civile dhe 
merr masa për ta lehtësuar atë.

 - Analizon dhe jep vlerësim në impaktin total që kanë situatat e emerg-
jencave civile.

3 METODOLOGJIA DESINVETAR DHE PЁRKUFIZIMET

3.1 Metodologjia

DesInventar është zhvilluar fillimisht ne Amerikën Latine dhe më pas 
është përdorur nga shtete të tjerë në Azi, Amerikën e Veriut. Në Ameriken 
Latine, deri në mes të viteve 1990-të, nuk kishte informacione sistematike 
për ndodhjen e fatkeqësive me impakt mesatar dhe të vogël. Nga 1994 u 
krijua një kuadrër konceptual dhe metodologjik i perbashkët, I krijuar nga 
grupekërkuesish shkencor, akademikësh, dhe aktore institucionale të lid-
hur me Rrjetin Social të Studimeve për Parashikimin e fatkeqësive në Am-
erikën Latine. (Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 
América Latina - LA RED).  Këta grupe menduan një system për marrjen, 
konsultimin dhe shfaqjen e informacionit mbi fatkeqësitë me impakt të 
vogël, mesatar dhe të madh, bazuar në të dhënat pre-ekzistuese,burimet 
e gazetave si dhe raportet institucionale në 9 vënde në Amerikën Latine. 
Metodologjia  dhe Programi kompjuterik quhet Disaster Inventory System 
- DesInventar (Sistema de Inventario de Desastres . DesInventar). De-
sInventar siguron një mbledhje sistematike të dokumentacionit dhe ana-
lizimin e të dhënave mbi humbjet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore 
me impakt të vogel, mesatar dhe të lartë.Informacioni mbi fatkeqësitë 
bazohet në të dhëna zyrtare para- ekzistuese, regjistrimet akademike, 
gazetat dhe raportet istitucionale.
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Metodologjia DesInventar përfshin një program (software) me dy pjesë 
kryesore Moduli I DesInvetar dhe moduli DesConsultar. Moduli DesIn-
ventar është një bazë të dhënash(databasë) ndërlidhës  dhe strukturorë 
nëpermjet të cilit databaza mbushet duke plotësuar fusha të paracak-
tuara (të dhena gjeografike dhe kohore, llojet e ngjarjeve dhe shkaqet, 
burimi i informacionit, etj) dhe efektet direkte dhe indirekte (në jetën e 
njerëzve, në shtëpitë tyre, në infrastrukturë, në sektoret ekonomike, etj). 
Moduli DesConsultar lejon hyrjen në database nëpërmjet pyetjeve që 
mund të përfshijnë relacione ndërmjet ndryshoreve të efekteve, llojeve 
të ngjarjeve, shkaqet, vendndodhjet, datat, etj. Ky modul lejon gjithashtu 
shfaqen e pyetjeve me tabela, grafike dhe harta tematike.

3.2 Përkufizime bazë

Ngjarja

Ngjarja përkufizohet në DesInventar si një fenomen, qoftë nayral ose jo, i 
cili, pasi nis, shkakton efekte të këqija në jetën e njerëzve, shëndetin dhe/
ose ne infrastrukturat ekonomike dhe sociale.

Gjeografia

DesInventar “gjeo-referencon” informacionin. Ky process nënkupton 
që të ketë një njësi gjeografike në të cilën të “ankorohet” informacioni. 
Skuadra kërkimore e DesInventar sugjeron që të përdoren ndarjet poli-
tiko-administrativete të çdo shteti, si bazë për të gjeoreferuar informa-
cionin mbi fatkeqesite.

Fatkeqësia 

Fatkeqësia perkufizohet si grupi i efekteve të shkaktuara nga një ng-
jarje (natyrale ose jo) mbi jetët njerëzore dhe infrastrukturën ekonomike 
në njësinë gjeografike me risolucionin më të vogël.Ky përkufizim bie në 
kundërshtim me konceptin tradicional të fatkeqësisë, në të cilin:
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 - Merren parasysh efektet totale të shkaktuara nga një ngjarje.

 - Nuk janë vendosur limite në sasinë e dëmeve (për shembull “10 ose 
më shumë njerëz të vrarë” ose “më shumë se 100 të prekur” ose “një 
thirje për ndihmë internacionale”).

Rreziqet

DesInventar merr në konsideratë fenomenet rrezikuese të mëposhtme me 
origjinë natyrale, njerëzore ose teknologjike. Ne tabelën 2 janë të për-
shkruara rreziqet.

Fatkeqësitë janë ndarë në 8 kategori për të thjeshtuar paraqitjen e të 
dhënave. Kategoritë janë shumë të ngjashme me klasifikimin e EM-DAT5, 
përvec rrëshkitjeve të tokës që janë mbajtur si kategori më vete që përf-
shin lëvizjet e tokës së lagur dhe të thatë. Fatkeqësitë janë klasifikuar në 
kategoritë e mëposhtme:

1. Gjeofizike: tërmete, orteqe dhe sedimentim;

2. Meteorologjike: stuhi dëbore, shi, stuhi shiu, erë e fortë, breshër, 
vetëtima, mjegull, valë e ftohtë, valë e ngrohtë dhe ngrica;

3. Hidrologjike: përmbytje, përmbytje të shpejta dhe valë e madhe deti;

4. Shkarje toke: lëvizje të tokës së thatë dhe të lagur

5. Klimatologjike: zjarre në pyje dhe thatësira;

6. Biologjike: epidemi dhe murtajë;

7. Teknologjike: rrjedhje, shembje strukturore, ndotje, shpërthim, aksi-
dent dhe zjarr;

8. Të tjera – ngjarje që nuk mund të hyjnë në kategoritë e tjera

Efektet

DesInventar konsideron efektet mbi popullsinë, strukturat dhe infrastruk-
turat, agrikulturën dhe bagetitë. Në Tabelën 3 janë përkufizimet  që janë 
përdorur në Metodologjinë DesInventar.

5 http://www.emdat.be/classification
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TABELA 2: Përkuizimi i rreziqeve sipas metodologjise 
DesInventar

Ortek Rrëshqitje e shpejtë e masave të akullit dhe/ose të borës.

Përmbytje e 
shpejta

Vërshim i rrebështë uji. Fluks uji i fuqishem në shtratin e lumit që del jashte 
kontrollit, duke marr përpara trungje pemësh, sedimente të bollshme të imëta 
dhe të rënda. Mund të shkaktohen nga shirat e rrëmbyeshem, plasja e digave 

ose nga shkarje toke  të mëdha në ujëmbledhes ose pellg ujor.

Fatkeqësi  bi-
ologjike

Shkatërrim i specieve biologjike nga shkaqe të njohura ose të panjohura. Në 
fund, këto ngjarje mund të lidhen me ndotjen ose ndryshimet drastike në fak-

torët ambientale. Një shembull është “batica e kuqe”.

Ndotja Përqendrimi i substancave ndotëse në ajer, ujë ose tokë, në nivele të dëmshme 
për shëndetin e njerezve, të mbjellave ose specieve të kafshëve.

Shkarje toke

Të gjitha levizjet në masë përvec erozionit sipërfaqesor të shpateve kodrinore. 
Kjo ngjarje përfshin shprehjet si rënie e dheut, stabilizim, levizje horizontale e 
tokes, levizje në masë, zhvendosje, fundosje, shembje të shpellave ose minier-

ave, rënie guresh, (të ngadalta ose të shpejta) shkëputje të tokes ose shkëmbin-
jve në kurrizet ujëndares ose shpatet kodrinore.

Epidemi Sëmundje që prek shumë individe në të njejtin komunitet gjate një kohe të shku-
rtër (ditë, javë, maksimumi muaj), si kolera, ethe tifoide, ethet bubonike, etj.

Rrjedhje
Rrjedhje të substancave të lëngeta, të ngurta dhe gazeve të dëmshme, ra-

dioaktive ose jo, të shkaktuara nga aksidentet teknologjike, gabim njerëzor ose 
aksidente trasporti.

Shembje struk-
turore

Dëme ose shembje të cdo lloj tipi strukture për arsye si pesha e tepërt në vende 
publike, ura, etj. Kjo ngjarje përfshin dëme që, edhe pse nuk i çojne strukturat 
në pikën e rënies, i bëjnë ato të papërdorshme. Dëmet mbi strukturat të shkak-

tuara nga fenomene natyrore raportohen si një efekt i këtyre fenomeneve.

Shpërthim
Shpërthime të çdo lloji, por të kuizuara në shperthimet e shkaktuar ose qe kanë 
shumë lidhje me fenomene natyrore, si psh. shtrëngatat, tërmetet, thatësirat, 

etj.

Zjarr ne pyje Kjo ngjarje përfshin të gjithë zjarret në ambjent të hapur në zonat rurale, pyjet 
natyrale ose artiiciale, sheshe, etj.

Stuhi breshëri Reshje breshëri. Pika shiu të ngrire që bien dhunshëm në formë sfere të fortë.

Ngricë Temperaturë mjaftueshmerisht e ulët sa të shkaktojë ngrirjen, me efekte të 
dëmshme mbi popullsinë, të lashtat, pronat dhe shërbimet.

Zjarr
Zjarret urban, industrial ose rural, por që nuk përfshijne zjarret në pyje. Janë te 
përfshirë zjarret e shkaktuara ose që kanë shume lidhje me fenomene natyrore, 

si psh. shtrëngatat, tërmetet, thatësirat, etj.

Përmbytje
Ujë që del mbi shtratin e lumit dhe leviz ngadalë ose shpejt në zona të vogla 

ose rajone të gjëra. Përmbytjet baticore në zonat bregdetare do të raportohen si 
“Valë të baticës”.

Erozion breg-
detar

Variacionet e vijës bregdetare dhe/ose zonave detare në afërsi të bregdetit. Përf-
shin formimin dhe shkatërrimin e ishujve, plazheve dhe të bankave te rërës dhe 

erozioni i shkëmbinjve që ndikojnë mbi popullatën, lundrimin, etj.

Shi

Reshjet. Përfshin shiun pikësorë, të vazhdueshëm ose të rrebeshtë, ose që tejka-
lon mesataret e reshjeve të një rajoni të caktuar, perfshin gjithashtu periudha te 
gjata të pazakonshme me shi. Shi përfshin terma të tilla si rrebesh, shtrengate 

vërshim, shi i imet i vazhdueshem etj.
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Valë e madhe

Valë te mëdha detare që thyen në breg. Përfshin valet e shkaktuara nga valë të 
baticës, shtrëngata, stuhitë, përveç cunamit ose tërmeteve nënujor, në kuptimin 
e sakte të fjales “cunamit” - nga koincidenca e drejtimeve të erës dhe periudhave 

me baticë të lartë , ose nga rritja e nivelit mesatar të detit gjatë fenomenit “El 
Niño”. Në disa vende, rritjet e baticës qe arrijne nivele maksimale çdo dy muaj 

ose deri në nivele maksimale vjetore quhen “baticë e lartë”.

Renie dëbore
Rënie bore jo normale dhe grumbullim, vecanerisht kur ndodh në zona që nuk 
pësojnë ndryshime sezonale. Ky term i referohet ngjarjeve në të cilat rreshjet i 

tejkalojne vlerat mesatare të shumë viteve, duke shkaktuar efekte serioze.

