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Agjencia e Statistikave të Kosovës - Reshjet atmosferike
esk.rks-gov.net/.../article/67-moti-a-klima-/180-reshjet-atmosferike
e mërkurë, 21 janar 2009 14:56 Në Kosovë paraqiten të gjitha format e reshjeve
atmosferike. Rëndësinë më të madhe e kanë reshjet në formë të shiut ...

Gjeografia e Kosovës - Wikipedia
sq.wikipedia.org/wiki/Gjeografia_e_Kosovës
Formacionet e kuaternarit në Kosovë I mbulojnë pjesët e rrafshta dhe shtretërit e
lumenjëve, ... temperaturën, reshjet, shtypjen atmosferike , ...
Pozita gjeografiake · Ndërtimi gjeologjik · Relievi · Klima · Hidrografia

Klima në Kosovë
www.sokol58.com/Gjeografia/Kosova/Klima%20në%20Kosovë.htm
Reshjet atmosferike — Në Kosovë  hasen të gjitha format e reshjeve atmosferike (shi,
borë, breshër, vesë, krahnezë) me dallime në sasi dhe kohë ...

Reshjet e borës, shtyjnë fillimin e mësimit në Kosovë ...
lajme.parajsa.com/Kosova/id_69125
PRISHTINE- Për shkak të kushteve të vështira atmosferike në Kosovë, Ministria
Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë ka marrë vendim që mësimi për ...

MALET E KOSOVES - Scribd
www.scribd.com/doc/54067961
9 pages · 3,120 views · Added Apr 27, 2011
Në Kosovë. të ngakohen dhe shkarkohen ose të qëndrojnë pë t'u rregulluar. a.derdhen
ujërat ... Vesa Vesa bënë pjesë në reshjet e ulta atmosferike ...

Fundi i muajit sjell reshjet e shiut dhe borës ...
www.kosovaonline.info/?page=1,3,39386
PRISHTINE - Dimër pa reshje atmosferike. Kështu mund të përshkruhet ky dimër sivjet i
cili është dimri më i butë që ka mbajtur viteve të fundit.

Moti në Kosovë | Facebook
https://www.facebook.com/pages/Moti-në-Kosovë/295210973859701
Moti në Kosovë. 7,551 likes · 644 talking about this. Parashikimi i motit vetëm për
republikën e Kosovës.

Klima e Kosovës - Wikipedia
sq.wikipedia.org/wiki/Klima_e_Kosovës
Klima e Kosovës ka lidhje me pozitën gjeografike të saj. Shtrirja e sajë në gjerësinë e
mesme gjeografike, klima e Kosovës varet nga sasia e nxehtësisë që ...

Faktori Njeri me Ndikim në Vërshimet e Fundit - Lajme ...
www.gazetajnk.com/?cid=1,1018,5035
Përmbytjet e fundit në Kosovë nga reshjet e atmosferike janë rezultat i degradimit të
natyrës dhe shkatërrimit të biodiversitetit nga faktori njeri, ...

Hidrografia e Kosovës
www.sokol58.com/Gjeografia/Kosova/Hidrografia%20e%20Kosovës.htm
Hidrografia e Kosovës . Hidrografia e Kosovës ( Ujërat e Kosovës) është element i
rëndësishëm natyror që ndikon në ruajtjen dhe zhvillimin e shoqërisë.
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