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ÇFARË DUHET TË DIJMË

 Çka është petrografia dhe çfarë studion ajo?

 Korja e tokës apo litosfera nga çfarë lloje të shkëmbinjve

përbëhet?

 Si janë formuar shkëmbinjtë sedimentarë?

 Cilët janë llojet më të njohura të shkëmbinjve sedimentarë?

 Si janë formuar shkëmbinjtë magmatikë?

 Cilët janë llojet më të njohura të shkëmbinjve magmatikë?

 Si janë formuar shkëmbinjtë metamorfikë?

 Cilët janë llojet më të njohura të shkëmbinjve metamorfikë?
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KRIJIMI I SHKËMBINJVE DHE LLOJET E TYRE 

 Korja e Tokës apo litosfera është e ndërtuar nga lloje të ndryshme të

shkëmbinjve.

 Ekziston një disiplinë shkencore e quajtur petrografi, e cila merret me

studimin e shkëmbinjve në aspekt të përbërjes dhe pamjes së tyre.

 Sipas mënyrës së krijimit, përbërjes dhe pamjes, shkëmbinjtë ndahen në:

magmatikë (vullkanikë), sedimentar (të shtresuar) dhe metamorfik (të

ndryshuar).

 Shkëmbinjtë magmatikë (vullkanik) janë krijuar si pasojë e ngurtësimit

të magmës ose llavës.

 Shkëmbinj më të njohur magmatikë (vullkanikë) janë: graniti, andeziti

dhe bazalti.
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Foto. 1. Lloj graniti i cili 

është shkëmb magmatikë.

Foto. 2. Lloje të andezitëve 

të cilët bëjnë pjesë në 

shkëmbinjtë magmatikë
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 Shkëmbinjtë sedimentar janë krijuar me shtresimin dhe ngjitjen e

materialit të imët e të thërrmuar shkëmbor.

 Varësisht nga lloji dhe prejardhja e materialit që është shtresuar, dallohen

tre lloje të shkëmbinjve sedimentar: mekanik, kimik dhe organik.

 Lloje më të njohura të shkëmbinjve sedimentar janë: shkëmbinjtë

argjilor, kripa e gurit, gipsi, biguri, shkëmbinjtë gëlqeror etj.

Foto. 3. Pamje nga një 

shtresë shkëmbore 

sedimentare. 
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 Shkëmbinjtë metamorfikë (të ndryshuar) janë krijuar si pasojë e

ndryshimit fizik dhe kimik të shkëmbinjve magmatikë dhe sedimentarë,

gjë që ka ndodhur si pasojë e temperaturës dhe shtypjes së lartë.

 Shkëmbinj metamorfikë më të njohur janë: mermeri, gnajsi, rreshpet,

kuarcitet, amfibolitet, grafiti etj.

Foto. 4. Disa lloje të 

shkëmbinjve metamorfikë.
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