Vale e nxehtë/
ftohtë

Rritje/rënie e temperatures mesatare te atmosferes shumë me tepër se mesa-
tarja per atë rajon, me efekte në popullsi, të mbjellat, pronat dhe sherbimet.

Murtajë Shtim i insekteve që prekin komunitetet, agrikulturen, bagetitë ose të mallrat që 
ruhen që mund të prishen; për shembull, minjtë, karkalecat, bletet Afrikanë, etj.

Tërmete
Të gjitha levizjet në koren e tokes që shkaktojne ndonje tip dëmtimi ose efekt 

negativ në komunitetet ose pronat. Ngjarja përfshin dhe fjalë si dridhje e tokes, 
tërmete dhe vibracion.

Sedimentim
Depozitim i materialeve të ngurte në anët e kodrave dhe shtatet e lumenjve 

të shkaktuar nga lëvizja e masave ose erozion në siperfaqe me dëmtime në të 
mbjellat, shërbime komunale ose infrastrukture.

Thatësira
Sezon i thatë jo i zakontë, pa shi ose me deicit shiu. Këto janë periudha të gjata 

(muaj, vite, ose dekada) zakonisht në zona të kuizuara kontinentale ose në 
shkallë rajonale.

Stuhi Shi i shoqeruar nga erëra të forta dhe/ose nga shkarkime elektrike 
(shkrepëtima).

Shkrepetima

Stuhi elektrike: përqendrim i shkarkimeve statike atmosferike (shkrepëtima), me 
efekte tek njerëzit, bagëtitë, pronës private, infrastrukturës (p.sh. duke shkak-
tuar  blekaut), dhe industritë. Ёshtë ndryshe nga “stuhitë” sepse shkrepetimat 

nuk shoqerohen nga shiu dhe erëra të forta.

Cunami Termi i referohet vetem valeve të shkaktuara nga levizjet e tokes që vijë nga 
poshtë detit (të shkaktuara nga tërmetet, vullkanët ose shembjet e tokës).

Tornado
Të gjitha çrregullimet atmosferike që shkaktojnë erëra të forta dhe shkatërruese, 
zakonisht pa shi ose me pak shi. Fjala është nje sinonim i erërave tipike të ura-

ganeve, vorbull erë, shkulm ere, ciklon, erë e fortë, tornado etj.

Përmbysje 
varke

Përmbysje varke e shkaktuar nga përplasja me shtratin e ujit ose e shkaktuar 
nga çrregullime të detit.
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TABELA 3: Përkuizimi i efekteve sipas metodologjisë 
DesInventar

Njerëzit

Të vdekur I korrispondon numrit të njerëzve që vdesin nga shkaqe të drejtpërdrejta, menjeherë 
ose disa kohë pas fatkeqësisë.

Të sëmurë (pla-
gosur)

I korrispondon numrit të njerëzve me dëmtime trupore. Dëmtimet trupore,  dhe, nëse 
shkaku është  murtaja ose epidemia, të sëmurët duhet të përfshihen.

Personat e 
humbur

Numri i njerëzve për të cilët nuk dihet vendodhja. Kjo përfshin numrin e njerëzve që 
supozohet se kanë vdekur por nuk ka dëshmi izike.

Viktima Numri i njerezve prona individuale ose kolektive e të cileve dhe/ose shërbimet kanë 
pësuar dëme serioze të lidhura drejtperdrejt me ngjarjen.

Të evakuar
Numri i personave të larguar në mënyrë të përkohshme nga shtëpitë e tyre. Nëse in-

formacioni e keni mbi familjet, numri i personave duhet të vleresohet duke u bazuar në 
indikatorët që janë në dispozicion.

Të zhvendosur
Numri i njerëzve që janë levizur nga shtëpite e tyre në vende të reja permanente. Nëse 
informacioni që keni mbi familjet, numri i personave duhet të vleresohet duke u bazuar 

në indikatoret që janë në dispozicion.

Njerëzit e 
prekur

Numri i njerezve që vuajnë efekte indirekte ose dytësore të lidhura me një fatkeqësi. 
Këta persona, ndryshe nga “viktimat”, vuajnë impaktin e efekteve dytësore të fatkeqë-
sive për arsye si mungesa e shërbimeve publike, dhe veshtiresi në tregëti dhe punë, 

izolim, ose shendeti i tyre mendor mund të preket.

Infrastrukture

Shtëpi të sh-
katërruara

Shtëpi të rrezuara, ose të përmbytura ose demtuara sa të konsiderohen të 
pabanueshme.

Shtëpi të 
dëmtuara

Numri i shtëpive që janë dëmtuar më pak, jo në strukturë ose arkitekturë, dhe vazh-
dojnë të jenë të banueshme, edhe pse kërkojnë riparime bazë dhe pastrim.

Sasiore

Rrugët - Metra Shtrirja në metra e rrjetit rrugor te shkatërruar dhe/ose e papërdorshme.

Hektarët Të mbjella, kullota ose pyje të shkatërruara.

Bagetitë Numri i kafsheve të humbura.

Qendra edukimi Numri i kopshteve, shkollave, universiteteve, qëndrave të trajnimit, etj që janë shkatër-
ruar dhe/ose prekur.

Spitalet Numri i qëndrave shëndetesore lokale ose rajonale, klinika dhe spitale.

Indikatorët

Transporti Rrjeti rrugor, hekurudhat, aeroporte, lumenj dhe porte detare.

Agrikultura Të mbjella, ferma, zona për kullotje.

Komunikimi Rrjete dhe impiante telefonike, stacione radio dhe televizive, zyra postare dhe për 
informacionin publik.  

Energjia Nën stacione, linja transmetimi, impiante gjenerimi, impiante përpunimi, depozita kar-
buranti, linja vaji dhe gazi.

Edukimi Çdo gjë e lidhur me këtë sektor: kopështët, shkolla, universitete, qendra trajnimi, etj.

Asistenca/
Ndihma Departamentet e zjarrit, Mbrojtja Civile, Kryqi i Kuq dhe rendi publik.

Furnizimi me 
ujë të pijshem Konsumi, impiante trajtimi,kanale për percjelljen e ujit të pijshem.
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Ujërat e zeza Rrjete për hedhjen e mbeturinave dhe/ose ujit te shiut; impiante trajtimi.

Industritë Industrite të të gjitha llojeve, duke përfshirë industritë bujqësore dhe të bagëtive.

Shëndeti Qendra shendetesore lokale ose rajonale, klinika, spitale.

Humbjet ekonomike

Vlera e humb-
jes Sasia e humbjeve direkte në monedhën aktuale (monedhë lokale).

Vlera e humb-
jes në dollarë 

US

Sasia në dollarë equivalente me humbjet e futura ne fushen e meparshme, duke u 
bazuar ne kursin e këmbimit ne fuqi ne kohen e fatkeqësie. Kjo vlerë është e dobishme 

për të bërë krahasime.

Humbje të tjera
Vlera e llogaritur e humbjeve të shkaktuara nga efekte jo të drejtperdrejta ose të induk-
tuara që mund ti ngarkohen ndërprerjeve ose mungesave në furnizimin me shërbimet 

publike, veshtiresimi i tregetisë dhe punës dhe izolimi gjeograik.

4. IMPLEMENTIMI I DESINVETAR-it NE SHQIPЁRI

4.1 Metodologjia

Implementimi i DesInventar-it në Shqipëri u bazua në 5 aktivitete krye-
sore: u organizua një seminari fillestar, instalimi i sistemit DesInventar, 
identifikimi i burimeve të të dhënave, mbledhja e të dhënave historike dhe 
trainimi i përdoruesve tëardhshem. 

Kater ditët e workshop-it u organizuan ne bashkëpunim me GDCE, UN-
ISDR dhe CIMA me dy objektive: ilustrimi i sistemit DesInventar ministrive 
të linjës, institucioneve kombëtare dhe atyre lokale, si një mjet për mbled-
hjen dhe analizimin e të dhënave mbi humbjet nga fatkeqësitë; ndërsa 
objektivi i dytë ishte trajnimi i mbledhësve të të dhënave dhe punon-
jësve të zyrave që merren me fatkeqësi në përdorimin operacional dhe 
të përditshëm të sistemit. Seminari u mbajt nga GDCE në ministrinë e 
punëve të Brendshme. GDCE përzgjodhi  pjesëmarrësit nga ministritë e 
linjes, shërbimet e shpëtimit, prefekturat, institutin kombetarë hidro-mete-
orologjike dhe gjeologjike, dhe ofroi gjithashtu materialet për të gjitha ras-
tet e studimit. Në seminar morën pjesë mbi 50 punonjës, përfaqesues të 
institucioneve lokale dhe kombetarë dhe organizata e  shoqërisë  civile.

Seminari u organizua ne tre pjesë të ndryshme, me pjesetarë të ndry-
shëm: pjesa e parë zgjati dy ditë dhe i drejtohej ministrive të linjës, au-
toriteteve kombëtare dhe institucioneve, pjesa e dytë në ditën e tretë u 
drejtohej më tepër punonjesve të fatkeqesive në autoritetet kombetarë 
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dhe lokale që do të kishin përgjegjësi në mbledhjen e të dhënave  mbi 
humbjet dhe dëmtimet; pjesa e tretë dhe e fundit, në ditën e katërt të 
seminarit, ju dedikua eksperteve të ICT të  GDCE që do ngarkoheshin me 
mirëmbajtjen e sistemit.

4.2 Burimi i të dhënave

Të dhënat janë mbledhur nga disa burime, nga raportet ditore zyrtare deri 
tek Arkivi e Shtetit dhe gazetat ditore. Pavijueshmëria  dhe heterogjeniteti 
i të dhënave shpjegohet nga disa faktorë: të paturit të një regjimi në të ci-
lin informacioni ishte i izoluar, instabiliteti politik në Shqiperi dhe ndryshimi 
i kuadrit institucional të Mbrojtjes Civile Shqiptare. 

Të dhënat zyrtare (kur kanë qenë në dispozicion) janë preferuar në vend 
të mediave. Mediat dhe gazetat kanë plotesuar boshllikun e lënë nga 
të dhënat zyrtare. Figura 1 përmbledh mbulimin kohor të burimeve të të 
dhënave të perdorura në mbledhjen historike. 

Figura 1: Paraqitja skematike e burimeve të të dhënave

 

 

Figura 1: Paraqitja skematike e burimeve tё tё dhёnave
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Qëndra Kombëtare Operacionale – Ministria e Punëve të 
Brendshme

Qendra Kombëtare Operacionale (Figura 2) e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbledh të dhëna mbi fatkeqësite dhe regjistron informa-
cionin mbi dëmet, impaktet dhe përpjekjet e nevojshme për ti dhënë 
përgjigje emergjencave në raportet ditore. Të dhënat dhe informacio-
net nga autoritetet lokale të mbrojtjes civile, ministritë (p.sh.Ministria e 
Shendetësisë, Ministria e Bujqësisë, Minisitria e Transportit dhe Punëve 
Publike, Ministria e Financave) mblidhen në raportet ditore të Qendrës 
Kombëtare Operacionale.

Figura 2: Qendra Kombëtare Operacionale –Ministria e Punëve te Brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme ka arkivuar raportet ditore nga viti 2003 
e ne vazhdim. Raportet nuk janë arkivuar në formatin elektronik por janë 
kopje të printuara të ruajtura në arkivën e Qendrës.

