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Cilësia e ajrit monitorohet përmes sistemit të matjeve automatike kontinuale. Parametrat që
monitorohen janë: Dioksidi i sulfurit (SO2), Ozoni (O3), Dioksidi i azotit NO2 dhe grimcat e
suspenduara në ajër PM10 dhe PM2.5.

Rezultatet e mbledhura nga matjet automatike të parametrave ndotës të ajrit përpunohen, validohen
dhe bëhet analiza e tyre për të dhënë një vlerësim të gjendjes së cilësisë së ajrit në zonën e
monitorimit.

Vlerësimi i gjendjes së cilësisë së ajrit bëhet duke bërë krahasimin e vlerave të rezultateve të fituara
me vlerat standard të lejuara sipas ligjeve dhe rregulloreve vendore në fuqi dhe sipas direktivës
2008/50 EC për Ajër të Pastër në Evrope.

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve
të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit janë
paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10, në të dy lokacionet në Rilindje dhe në
IHMK. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate
këtyre ditëve ka pasur tejkalime në të dy stacionet në Prishtinë.
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Në Stacionin e Rilindjes janë shënuar këto vlera si me poshtë:
Me datë 18.10.2017 është shënuar 62.9 µg/m3
Me datë 17.10.2017 është shënuar 58.7 µg/m3
Me datë 16.10.2017 është shënuar 53.4 µg/m3

Në Stacionin e IHMK janë shënuar këto vlera si me poshtë:
Me datë 18.10.2017 është shënuar 70.6 µg/m3
Me datë 17.10.2017 është shënuar 68.8 µg/m3
Me datë 16.10.2017 është shënuar 53.4 µg/m3
Vlera me e larte 70.6µg/m3, është regjistruar në stacionin e IHMK-se e cila është mbi normat e
lejuara. Për me shumë shih grafikonet në vazhdim.

Fig. Nr.1 Paraqet përqendrimin e PM10 dhe PM2.5 në Prishtinë (Stacioni Rilindje)

Ndërsa përqendrime të larta janë paraqitur edhe me ndotësin PM2.5 gjate këtyre ditëve i cili ka
arrite vlerën maksimale e mesatares ditore 40µg/m3. Me date 17.10.2017. (Stacioni Rilindje)
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Fig. Nr.2 Paraqet përqendrimin e PM10 dhe PM2.5 në Prishtinë (Stacioni IHMK)

Ndërsa përqendrime të larta janë paraqitur edhe me ndotësin PM2.5 gjate këtyre ditëve i cili ka
arrite vlerën maksimale e mesatares ditore 33.5µg/m3. Me date 17.10.2017. (IHMK)

Shënim: # Vlerësimi i përqendrimit të grimcave PM 2.5 në përputhshmëri me standardet e
kualitetit të ajrit bëhet duke u bazuar ne vlerën vjetore.

Page 3 of 3
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (MMPH-AMMK)
INSTITUTI HIDROMETEOROLOGJIK I KOSOVES
Adresa: Rruga Lidhja e Pejë, Prishtinë-Fushë Kosovë
E-mail&web: KEPA@rks-gov.net, www.ammk-rks.net