Burimi i dytë i rëndësishem i të dhënave në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, është arkivi me kërkesat për dëmshpërblim. Kur ndodh një 
ngjarje me pasoja në jetën njerëzore, ndërtesa ose infrastruktura, atëherë 
njerëzit ose komunat e prekura, mund të bëjnë një kërkese për dëmsh-
përblim në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kërkesat janë arkivuar 
nga 1995 deri në ditët e sotme dhe janë përdorur për vleresimin e dëmit 
ekonomik.

Në Figurën 3 është arkivi i Qendrës Kombëtare Operacionale –Ministria 
e Punëve te Brendshme në të cilin ruhen kopjet e raporteve ditore dhe 
kërkesat për dëmshpërblim . Edhe pse një pjesë e informacionit është 
transferuar në formë dixhitale në DesInventar, ekziston një nevojë urg-
jente për të dixhitalizuar të gjithë dokumentacionin dhe materialin për të 
mos humbur informacionet historike. 
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Figura 3: Kopje të raporteve ditore dhe kërkesat për dëmshpërblim – Qendra 
Kombëtare Operacionale.

Arkivi i Shtetit

Arkivi i Shtetit ka 3 burime të rëndesishme të dhënash, të quajtura:

1. Arkivi i përmbytjeve, përmbytjeve të shpejta, shiut, stuhive dhe stu-
hive te breshërit nga 1945-1986

2. Arkivi mbi humbjet ekonomike nga fatkeqësitë natyrore nga 1947-
1985

3. Arkivi për zjarret dhe zjarret në pyje nga 1946-1985.

Të dhënat janë shumë të detajuara dhe të plota, por nuk janë të dixhi-
talizuara dhe janë të regjistruara në mikrofilmat e xhaketave dhe ruleve. 
Figura 4 tregon proceduren e marrjes së të dhënave nga mikrofilmat: mi-
krofilmat vendosen në një mbajtese transparente; një drite, poshtë mba-
jtëses, projekton atë çfarë ka mikrofilmi në një ekran, dhe operatori mund 
të shikoje të dhënat dhe ti regjistrojë në databaze.
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Figura 4: Mikroilmat e përdorur në Arkivin e Shtetit për të regjistruar të dhënat e 
fatkeqësive

Biblioteka Kombëtare

Biblioteka Kombëtare lejon që të konsultohet thuajse çdo tip gazete 
kombëtare. Një nga gazetat kombëtare me popullore është “Gazeta 
Shqiptare”, që ka shumë faqe (rreth 20) dhe, krahasuar me gazetat e 
tjera, ka më tepër informacione dhe nuk është e sponsorizuar nga ndonjë 
parti politike specifike. Kjo gazetë publikohet 6 ditë në javë. 

Informacionet e gazetës janë përdorur për të mbuluar boshllëkun e të 
dhënave të periudhës nga 1993 deri në 2002. Figura 5 tregon arkivin e 
Bibliotekës Kombëtare dhe një shembull të gazetës së përdorur si burim 
i të dhënave.

Figura 5: Biblioteka Kombëtare e Shqipërise
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Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM) 

IGJEUM ka një databaze me të dhëna historike të humbjeve nga tërmetet. 
Keto të dhena përfshijnë tërmetet nga 1851-deri tani.

Prefekturat

Menaxhuesit e fatkeqësive nga prefekturat kanë gjithashtu databaza, 
zakonisht personale që përmbajnë informacione mbi fatkeqesitë lokale. 

Menaxhuesit e fatkeqësive për prefekturën e Lezhës ka një databazë per-
sonale nga 2003, dhe menaxhuesi i fatkeqësive nga prefektura e Beratit 
ka një databazë personale nga 1995.

Burime të tjera

Ka edhe burime të tjera të dhënash në Shqiperi. Arkivi i të dhënave të 
Departamentit të Zjarrefikësve mbi humbjet nga emergjencat. 

Minisitria e Mbrojtjes ka të dhëna historike mbi fatkeqësitë për vitet para 
2003-shit, kur Emergjencat Civile ishin nën juridiksionin e Ministrise së 
Mbrojtjes. Aksesi në këto të dhëna është i kufizuar. Gjithashtu, Ministria 
e Mbrojtjes aktualisht vazhdon të arkivojë të dhëna dhe informacion mbi 
ngjarjet që kërkojnë ndërhyrjet e tyre.
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5. STATISTIKA MBI FATKEQЁSITЁ

Për Shqipërinë janë regjistruar mbi 4.000 ngjarje gjatë periudhes nga 
1851 deri në 2013. Figura 6 tregon përbërjen historike të fatkeqësive në 
Shqipëri.

Ngjarjet meteorologjike janë më të zakonshmet (33% të totalit), më pas 
janë ngjarjet klimatologjike (22%), ngjarjet hidrologjike (21%) dhe shem-
bjet e tokës (14%). Këto 4 tipe fatkeqësish përbëjnë 90% të numrit total 
të ngjarjeve në periudhën në studim. Rreth 10% i numrit total të ngjarjeve 
janë Gjeofizike, Biologjike dhe Teknologjike. 

Analizë e tendencës së fatkeqësive

Të pakta janë të dhënat mbi fatkqesitë për periudhën nga 1851 në 1945 
dhe shumica e tyre janë të lidhura me databazën historike të tërmeteve. 
Pavarësisht nga parregullsia e të dhënave nga 1945-2013, mund të 
shikohet nga Figura 7 që ka një tendencë në rritje të fatkeqësive në 20 
vitet e fundit.

74% i ngjarjeve totale në databaze (3180 nga 4305) janë regjistruar në 
20 vitet e fundit (1993-2013) me një mesatare prej 159 ngjarjesh në vit.

Numri i ngjarjeve është më i lartë gjatë periudhës 2003 - 2012; ngjarjet 
meteorologjike kanë qenë më të shpeshta (sidomos ne 2012 dhe 2005), 
më pas janë ngjarjet klimatologjike (më të shpeshta në 2007, 2011 dhe 
2003), ngjarjet hidrologjike (më të shpeshta në 2010) dhe shembjet e 
tokës (më të shpeshta në 2010 dhe 2005).
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Figura 6. Kategoritё e fatkeqёsive sipas numrit tё ngjarjeve (tё dhёna nga 1851-
2013). 4,305 ngjarje.

Figura 7: Tendenca kronologjike e kategorive të fatkeqësive: 1946-2013.
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Shpërndarja stinore e ngjarjeve

Shpërndarja sezonale e kategorive të fatkeqësive gjatë periudhës nga 
1851 deri në 2013 tregohet në Figurën 8.

Fatkeqësitë ndodhin gjatë gjithë vitit, por frekuenca ndikohet nga stinët. 
Ngjarjet meteorologjike ndodhin zakonisht gjatë stinës së dimrit (Dhjetor, 
Janar dhe Shkurt) dhe ngjarjet klimatologjike ndodhin më shpesh gjatë 
Korrikut, Gushtit dhe Shtatorit. Ngjarjet hidrologjike ndodhin më shpesh 
gjatë Tetorit, Nëntorit dhe Dhjetorit. Shembjet e tokës kanë një frekuencë 
më të lartë në Shkurt dhe Mars.

Figura 8: Shpërndarja stinore e kategorive të fatkeqësive: 1851-2013.

Shpërndarje gjeografike e Ngjarjeve

Figura 9 ilustron shpërndarjen gjeografike të fatkeqësive në rrethet dhe 
komunat në Shqipëri. Shpërndarja hapësinore e fatkeqësive është e çr-
regullt, dhe shkon nga më shumë se 179 tek më pak se 43 në nivelin e 
rretheve dhe nga më tepër se 16 tek më pak se 3 në nivelin e komunave. 
Rrethet më të prekura janë-: Shkodër, Lezhë, Pukë, Kukës dhe Dibër në 
Veri dhe Fier e Vlorë në Jug. Komunat me më shumë ngjarje ndodhen në 
rrethet e mësipërme. Komunat me numrin më të lartë të ngjarjeve janë: 
Qendër (69 ngjarje), Tiranë (64 ngjarje), Durrës (56 ngjarje) dhe Berat (48 
ngjarje)
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Ka vetëm 12 komuna pa asnjë ngjarje të regjistruar.

Figura 9: Shpёrndarja gjeograike e ngjarjeve sipas Rretheve dhe Komunave: 1851-
2013.
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6 ANALIZA E HUMBJEVE

Kjo pjesë i dedikohet analizës së humbjeve dhe dëmet e shkaktuara 
nga fatkeqësitë. Analiza përqëndrohet në tendencën kohore, stinore 
dhe shpërndarjen gjeografike të indikatorëve të mëposhtëm: persona të 
prekur, numri i vdekjeve, shtëpitë e shkatërruara ose të dëmtuara, humb-
jet bujqësore dhe ekonomike.

6.1 Njerëzit e prekur

Të dhënat tregojnë se në 162 vitet e kaluara rreth 800,000 njerëz janë 
prekur nga fatkqësitë. Figura 10 tregon shpërndarjen në përqindje të 
njerëzve të prekur nga kategori të ndryshme të fatkeqësive: gati gjysma 
janë shkaktuar nga ngjarjet meteorologjike 45%, të ndjekur nga ngjarjet 
hidrologjike me 25 %, ngjarjet gjeofizike me 14%, rrëshkitjet e tokës me 
12% dhe ngjarjet teknologjike me 4% të njerëzve të prekur.

Numri i njerëzve të prekur çdo vit ka shumë ndryshim dhe shkon nga 0 
deri tek gati 200,000 (erë e fortë në vitin 2000) (Figura11). Në 20 vitet e 
fundit (nga 1993 në 2013) mbi 690,000 njerëz janë prekur nga fatkeqësitë 
me një mesatare rreth 34,000 të prekur në vit. Duke marrë si referim pop-
ullsinë e vitit 2011 (CENSUS), një mesatare prej 1.2 % e popullsisë totale 
preket nga fatkeqësite çdo vit.

Figura 10: Shpërndarja në përqindje e personave të prekur nga kategoritë e ndry-
shme të fatkeqësive: 1851-2013.
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Figura 11: Persona të prekur nga fatkeqësitë–Tendenca në vite: 1946-2013

Shpërndarja stinore e njerëzve të prekur varet shumë nga lloji i fatkeqë-
sisë dhe tregon rëndësinë e rreziqeve të lidhur me motin në Shqipëri. 
Figura 12 përfaqson tendencën e fatkeqësive meteorologjike dhe hid-
rologjike të cilat prekin qytetarët nëstinën e vjeshtës dhe atë të dimërit 
(Shtator dhe Shkurt) me një maximum në Janar.

Figura 12: Shpërndarja stinore e personave të prekur nga fatkeqësitë
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Figura 13 ilustron shpërndarjen gjeografike të njerëzve të prekur nga fat-
keqësitë në nivel Rrethi dhe Komune. Në këtë figurë tregohet shpërn-
darja gjeografike heterogene  e impaktit të fatqeqësive në njerëz nga më 
pak se 36 në më tepër se  14,012 (maksimumi) njerëz të prekur nga fat-
keqësitë në Rrethe dhe nga më pak se 1 në më tepër se 117,569 (maksi-
mumi) për komunat. Numri më i lartë i njerëzve të prekur nga fatkeqësitë 
janë regjistruar në rrethet Shkodër, Pukë, Kukës, Dibër dhe Kurbin në Veri 
dhe në Tepelenë dhe Skrapar në Jug të vendit. Në përgjithësi, ka me pak 
rrethe të prekura në jug krahasuar me Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut.

Komunat me më shumë njerëz të prekur nga fatkeqësitë janë, në rend 
zbritës, Bogovë (rrethi Skrapar 80,000 të prekur), Laç (rrethi Lezhë, 
30,072 të prekur), Berdicë (rrethi Shkodër, 23,629 të prekur) dhe Dajc 
(rrethi Shkodër, 22,287 të prekur).

Fatkeqësitë me të paktën 1 person të prekur janë regjistruar në më tepër 
se  200 komuna, që përbejnë rreth 60% të numrit total të komunave.

Figura 13. Shpërndarja gjeograike e njerëzve të prekur nga fatkeqësitë (Rrethe dhe 
Komuna): 1851-2013
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6.2 Vdekshmëria

Figura 14 tregon shpërndarjen e humbjeve njerëzore për çdo tip fat-
keqësie. Mesatarja e numrit të vdekjeve për ngjarje është 1,652 (numri 
total i vdekjeve)/4305 (numri total i ngjarjeve) = 0.38 vdekje/ngjarje. Numri 
me i lartë i vdekjeve është arritur në vitin 1851 me 600 vdekje të shkaktu-
ara nga dy tërmete. Fatkeqësitë të cilat vijnë nga ngjarjet Gjeofizike kanë 
vdekshmërinë më të lartë me më tepër se 50% të vdekjeve totale. Ngjarjet 
Hidrologjike shkaktojnë 18% të vdekjeve dhe pas tyre vijnë ngjarjet Me-
terologjike me 15%, ato Teknologjike me 6% dhe ngjarjet Klimatologjike, 
Biologjike dhe Rrëshkitjet  e tokës me 4%.

Figure 14: Vdekshmëria sipas kategorive të fatkeqësive (1851-2013)

Tendenca e vdekshmërisë ndikohet në mënyrë rrënjësore nga fatkeqësi 
të mëdha si tërmetet e 1851-shit, në komunat e rrethit të Vlorës dhe Be-
ratit, që shkaktuan afërsisht 600 vdekje dhe përmbytja e 1905 më rreth 
200 njerëz të vdekur në komunat e qarkut të Shkodrës.
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Figura 15 tregon tendencën kohore të vdekshmërisë të shkaktuar nga 
fatkeqësitë. Duke u nisur nga viti 1946 deri në 2013 numri i personave 
të vdekur ka arritur maksimumin në 100 në vit, kjo e shoqëruar në maksi-
mume: i pari në vitin 1985 (shkaktuar nga ngjarje gjeofizike, meterologjike 
dhe biologjike) dhe i dyti në 1999 (shkaktuar nga ngjarje meterologjike 
dhe ngjarje të tjera).

Deri në vitin 1993 të dhënat janë të shpërndara dhe është e vështirë 
të arrihet në përfundime të përgjithshme; gjithsesi, në 20 vitet e fundit 
vdekshmëria është ulur edhe pse mesatarja e vdekjeve në vit është rreth 
20 persona.  Vdekshmeria e 20 viteve të fundit është kryesisht e lidhur 
me kategoritë e fatkeqësive të mëposhtme: meteorologjike, teknologjike 
dhe biologjike. Ja vlen që të përmendet se vdëkshmeria e ulët e ngjarjeve 
gjeofizike në këto vite  mund të jetë një artefakt statistikor (pasi periudha 
e rikthimit të tërmeteve intensive është më shumë se 20 vite) dhe jo një 
zvogëlim real i vulnerabilitatit të ndërtesave ose ekspozimit njerëzor.

Figura 15: Tendenca kohore e vdekshmërisë së shkaktuar nga fatkeqësitë 
(1946-2013)

Figura 16 ilustron shpërndarjen gjeografike të vdekshmërisë së shkaktuar 
nga fatkeqësitë në Rrethe dhe Komuna. Shpërndarja gjeografike ndry-
shon shumë nga më pak se 4 të vdekur tek më shumë se 44 të vdekur, 
përkatësisht në 7 rrethe: Shkodër, Kukës, Dibër, Tiranë, Berat, Tepelenë, 
Vlorë. Berati ka numrin më të lartë të të vdekurve të shkaktuar nga fat-
keqësitë.
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Shpërndarja gjeografike në nivel komune tregon një ndryshim të madh, 
me vdekshmërinë që arrin një maksimum prej 402 të vdekur në Berat.

•	 Komunat me numrin më të madh të të vdekurve janë, në rend zbritës:

•	 Berat 402 të vdekur (401 të shkaktuar nga tërmetet dhe një nga 
vetëtimat)

•	 Vlorë 262 të vdekur (200 të shkaktuar nga tërmetet, 60 nga ngjarje të 
tjera, 1 nga zjarret në pyje dhe 1 nga valët e nxehta)

•	 Shkodër 52 të vdekur (35 nga tërmetet, 13 nga ngjarje të tjera, 1 
nga aksidentet, 1 nga valët e ftohta, 1 nga rrëshkitjet e tokës, 1 nga 
stuhitë e erës)

Janë rreth 30 % e komunave në të gjithë Shqipërinë, të cilat kanë patur 
të paktën një të vdekur të shkaktuar nga fatkeqësitë, numri i komunave të 
prekura është 111 nga 374 në total.

Figura 16: Shpёrndarja gjeograike e vdekshmёrisё nga fatkeqёsitё (1851-2013)
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6.3 Shtëpitë e shkatërruara dhe të dëmtuara

Impakti i fatkeqësive në dëmet e shkaktuara në shtëpi është një tregues 
i madh i statistikave nga fatkeqësitë. Figura 17 tregon shpërndarjen e 
dëmeve mbi shtëpitë të shkaktuara nga kategoritë e ndryshme të fat-
keqësive. Ngjarjet gjeofizike shkaktojnë më shumë se 68% të dëmë totale 
në shtepitë, më pas vijnë ngjarjet hidrologjike me 27% dhe ngjarjet mete-
orologjike me 3%. Kategoritë e tjera të fatkeqësive, si ato klimatologjike, 
teknologjike dhe rrëshkitjet  e tokës, shkaktojnë më pak dëme.

Figure 17: Shpërndarja e shtëpive të shkatërruara dhe të dëmtuara nga fatkeqësitë 
(1851-2013).
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Analiza e tendencës kohore të dëmeve të shkaktuara në shtëpitë nga viti 
1946 deri në vitin 2013 (Figura 18) tregon se dy tërmete të mëdha kanë 
shkatërruar/dëmtuar më shumë se 50,000 shtëpi (35,000 në 1982 dhe 
17,000 në 1979). Dy ngjarje të mëdha hidrologjike, në 2002 dhe 2010, 
kanë dëmtuar/apo shkatërruar rreth 10,000 shtëpi secila. 

Numri total i shtëpive të shkatërruara dhe dëmtuara në 20 vitet e fundit 
(1993-2013) është rreth 30,000 me një mesatare prej 1.500 në vit. Numri 
total i ngjarjeve me 1 ose më shumë shtëpi të shkatërruara ose dëmtuara 
është 968.

Mesatarja e shtëpive të shkatërruara dhe dëmtuara për çdo ngjarje është 
afërsisht 31.

Figura 18:Tendenca kohore e nr. të shtëpive të shkatërruara ose dëmtuara nga fat-
keqësitë

Figura 19 tregon shpërndarjen gjeografike të dëmeve në shtëpi. Shkodra 
(28,180) dhe Dibra (10,955) janë rrethet më të prekura në Veri të ven-
dit, ndërsa në Jug, Lushnja (3,770), Fieri (18,826), Berati (17,505), Vlora 
(4,216) dhe Mallakastra (6,263) janë rrethet më të prekura. Shkodra është 
rrethi me numrin më të lartë të ndërtesave të shkatërruara/dëmtuara, 
që ndiqet nga Fieri dhe Berati. Analiza në nivelin e komunave tregon se 
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numri i shtëpive të dëmtuara ose shkatërruara arrin maksimumin në qyte-
tin e Shkodrës 19,499. Berati (17,086) dhe Roskoveci (16,857) janë ko-
munat në vend të dytë dhe të tretë. Në 20 vitet e fundit 70 % e komunave 
totale kanë patur humbje në shtëpi (291 komuna nga 374 në total). Nëse 
marrim në konsideratë të gjithë të dhënat e regjistruara nga viti 1851 deri 
në 2013, më tepër se 80% e komunave kanë regjistruar humbje në shtëpi.

Figura 19: Shpёrndarja gjeograike e nr. tё shtёpive tё shkatёrruara ose dёmtuara 
(1851-2013)

6.4 Humbjet në të mbjella

Dëmi në të mbjella matet me hektarë të mbjella të prekura nga fatkeqësitë. 
Figura20 tregon shpërndarjen e dëmeve në të mbjella në kategoritë e 
ndryshme të fatkeqësive. Ngjarjet hidrologjike shkaktojnë pjesën më të 
madhe të dëmeve në të mbjella, më tepër se 70% të humbjeve totale. 
Pas tyre vjen kategoria e ngjarjeve meteorologjike me 23 % te dëmit total, 
ngjarjet biologjike me 4% dhe klimatologjike me 3%.
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Figura 20: Humbjet në bujqësi të shkaktuara nga kategoritë e ndryshme 
të fatkeqësive.

Tendenca kohore në vite e figurës 21 tregon që ka dy lloj ngjarjesh: të 
shpeshta por më pak intensive dhe të rralla por shumë dëmtuese që sh-
kaktojnë më tepër se  70,000 hektarë humbje (p.sh. ngjarjet meterologjike 
të vitit 1971 dhe 1976, dhe përmbytja e 2010-ës në Shkodër). Në 20 vitet 
e fundit (nga 1993) mesatarja e hektareve në vit është rreth 10,352. Viti 
me dëmin më të madh është 2010-a me 45,535 ha kryesisht të shkaktu-
ara nga përmbytjet e Shkodrës.
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Figura 21:Tendenca kohore e humbjeve në të mbjella (hektarët e dëmtuar)

Figura 22: Humbjet në bujqësi të shkaktuara nga fatkeqësitë (në hektarë): 1851-
2013.
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Shpërndarja stinore e humbjeve në të mbjella ndjek shpërndarjen stinore 
të fatkeqësive të lidhura me motin (shiko figurën22). Muajt me më shumë 
dëme janë Tetori, Nentori, Dhjetoridhe Janari; ngjarjet hidrologjike dhe 
meteorologjike ndodhin kryesisht gjatë këtyre muajve. Gjatë verës, humb-
jet në bujqësi janë të shkaktuara nga zjarret në pyje. 

Figura 23 tregon shpërndarjen gjeografike të dëmeve në të mbjella në 
nivel Rrethi dhe Komune. Pjesa më e madhe e rretheve dhe komunave të 
prekura janë në Shqipërinë perendimore. Kjo varet nga faktorë gjeo-mor-
fologjikë dhe përdorimi i tokës. Pjesa më e madhe e lumenjve rrjedhin 
në drejtim të detit Adriatik, prandaj ngjarjet hidrologjike ndodhin më së 
shumti në zonat bregdetare; për më tepër të mbjellat dhe aktivitetet bu-
jqesore janë të përqenruara në zonat bregdetare.

Figura 23:Humbjet nё bujqёsi tё shkaktuara nga fatkeqёsitё (nehektare) – Shpern-
darja Gjeograike: 1851 – 2013.
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6.5 Humbjet ekonomike

Të dhënat për humbjet ekonomike të drejtpërdrejta janë mbledhur nga 
Ministria e Punëve të Brendshme nga 1995 deri në 2013; të dhëna të tjera 
për humbjet ekonomike janë mbledhur nga mediat dhe mbulojnë periud-
hen  nga 1993 deri në 2002. Edhe pse të dhënat nga media janë me pak 
të besueshme, ato mbulojnë një numër të madh fatkeqësish, vecanerisht 
fatkeqesite e shpeshta por me pak intensive.

Figura 24 tregon impaktin ne humbje ekonomike te kategorive te ndry-
shme te fatkeqesive. Humbja ekonomike e drejtperdrejte me e larte është 
shkaktuar nga ngjarjet hidrologjike (kryesisht permbytjet dhe permbytjet 
e shpejta) me 72 % te totalit. Permbytjet e 2002-shit dhe 2010-es  kanë 
nje kontribut te larte ne humbjet ekonomike te drejtperdrejta.Edhe shkar-
jet e tokes shkaktojne nje numër te madh humbjesh; edhe pse nuk kanë 
ndodhur ngjarje te medha pergjate viteve, vlera e larte e humbjeve lidhet 
me faktin se  shume ngjarje te vogla qe shkaktojne deme ne pak shtepi, 
te marra se bashku perbejne 13 % te te gjithe demeve ekonomike nga te 
gjitha llojet e fatkeqesive te regjistruara.

Figura 24: Humbjet ekonomike sipas kategorive të ndryshme të fatkeqësive (të dhë-
nat origjinale janë në monedhën lokale – LEK).
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Tendenca kohore e dëmeve ekonomike është ne Figurën 25. Të dhënat 
para 1993 janë të pakta, ndërsa për 20 vitet e fundit të dhënat janë të 
plota dhe kanë një tendence në rritje. Vlera totale e dëmit ekonomik në 
20 vitet e fundit është rreth 10,5 miliardë LEK (92,305,500 $) me një me-
satare humbjesh në vit prej më tepër se 500 milionë LEK (0.026 % të 
PBB(GDP) të 20 viteve të fundit). 

Tendenca kohore ndikohet nga dy përmbytje të mëdha: përmbytja e vitit 
2002 dhe  2010-ës në Shkoder. Humbjet kanë qene 2,8 miliardë LEK  (20 
mln $) për përmbytjet e vitite 2002,dhe 4 miliardë LEK (40 mln $) në 2010. 
Keto dy fatkeqësi kanë shkaktuar 67% te dëmit ekonomik direkt total ne 
20 vitet e fundit.

Figura 25:Tendenca kohore e humbjeve në LEK për periudhën nga 1946-2013.

Shpërndarja gjeografike e humbjeve ekonomike tregon që ato janë prez-
ente në të gjitha rrethet. Figura 26 tregon shpërndarjen gjeografike të 
humbjeve në LEK për rrethet dhe komunat. 

Rrethet me më shumë humbje janë në Veri të vendit: Shkodra ka një dëm 
prej rreth4 miliardë LEK. Rrethe të tjere me dëm të madh ekonomikë janë 
disa në Shqipërinë e Mesme:Tiranë (650 mln LEK=5.7 mln $), Peqin (550 
mln LEK=4.8 mln $), Krujë (300 mln LEK=2.6 mln $),Librazhd (310 mln 
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LEK=2.7 mln $). Në Jug të Shqipërisë, rrethi i Gjirokastrës ka rreth 290 
mln LEK=2.5 mln $ humbje ekonomike. 

Komunat me më shumë humbje janë: Dajc me 1,3miliardë LEK=11.5 mln 
$, Bërdicë dhe Bushat me rreth 610 mln LEK=5.4 mln $secila. 

Figura 26: Shpërndarja gjeograike e humbjeve në LEK për rrethet dhe komunat.

7 PROFILET E RREZIQEVE

7.1 Përmbytjet dhe përmbytjet e shpejta

Shpërndarja gjeografike

Shqipëria është e kërcënuar nga përmbytjet dhe përmbytjet e shpejta. Të 
gjithë rrethet kanë pasur të paktën një përmbytje në territorin e tyre.Figura 
27 tregon shperndarjen gjeografike të përmbytjeve dhe përmbytjeve të 
shpejta në nivel Rrethi dhe Komune për periudhen nga 1851 deri 2013.

Rrethet me më shumë përmbytje dhe përmbytje të  shpejta janë Shkodra 
(160 ngjarje)dhe Lezha(117 ngjarje) që ndodhen në Veriperendim të ven-
dit. Komunat më të prekura janë Ana e Malit-qarku Shkodër 
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(22 ngjarje), Velipojë qarku Shkodër dhe Balldren i Ri-rrethi Lezhe (18 ng-
jarje).Përqindja e komunave që kanë patur të pakten një permbytje është 
rreth 54 %te komunave totale.

Figura 27. Shpërndarja gjeograike e përmbytjeve dhe përmbytjeve të shpejta sipas 
Rretheve dhe Komunave për periudhën 1851-2013.

Tendenca kohore

Figura 28 tregon ecurinë kohore të përmbytjeve dhe përmbytjeve të 
shpejta për periudhen nga 1946 deri në 2013. Zakonisht, numri i ngjar-
jeve po rritet me një maksimum në vitin 2010 (110 ngjarje). Ne 20 vitet e 
fundit ka ndodhur të pakten një përmbytje çdo vit (perveç vitit 2007), me 
një mesatare prej rreth 23 ngjarjesh në vit.
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Figura 28:Tendenca kohore e përmbytjeve dhe përmbytjeve të shpejta për periudhen 
1946-2013.

Vdekshmëria

Figura 29 tregon tendencën e vdekshmerisë së përmbytjeve dhe permby-
tjeve të shpejta.Edhe pse vdekshmeria po ulet në 20 vitet e fundit, per-
mytjet gjithsesi vazhdojnë të shkaktojnë vdekje me një mesatare prej më 
tepër se një person në vit, me një maksimum prej 9 personash te vdekur 
në 1995 (shiko KUTINE 4 për një përmbledhje të statistikave). 

Statistikat e 20 viteve të fundit tregojnë një mesatare prej 0.05 vdekjesh 
për ngjarje,me një maksimum prej 5 vdekjesh për ngjarje (përmbytje e 
shpejtë në komunën Kaçinar-rrethi Mirditë në 1995). 

Komunat më të prekura janë Bushtrice dhe Kacinar me 5 vdekje dhe 
Gramsh me 2. Numri më i madh i vdekjeve i shkaktur nga përmbytjet 
dhe përmbytjet e shpejta i takon vitit 1905, me 200 të vdekur në qarkun 
e Shkodrës. 

Figura 28:Tendenca kohore e pёrmbytjeve dhe pёrmbytjeve tё shpejta pёr 
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Figura 29:Numri i vdekjeve të shkaktuara nga përmbytjet dhe përmbytjet e castit 
(janë paraqitur vetëm vitet me të paktën një person të vdekur).

Humbjet ekonomike

Figura 30 tregon përqindjen e PBB (Produktit të Brendshëm Bruto) të 
humbur si shkak i përmbytjeve dhe përmbytjeve të shpejta. në 20 vitet e 
fundit. Ka dy maksimume kryesore në 2002 dhe në 2010 në të cilat humb-
jet arrijnë rreth 0.15 % të PBB të vendit.

Humbjet mesatare që priten çdo vit janë llogaritur të jenë rreth 370 mln 
LEK (3.2 mln $), me një maksimum prej 4 billion LEK (35.2 mln $) në 2010.

Më tepër se 17% të komunave të Shqiperise kanë patur humbje ekonomike 
në 20 vitet e fundit; Dajci ka regjistruar 1 miliard LEK (8.8 mln $) humb-
jesh, ndërkohë Bërdica dhe Bushati kanë regjistruar rreth 0,5 miliard LEK 
(4.4 mln $) humbje; të gjitha këto komuna gjenden në rrethin e Shkodrës.  

Figura 29:Numri i vdekjeve tёe shkaktuara nga pёermbytjet dhe 
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Figura 30. Përqindja e PBB të humbjeve nga përmbytjet dhe përmbytjet e shpejta.

Përmbledhje e Statistikave

Tabela 4 përmbledh statistikat e përmbytjeve dhe efektet relative të tyre. 
Statistikat i referohen 20 viteve te fundit. Rreth 39% të komunave totale 
janë të prekura nga këto ngjarje. 

Përmbytjet dhe përmbytjet e shpejta kanë impakte të mëdha në sektorin 
e ndërtimit duke arritur një numër të lartë shtëpish të dëmtuara ose sh-
katërruara.

Përmbytjet dhe përmbytjet e shpejtakanë gjithashtu një impakt të madh 
ne sektorin e bujqësise duke shkaktuar një mesatare prej më tepër se 
7,000 hektarë tokë të dëmtuar çdo vit me një maksimum prej më tepër së 
40,000 hektarete dëmtuar në vitin 2010.

Hektarët mesatare të dëmtuar për cdo ngjarje janë rreth 300 me një 
maksimum prej 20,000 ha për një komunë për një ngjarje të vetme.

Figura 30. Pёrqindja e PBB tё humbjeve nga pёrmbytjet dhe pёrmbytjet e 
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TABELA 4: Përmbytjet dhe përmbytjet e  shpejta

(për 20 vitet e fundit, nga 1993)

Mesa-
tarja 
në 
vit

Max. në 
vit

Mesa-
tarja për 
ngjarje

Max. për 
ngjarje

% e komu-
nave (%)

Komunat më të 
prekura

Ngjarjet 22.4 109 (2010) n.a. n.a. 39

Balldren i Ri (14),

Ana e Malit (11), 
Zejmen (11)

Vdekshmëria 1.05 9 (1995) 0.05 5 1.6

Bushtricë (5),

Kacinar (5),

Gramsh (2)

Shtëpitë e sh-
katërruara/
dëmtuara

40/

1,136

539 
(1995)/

9,672 
(2010)

1.8/

50.7

300/

7,000

11/

21.1

Gur i Zi (300), 
Shkodër (150), Dushk 

(46)/

Dajç (2,977), Shkodër 
(2,221), Berdicë 

(1,352)

Bujqësi (Hek-
tarë) 7,419

43,739 
(2010)

331 20,000 16.3

Levan (7,000),

Balldren i Ri (3,000),

Gradishtë (2,600)

Dëmi 
ekonomik

370 
mln 
LEK

4,040mln 
LEK (2010)

16.5 mln 
LEK

1,100 mln 
LEK

17.6

Dajç (1,000mln LEK),

Berdicë (540mln LEK),

Bushat (480 mln LEK)
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7.2 Shëmbjet e tokës

Shperndarja gjeografike

Figura 31 tregon shpërndarjen gjeografike të rrëshkitjeve  të tokës nga 
1946 në 2013 (sepse nuk ka të dhëna për rrëshkitjet e tokës para vitit 
1946). Rajoni më i prekur i Shqipersië është pjesa lindore.

Rrethet më të prekur janë (ne rend zbritës): Mirditë (45 ngjarje), Mat (42 
ngjarje), Librazhd (42 ngjarje),Kukës (40 ngjarje), Pukë (40 ngjarje).

Komunat me numrin më të lartë të rrëshkitjeve të tokës janë Rrëshen-r-
rethi Mirditë (19), Baz-rrethi Mat (14) dhe Gjegjan-rrethi Pukë (11). Me 
tepër se 50 % të komunave janë prekur nga të paktën një rrëshqitje toke 
në 20 vitet e fundit ndërsa janë me tepër se 59% e tyre merren në consid-
eratë të gjithë vitet e regjistruara.

Tendenca kohore

Figura 32 tregon tendencën kohore të rrëshkitjeve të tokës gjatë periud-
hes nga 1993  deri në 2013. Maksimumiështë në vitin 2010 me rreth 110 
rrëshkitje toke të regjistruara. Ndodhin më tepër se 25 ngjarje në vit, me-
satarisht, në 20 vitet e fundit, megjithatë është e dukshme një tendence 
në rritje të numrit tëngjarjeve.



Mbledhja e të  dhënave historike të humbjeve nga fatkeqësitë në Shqipëri

58

Figura 31. Shpërndarja gjeograike e shembjeve të tokës nga 1946 në 2013 në rrethe 
dhe komuna.

Figura 32. Tendenca kohore e shembjeve të tokës gjatë periudhes nga 1993 në 2013.
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Tendenca stinore

Figura 33 tregon tendencën kohore te numrit te rrëshkitjeve të tokës. 
Rrëshkitjet  e tokes ndodhin gjatë gjithë vitit por muajt më të prekur janë 
Shkurti dhe Marsi që janë gjithashtu muaj me një numër të lartë rresh-
jesh(shkaktari kryesor i rrëshkitjeve teë tokës në Shqipëri).

Figura 33. Tendenca stinore e numrit të shembjeve të tokës gjatë periudhës 1946-
2013.

Humbjet ekonomike

Figura 34 tregon humbjet ekonomike në monëdhen lokale (LEK) për vitet 
ndërmjet 1993-2013. Humbjet ekonomike mesatare në 20 vitet e fundit 
është rreth69 mln LEK (695 k$), megjithatë ka një tendence në rritje të 
dëmit ekonomik të shkaktuar nga rrëshkitjet e tokës dhe viti me humbjet 
më të mëdha të shkaktuara nga rrëshkitjet e tokës ka qenë viti 2010 me 
471 mln LEK (4.5 mln $). 

Statistikat për ngjarje tregojnë një humbje mesatare për çdo ngjarje prej 
2.7 mln LEK (23.7 k$) me një maksimum prej 94 mln LEK (826 k$). Ngjarja 
me humbjen më të madhe në LEK në 20 vitet e fundit ka ndodhur në 1998 
në komunën Zall Bastar-rrethi Tiranës. Ne këtë ngjarje u shkatërruan 43 
shtëpi.
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Figura 34: Humbjet në monedhën lokale (LEK) të shkaktuara nga shembjet e tokës 
për periudhën 1993-2013.
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Përmbledhje e Statistikave

Tabela 5 sjell një përmbledhje të statistikave të kryera për numër ngjar-
jesh, vdekshmërinë, shtëpitë e shkatërruara dhe dëmtuara, impaktet në 
bujqësi dhe humbjet ekonomike.

Vdekshmeria e rrëshkitjeve të tokës është rreth 1 në vit me një maksimum 
prej 5 vdekjesh në vitin 1998. Ka një mesatare prej 4 personash të vdekur 
në 100 ngjarje me një maksimum prej 5 vdekjesh për një ngjarje të vetme. 
Numri më i lartë i të vdekurve ka ndodhur në rrëshkitjen e tokës së 1998 
në komunën Bicaj-rrethi Kukës.

Rrëshkitjet e tokës shkaktojnë më  tepër shtëpi të shkatërruara sesa të 
dëmtuara me një mesatare prej 50 dhe 40 shtëpi në vit përkatësisht. Me-
satarisht, me tepër se 3 shtëpi janë dëmtuar ose shkatërruar nga çdo 
ngjarje specifike me një maksimum prej rreth 110 shtëpish. Rreth 40% 
të komunave kanë patur të paktën një shtëpi të shkatërruar ose dëmtuar 
nga shembjet e tokës në 20 vitet e fundit.

Mesatarja e humbjeve ekonomike është rreth 69 mln LEK në vit (607 k$) 
me një maksimum prej 471 mln në vitin 2010 (4.5 mln $). 2.7 mln LEK (24 
k$) janë humbur, mesatarish, në çdo rrëshkitje toke. 

Humbja ekonomike maksimale është regjistruar për rrëshkitjet së tokës 
në komunën Zall Bastar në 1998-rrethi Tiranës –me rreth 95 mln LEK (826 
k$). Më tepër se 50% e komunave kanë pësuar dëm ekonomik nga rrësh-
kitjet e tokës të 20 viteve të fundit.
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TABELA 5:Rrëshkitjet e tokës

(për 20 vitet e fundit, nga 1993)

Mesatarja 
në vit Max. në vit Mesatarja 

për ngjarje

Max. 
për 

ngjarje

% e 
komu-
nave 
(%)

Komunat më të prekura

Ngjarjet 25.6 111 (2010) n.a. n.a. 53.7

Rreshën (18),

Baz (14),

Zall Bastar (10)

Vdekshmëria 0.95 5 (1998) 0.04 5 2.7

Bicaj (5),

Korcë (3),

Dajt (2)

Shtepitë e 
shkatërruara/

dëmtuara
50/40

316 
(2010)/258 

(2005)
1.93/1.51 43/72

39.6/ 
20.6

Zall Bastar (84), Velcan 
(56), Funarë (45)/ Funare 
(120), Lezhë (81), Labinot 

Fushë (72)

Bujqësi (Hektarë) 8.2 44.2 (2010) 0.32 44.2 2.9

Armen (44.2),

Lumas (36.2),

Vendreshë (30)

Dëmi ekonomik 69 mln LEK
471 mln LEK 

(2010)
2.7 mln LEK

94 mln 
LEK

53.7

Zall Bastar (147mln LEK),

Gjirokastër (81mln LEK),

Synej (60mln LEK)
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7.3 Zjarret në pyje

Shpërndarja gjeografike

Figura 35 tregon shpërndarjen gjeografike të zjarreve në pyje në rrethe 
dhe komuna për periudhen nga 1946 deri në 2013. Rrethet më të prekura 
janë ato që gjenden në Jug të vendit: Fier (70 ngjarje), Vlorë (70 ngjarje), 
Berat (66 ngjarje), Gjirokastër (58 ngjarje). Dibër (47 ngjarje) është rrethi 
më i prekur në Veri të vendit. Komunat me më tepër zjarre në pyje nga 
viti 1946 janë Berati (23 ngjarje), Levan (15 ngjarje) dhe Selishtë (14 ng-
jarje). Në 20 vitet e fundit komunat me me tepër zjarre në pyje janë Berat 
(23),Qender (13) dhe Poshnjë (13).

Zjarret në pyje prekin një pjesë të madhe të territorit; rreth 70% e komu-
nave kanë patur të paktën një zjarr në pyje në 20 vitet e fundit.

Figura 35. Shpërndarja gjeograike e zjarreve në pyje për periudhën 1946-2013.
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Tendenca kohore e zjarreve në pyje

Figura 36 tregon tendencën kohore të zjarreve në pyje gjatë periudhes 
nga viti 1993 deri në 2013 me një mesatare prej 43 zjarre në pyje në vit. 
Viti me numrin më të lartë të ngjarjeve është 2007 me rreth 200 ngjarje. 

Figura 36:Tendenca kohore e zjarreve në pyje për periudhen 1993-2013.

Tendenca stinore

Zjarret në pyje varen shumë nga stinët dhe ndodhin më tepër nga Qer-
shori në Shtator. Figura 37 tregon shpërndarjen stinore të zjarreve në pyje 
për periudhën 1946-2013.

Siç pritej numri më i madh i zjarreve në pyje ndodhin në Gusht me 450 
ngjarje të regjistruara, më pas vijnë Korriku dhe Shtatori. Më tepër se 90% 
i zjarreve në pyje ndodhin në periudhën nga Korriku në Shtator.

 

Figura 36:Tendenca kohore e zjarreve në pyje për periudhen 1993-2013.
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Figura 37: Tendenca stinore e zjarreve në pyje për periudhën 1946-2013.

Përmbledhje e Statistikave

Tabela 6 tregon një përmbledhje të statistikave mbi ngjarjet dhe impaktet 
e tyre (vdekshmeria, shtëpitë e shkatërruara/dëmtuara, hektarët, humbjet 
ekonomike). Statistikat janë bërë duke përdorur të dhënat e 20 viteve të 
fundit, të cilat janë të mbledhura në mënyrë të vazhdueshme. 

Krahasuar me rreziqet e tjera, zjarret në pyje kanë një vdekshmëri më të 
vogël, megjithatë regjistrimet tregojnë rreth 1 të vdekur në 10 vite dhe mbi 
500 ngjarje të regjistruara.

Impakti mbi shtepitë është gjithashtu i vogël, ndonëse i konsiderueshëm, 
në lidhje me rreziqet e tjera: rreth 1.5 shtëpi të shkatërruara ose dëmtuara 
në vit me një maksimum prej 4 shtëpish të shkatërruara në 2011. 

Humbjet ekonomike arrijnë në rreth 1 mln LEK në vit me një maksimum 
prej 7 mln LEK (51 k$) në verën e 1999. Mesatarja e humbjeve për çdo ng-
jarje është rreth 21x103 LEK (185 $) dhe maksimumi 3.4 mln LEK (36x103 
$) për ngjarjen e vitit 1993 në rrethin e Matit me 624 hektarë të dëmtuar.
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Zjarret në pyje kanë një impakt të madh në bujqesi dhe mjedis që nuk 
janë perfshirë në humbjet ekonomike. 664 hektarë janë djegur mesatar-
isht në vit që janë të barabartë afërsisht me 1,700 fusha futbolli. Numri më 
i madh i hektarëve të djegur janë regjistruar në 2011 me 3,131 hektarë. 
Rreth 15 hektarë (40 fusha futbolli) digjen nga një ngjarje mesatare.

Ka 29 ngjarje me një dëm bujqësor prej 100 ose më shumë hektarë. Dëmi 
total që kanë shkaktuar këto ngjarje është 8,172 hektarë që përfaqesojnë 
62% të humbjeve bujqësore totale të 20 viteve të fundit. Ka 532 ngjarje 
me një humbje bujqësore prej 99 ose më pak hektarë. Sasia totale e hek-
tarëve të dëmtuar nga këto ngjarje është 5,117, që përfaqësojnë 38.5% 
të dëmit total në bujqësi.

TABELA 6: Zjarret në pyje
(për 20 vitet e fundit, nga 1993)

Mesa-
tarja në 

vit

Max. në 
vit

Mesa-
tarja për 
ngjarje

Max. 
për ng-

jarje

% e 
komunave 

(%)

Komunat më të 
prekura

Ngjarjet 43
192 

(2007)
n.a. n.a. 67.4

Berat (23),

Qendër (13),

Poshnjë (13)

Vdekshmëria 0.1
1 (2001, 
2011)

0.002 1 0.53
Gruemirë (1),

Vlorë (1)

Shtëpitë e sh-
katërruara/
demtuara

1.3/0.15

4 
(2011)/

2 (2005)

0.03/0.003 4/2 3.5/1

Aliko (4),

Bytyc (3)/Dhiver (2), 
Rrëshen (1)

Bujqësi (Hek-
tarë) 664

3,131 
(2011)

15.4 920 55.9
Tërthore (700), Hoçisht 

(700), Aliko (500)

Dëmi 
ekonomik

0.9 mln 
LEK 

7 mln 
LEK 

(1999)

21x103 LEK
3.4 mln 

LEK
1.3

Qafë Mali (4.7 mln LEK),

Dropull i Sipërm (2.8 mln 
LEK),

Lunxhëri (2 mln LEK)
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7.4 Tërmetet

Shpërndarja gjeografike

Figura 38 tregon shpërndarjen gjeografike të tërmeteve në rrethe dhe 
komuna. Rrethet më të prekura janë Tropojë (12 ngjarje) dhe Dibër (14 
ngjarje). Bashkitë dhe komunat më të prekura janë Peshkopi (4 ngjarje) 
dhe Fierzë, Himarë, Berat, Margegaj, Hekal, Polis (me 3 ngjarje secila). 
Tërmetet prekin rreth 20% të komunave dhe bashkive, duke konfirumuar 
keshtu Tendenca kohore

Figura 39 tregon tendencën kohore të tërmeteve për periudhën nga 1851 
deri në 2013. Regjistrimet tregojnë një numër të madh ngjarjesh të reg-
jistruara në 20 vitet e fundit, megjithatë kjo ndoshta reflekton mungesën 
e të dhënave para vitit 1993 kur raportoheshin dhe regjistroheshin vetëm 
ngjarjet e mëdha. Nuk ka ndonjë tendencë kohore.

Numri mesatar i ngjarjeve në vit është 4.5 me një maksimum prej 17 në 
vitin 2009.

Figura 38. Shpërndarja gjeograike e tërmeteve në rrethe dhe komuna.
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Figura 39. Tendenca kohore e tërmeteve në periudhën 1851-2013.

Vdekshmëria

Figura 40 tregon vdekshmërinë nga tërmetet e shkaktuar gjatë viteve 
duke filluar nga 1851 deri 2013 (janë treguar vetëm vitet me raste vdek-
jesh). Edhe pse numri i ngjarjeve është i lartë gjatë 20 viteve të fundit, nuk 
ka të vdekur në këtë periudhë.

Numri më i lartë i të vdekurve është në vitin 1851 shkaktuar nga dy tëmete 
të mëdhenj, në komunat e Vlores dhe Beratit me 200 dhe 400 vdekje 
përkatësisht. 

 

 

Figura 39. Tendenca kohore e tёrmeteve nё periudhёn 1851-2013. 
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Figura 40. Tërmetet me raste vdekjesh për periudhën 1851-2013.

Permbledhje e Statistikave

Tabela 7 përmbledh statistikat për tërmetet për 20 vitet e fundit. Tërmetet 
e ndodhura në 20 viteve të fundit prekin rreth 20% të numrit total të ko-
munave. Këto tërmete nuk kanë shkaktuar vdekje ose dëme në bujqësi. 

Në 20 vitet e fundit, shtëpitë e dëmtuara janë 5-fishi i shtëpive të shkatër-
ruara. Mesatarisht ka rreth 120 shtëpi të dëmtuara ose shkatërruara në 
vit me një maksimum prej 1,200 shtëpish të shkatërruara ose dëmtuara 
në 2009. 

Mesatarja e humbjeve ekonomike në 20 vitet e fundit është 215 mln LEK= 
1.9 mln $ duke arritur maksimumin  në vitin 2009 me 154 mln LEK ( 1.6 
mln $).

Megjithatë statistikat ndryshojnë kur merret parasysh i gjithë harku kohor 
(nga 1851 – 2013, shiko tabelën 8). Vdekshmëria rritet me 5 persona në 
vit, 6.3 persona për çdo ngjarje, me një maksimum prej 600 personash 
në vit dhe 400 për ngjarje. Numri i shtëpive të shkatërruara dhe dëmtuara 
arrin rreth 500 në vit dhe 600 për ngjarje me një maksimum prej afërsisht 
17,000 shtëpi të shkatërruara në 1982 dhe 17,000 shtëpi të dëmtuara në 
1979. 

 

Figura 40. Tёrmetet me raste vdekjesh pёr periudhёn 1851-2013.
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TABELA 7: Tërmetet

(per 20 vitet e fundit, nga 1993)

Mesa-
tarja 
në vit

Max. në 
vit

Mesa-
tarja për 
ngjarje

Max. për 
ngjarje

% e 
komunave 

(%)

Komunat më të 
prekura

Ngjarjet 4.5
17 

(2009)
n.a. n.a. 19.5

Fierzë, Polis, Margegaj 
(3 secila)

Vdekshmëria 0 0 0 0 0 n.a.

Shtëpitë e sh-
katërruara/
dëmtuara

16.25/

100

138 
(2009)/ 
1,517 
(2009)

3.6/33.8 70/515 10.7/13.6

Maqellarë (70), Gjoricë 
(66),

Polis (50)/ Shupenzë 
(515), Zerqan (350), 

Gjoricë (282)

Bujqësi (Hek-
tarë) 0 0 0 0 0 n.a.

Dëmi 
ekonomik

215 
mln LEK

154 
mln LEK 
(2009)

2.4 mln 
LEK

52 mln LEK 19.5

Zerqan (52 mln LEK), 
Shupenze (46 mln LEK),

Maqellarë (18.5 mln 
LEK)

TABELA 8: Tërmetet

(për të gjithë vitet në databazën DesInventar, nga 1851)

Mesatarja 
në vit Max. në vit Mesatarja 

për ngjarje
Max. për 
ngjarje

% e komu-
nave (%)

Komunat më të 
prekura

Ngjarjet 0.8 17 (2009) n.a. n.a. 25

Peshkopi (4),

Fierzë (3),

Himarë (3)

Vdekshmëria 5 600 (1851) 6.3 400 4.5

Berat (401),

Vlorë (200),

Peshkopi (44)

Shtëpitë e 
shkatërruara/

dëmtuara
132/360

16,802 
(1982)/ 
17,122 
(1979)

169/463 16,524/17,122 16.3/20.3

Berat (16,556),

Peshkopi (1,425),

Fratar (843)/

Shkodër (17,122), 
Roskovec (16,524), 
Maqellarë (6,522)

Bujqësi (Hek-
tarë) 0 0 0 0 0 n.a.

Dëmi ekonomik 1.3 mln 
LEK

154 mln 
LEK (2009)

1.7 mln LEK 51.8 mln LEK 25

Zerqan (51.8 mln 
LEK),

Shupenzë (45.8 mln 
LEK),

Maqellarë (18.3 mln 
LEK)
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7.5 Ngjarjet meteorologjike

Ngjarjet meterologjike janë të përbëra nga: stuhi debore, shi, stuhi, erë 
e fortë, breshër, vetëtimat, mjegull, valë të ftohta, valë të ngrohta dhe 
ngrica.

Numri mesatar i ngjarjeve në vit është 51 dhe impaktet e tyre bien në rreth 
67% të komunave. 

Vdekshmëria e ngjarjeve meterologjike është rreth 7 persona në vit, dhe 
në 20 vitet e fundit me një maksimum prej 38 vdekjesh në vitin 1999. 

Shtëpitë të shkatërruara ka  rreth 18 shtëpi në vit ndërsa të dëmtuarat 
janë rreth 82 në vit. Dëmet në shtëpi janë te shkaktuara kryesisht nga 
stuhitë e dëbores.

Nje sasi e madhe të mbjellash preken me një mesatare prej 1,100 ha në 
vit dhe një maksimum prej 7,600 ha në vitin 2005).

Humbja ekonomike mesatare në 20 vitet e fundit është rreth 51.4 mln LEK 
(451.9 x10^3 $) në vit me një maksimum prej 667 mln LEK (6.7 mln $) në 
2005. 
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TABELA 9: Ngjarjet meteorologjike

(për 20 vitet e fundit, nga 1993)

Mesatarja 
në vit Max. në vit

Mesa-
tarja 
për 

ngjarje

Max. për 
ngjarje

% e ko-
munave 

(%)

Komunat më të 
prekura

Ngjarjet 51.45 239 (2012) n.a. n.a. 66.6

Durrës (34),

Tiranë (26),

Vlorë (18)

Vdëkshmeria 5.9 38 (1999) 0.1
27 (Vala e 
nxehtë e 
1999)

9

Tiranë (28),

Polican (10),

Gjerbes (4)

Shtëpite e sh-
katërruara/
dëmtuara

18.1/82.4

53 
(1996)/550 

(1995) 0.35/1.6

30 
(stuhi në 

1996)/280 
(stuhi ere 
në1995)

22.5/28

Topojë (33),

Vau i Dejës (30), 
Shtiqën (13)/

Vau i Dejes (286),

Shalë (270),

Kolsh (177)

Bujqësi (Hek-
tare) 1,087 7,577 (2005) 21

2,300 (Shi 
i rrëmbye-
shëm në  
2009)

12.6

Balldren i Ri 
(2,810),

Gjocaj (2,194),

Vreshtas (2,000)

Dëmi 
ekonomik 51.4 mln LEK

667.4 mln 
LEK (2005)

1 mln 
LEK

160 mln 
LEK

66.5

Gjocaj (160 mln 
LEK),

Pajove (145 mln 
LEK),

Përparim (120 mln 
LEK)
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8. Përfundimet

Sistemet e mbledhjes së të dhënave mbi humbjet janë një nga prioritetet 
e konventës së Hyogo-s(Hyogo Framework for Action).

Qëllimet e këtij publikimi janë dy: së pari përshkrimi i implementimit 
të metodologjisë DesInventar si një mjet për ndërtimin e bazës së të 
dhënave (databazave) të fatkeqësive, qëllimi i dytë është ilustrimi i rezul-
tateve të mbledhjes historike dhe se si të dhënat mund të perdoren për të 
përditësuar profilin e rrezikut nga fatkeqësitë në vend.

DesInventar lejon që të mblidhen të dhëna në shkallë lokale, dhe të reg-
jistrohen fatkeqësi me impakt të vogël që meqenëse janë më të shpeshta 
mund të shkaktojnë dëme më të mëdha. 

Metodologjia DesInventar bën dallim mes të dhënave të detyrueshme 
dhe atyre që mund të përshtaten. Të dhënat që përshtaten varen nga 
shteti ndërsa të dhënat e detyrueshme janë homogjene për të gjithë dat-
abazat e shteteve dhe mund të përdoren për krahasim. Përshtatja lokale 
është fondamentale për implementimin e një databaze të qëndrueshme 
që plotëson nevojat e veçanta të një shteti. Kjo ndihmon gjithashtu që 
databaza të bëhet pjesë e sistemit të qeverisë dhe jo një sistem i pavarur.

Databaza të tjerë internacionale, si EM-DAT, kanë tendencën të mbledhin 
të dhëna për fatkeqesitë e mëdha që kanë një kujdes të madh internacio-
nal. Fatkeqësitë e shkallës së vogël nuk regjistrohen për shkak të kriter-
eve për të regjistruar një të dhënë.

Tabela 9 tregon një përmbledhje të të dhënave kryesore të mbledhura 
nga EM-DAT dhe krahasimin me DesInventar. Ia vlen të përmendet që 
EM-DAT mbledh të dhëna për humbjet njerëzore dhe ekonomike, ndërsa 
DesInventar mbledh gjithashtu të dhëna për dëmet fizike në shtëpi dhe 
infrastrukturë. Ka një ndryshim të madh në numrin e ngjarjeve, njerëzit e 
vdekur dhe të dhënat ekonomike. 
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TABELA 10
DesInventar (të 
dhëna nga 1851-

2013)

DesInventar (të 
dhëna nga 1980 

- 2010)

EM-DAT (të dhëna nga 1980 
- 2010)

Numri i ngjarjeve 4,305 2,746 23

Numri i njerëzve të 
vdekur 1,652 484 163

Ngjarja me 
vdekshmërine më të 

lartë
Tërmeti Stuhi dëbore Temperaturat ekstreme

Dëmi ekonomik ($ X 
1,000) 95,552 89,758 24,673

Ngjarja me humbjen 
ekonomike më të larta Përmbytjet e 2010

Përmbytjet dhe 
përmbytjet e shpe-

jta të 2010
Përmbytjet e 2002

Ngjarjet më të shpe-
shta

Zjarret në pyje (957 
ngjarje)

Zjarret në pyje

(662)
Përmbytjet (9 ngjarje)

Më tepër se 4,000 ngjarje janë regjistruar për Shqipërinë në të gjithë pe-
riudhën nga 1851 në 2013. Vetëm 12 komuna, pra 3% nga një total prej 
374, nuk kanë patur fatkeqësi. 

Ngjarjet Meteorologjike janë më të shpeshtat (33% e totalit), më pas janë 
ngjarjet Klimatologjike (22%), Hidrologjike (21%) dhe Rrëshkitjet e tokës 
(14%). Këto katër kategori fatkeqësish mbulojnë rreth 90% të numrit total 
të ngjarjeve për periudhën në studim. Rreth 10% i numrit total të ngjarjeve 
janë Gjeofizike, Biologjike dhe Teknologjike.

Në 20 vitet e fundit (nga viti 1993 deri në 2013) më shumë se 1 person në 
100 (duke ju referuar popullsisë së vitit 2011) janë prekur nga fatkeqësitë 
çdo vit. Fatkeqësitë me të paktën 1 person të prekur janë rregjistruar në 
rreth 70% të komunave totale.

Shuma totale e humbjeve të regjistruara në 20 vitet e fundit është rreth 
10,5 miliard LEK (92 mln) me një humbje mesatare në vit prej më tepër se 
500 mln LEK (0.026 % te PBB në 20 vitet e fundit).
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Fatkeqësitë Gjeofizike kanë vdekshmerine më të lartë duke llogaritur më 
tepër se 50% të humbjeve totale. Më pas vijnë ngjarjet Hidrologjike me 
18% të vdekjeve totale. 

Për më tepër, ngjarjet Gjeofizike janë fatkeqësite që prekin më shumë 
shtëpitë me rreth 68% të shtepive totale të shkatërruara ose dëmtuara. 
Ngjarjet Hidrologjike llogarisin rreth 27 % të totalit.

Dëmet në bujqësi lidhen kryesiht me ngjarjet Hidrologjike që shkaktojnë 
rreth 70% te dëmit total në hektarë të prekur nga fatkeqësitë.

Dëmi ekonomik i drejtpërdrejt më i madh është shkaktuar nga ngjarjet 
hidrologjike (kryesisht përmbytje dhe përmbytjet e shpejta) është 72% e 
totalit. Rrëshkitjet e tokës gjithashtu prodhojnë një nivel të lartë humbjesh 
ekonomike.

Përmbytjet dhe përmbytjet e shpejta

Përqindja e komunave me të paktën një përmbytje është rreth 54 % të 
komunave totale. 

Ka një tendencë kohore në rritje në 20 vitet e fundit. Të paktën një përmby-
tje ka ndodhur çdo vit në vend (perveç 1993 dhe 2007), me nje mesatare 
prej rreth 23 ngjarjesh në vit.

Edhe pse vdekshmëria po zvogëlohet në 20 vitet e fundit, përmbytjet 
gjithsesi po vazhdojnë të shkaktojnë vdekje me një mesatare prej më 
tepër se një person në vit dhe maksimumi me 9 persona te vdekur në 
1995. Statistikat për 20 vitet e fundit tregojnë një vdekshmëri mesatare 
prej 0.05 për çdo ngjarje, me një maksimum prej 5 vdekjesh për ngjarje.

Përmbytjet dhe përmbytjet e shpejta kanë impakt të lartë në ndërtesa: 
rreth 40 shtëpi në vit janë shkatërruar nga përmbytjet në 20 vitet e fundit 
dhe 1,200 shtëpi janë dëmtuar.

Përmbytjet dhe përmbytjet e shpejta kanë gjithashtu një impakt të madh 
në sektorin bujqesor duke shkaktuar një mesatare prej më tepër se 7,000 
hektarë tokë të dëmtuar çdo vit me një maksimum prej me tepër se 40,000 
hektarë. Mesatarja e hektareve të dëmtuar për ngjarje është rreth 300 ha 
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me një maksimum prej 20,000 ha për një komunë të vetme në një ngjarje 
të vetme.

Humbjet ekonomike mesatare në vit janë vleresuar rreth 370 mln LEK (3.2 
mln $), me një maksimum prej 4 miliardë LEK (35.2 mln $) në vitin 2010. 
Me tepër se 17% e komunave të Shqipërisë kanë të regjistruar dëme 
ekonomike në 20 vitet e fundit.

Rrëshkitjet e tokës

Më tepër se 50% e komunave kanë patur të paktën një rrëshkitje toke 
në 20 vitet e fundit ndërsa për të gjitha vitet e regjistruara janë 59% të 
komunave.

Më tepër se 25 ngjarje në vit kanë ndodhur në 20 vitet e fundit, megjithatë 
ka një tendencë në rritje në vitet e fundit.

Vdekshmëria e rrëshkitjeve të tokës është rreth 1 në vit me maksimumin 
e vdekjeve ne 1998 me 5 persona. Ka një mesatare prej 4 personave të 
vdekur në 100 ngjarje me një maksimum prej 5 vdekjesh në një ngjarje 
të vetme.

Mesatarisht, më tepër se 3 shtëpi janë të shkatërruara ose dëmtuara për 
çdo ngjarje specifike me një maksimum prej rreth 110 shtëpi. 50 shtëpi 
shkatërrohen në vit dhe rreth 40 shtëpi dëmtohen në vit. Rreth 40% të ko-
munave kanë patur të paktën një shtëpi të shkatërruar ose dëmtuar nga 
rrëshkitjet e tokës në 20 vitet e fundit.

Mesatarja e dëmit ekonomik është rreth 69 mln LEK në vit (607 k$) me 
një maksimum prej 471 mln në vitin 2010 (4.5 mln $). 2.7 mln LEK (24 k$) 
humbën, mesatarisht, nga çdo rrëshkitje toke. Ka një rritje të humbjeve 
ekonomike nga shembjet e tokës nga viti në vit me humbjet me të larta 
të shkaktuara nga rrëshkitjet e tokës në vitin 2010 me 471 mln LEK (4.5 
mln $).

Zjarret në pyje

Zjarret në pyje prekin një pjesë të madhe të territorit; rreth 70% të komu-
nave kanë patur të paktën një zjarr në pyje në 20 vitet e fundit me një 
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mesatare prej 43 ngjarjesh ne vit. Viti me numrin më të lartë të ngjarjeve 
është viti 2007 me rreth 200 ngjarje.

Krahasuar me rreziqe të tjera, zjarret në pyje kanë vdekshmëri më të ulët, 
megjithatë regjistrimet tregojnë rreth 1 të vdekur në 10 vite dhe në 500 
ngjarje të regjistruara.

Zjarret në pyje kanë impakt të madh në bujqësi dhe mjedis. Më tepër 
se 660 hektarë janë djegur me një mesatare në vit prej rreth 1,700 fusha 
futbolli me një maksimum prej 3,100 ha në vitin 2011. Rreth 15 hektarë 
(40 fusha futbolli) digjen nga një ngjarje mesatarisht. Më tepër se 95% të 
ngjarjeve janë të vogla (më pak se 100 ha sipërfaqe e djegur) dhe lloga-
risin për më tepër se 40% të sipërfaqes totale të djegur, ndërsa ngjarjet e 
medha janë të rralla (5% të totalit) dhe shkaktojnë 60% të dëmit total në 
të mbjella. 

Humbjet ekonomike arrijnë thuajse 1 mln LEK në vit me një maksimum 
prej 7 mln LEK (51 k$) në verën e vitit 1999. Humbjet mesatare për ng-
jarje janë rreth 21,000 LEK (185 $) dhe një maksimum prej 3.4 mln LEK 
(36,000 $).

Ngjarjet meteorologjike

Ngjarjet meteorologjike përfshijnë stuhi dëbore, stuhi shiu, erë e fortë, 
breshër, vetëtima, mjegull, valë e ftohtë, valë e nxehtë dhe ngrica.

Numri mesatar i ngjarjeve në vit është 51 dhe impaktet e tyre bien në rreth 
67% të komunave. 

Vdekshmëria e ngjarjeve meteorologjike është rreth 7 persona në vit në 
20 vitet e fundit me një maksimum prej 38 vdekjesh në 1999. 

Ka rreth 18 shtëpi të shkatërruara në vit dhe 82 shtëpi të dëmtuara në vit. 
Dëmet në shtëpitë janë të shkaktuara kryesisht nga stuhitë e dëbores.

Janë të prekur një numër i madh të mbjellash me një mesatare prej 1,100 
ha në vit dhe një maksimum prej 7,600 ha në 2005).
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Dëmi ekonomik mesatar në 20 vitet e fundit është rreth 51.4 mln LEK 
(451.9 x10^3 $) në vit me një maksimum prej 667 mln LEK (6.7 mln $)  në 
2005.

Tërmetet

Tërmetet prekin rreth 20% të komunave, duke konfirmuar sizmicitetin e 
lartë të zones.

Në 20 vitet e fundit, shtëpitë e dëmtuara janë 5-fishi i shtepive të shkatër-
ruara. Mesatarisht ka rreth 120 shtëpi të shkatërruara ose dëmtuara në 
vit me një maksimum prej 1,200 shtëpi të shkatërruara ose dëmtuara në 
vitin 2009. 

Humbja ekonomike mesatare në 20 vitet e fundit është 215 mln LEK= 1.9 
mln $ duke arritur maksimumin në vitin 2009 me 154 mln LEK= 1.6 mln $.

Në 150 vitet e fundit vdekshmëria arrin 5 persona në vit, 6.3 persona për 
ngjarje, me një maksimum prej 600 personash në vit dhe 400 për ngjarje. 
Numri i shtëpive të shkatërruara ose dëmtuara arrin në 500 në vit dhe 600 
për çdo ngjarje me një maksimum prej rreth 17,000 shtëpi të shkatërruara 
në 1982 dhe 17,000 shtëpi të dëmtuara në 1979. 
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