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ALBÁNIA TERMÉSZETI KÉPE 

Horváth Gergely 

1. Albánia fekvése, helyzete 
 

Albánia Európa délkeleti részén, a Balkán-félsziget nyugati peremén, az Adriai- és a Jón-tenger, valamint 
az ıket összekötı – egyben Albániát Olaszországtól elválasztó – alig 72 km széles Otrantói-szoros 
partján, az ész. 39°39’ és 42°40’, valamint a kh. 19°16’ és 21°03’ között fekszik. Nagyjából észak-déli 
irányban mintegy 360 km hosszan elnyúló tengerpartja, határainak 1/3-át teszi ki. Szárazföldi határait 
illetıen északnyugaton Montenegró (Crna Gora), északkeleten Koszovó, keleten Macedónia, délkeleten 
és délen Görögország övezi. Területe 28748 km2, lakosainak száma 2009. évi becslés szerint kb. 3,6 
millió fı. 

 
 

2. Albánia felszíne 

Természeti viszonyait tekintve meghatározó, hogy a tengerparti síkságától – amelynek szélessége 10-50 
km között váltakozik – eltekintve területének túlnyomó része hegyvidék, sokfelé jelentıs magasságba 
kiemelkedı vonulatokkal. Ennek következménye, hogy noha legmagasabb csúcsa, a Korab 2764 m-ével 
alig múlja felül a Magas-Tátra Gerlachfalvi-csúcsának 2655 m-es magasságát, Albánia területének 
átlagmagassága mégis meghaladja a 700 m-t. Ezért a tengerpartok és a belsı területek eme jelentıs 
magassági ellentétének következtében az országot a földrajzi kézikönyvek hagyományosan egy ún. 
Alacsony- és egy Magas-Albániára szokták osztani. 

Földtani szempontból meghatározó, hogy Magas-Albánia hegyláncai túlnyomórészt a Déli-
Alpok folytatásaként a félsziget nyugati felét behálózó, fiatal, erısen győrt, takarórendszerek uralta 
hegyvidékekhez, a Dinaridákhoz, illetve folytatását alkotó Hellenidákhoz tartoznak. Az egész vonulatsor 
uralkodóan mészkövekbıl épül fel, de míg az északabbi Dinaridákat inkább sekélytengeri, addig a 
délebbi Hellenidákat alapvetıen mélytengeri eredető mészkövek építik fel. Albánia területére már 
jórészt az utóbbiak esnek. 

A Dinaridák rendszerét alapvetıen három, egymással többé-kevésbé párhuzamosan futó, de 
megjelenésében eltérı részre, külsı, középsı és belsı övre szokás osztani. A középsı, általában több 
ezer méter vastagságú középidei mészkıbıl felépülı öv legdélibb tagja éppen az albán-montenegrói 
határ mentén húzódik, és Koszovóba is átnyúlik. Ezt a jelentıs átlagmagasságú vonulatot, amelyik a 
hegységrendszer uralkodó szerkezeti irányaitól eltérıen délnyugat-északkeleti csapású, a földrajzi 
irodalomban leginkább Albán-Alpok vagy Észak-Albán-Alpok néven említik, de jól ismert szerb nyelvő 
Prokletije neve is, ami – hasonlóan albán Bjeshkët e Nemuna nevéhez – „elátkozottat” jelent. Ez nem is 
véletlen, hiszen a hegység nemcsak Albániának, hanem az egész Dinaridáknak a legvadabb, ugyanakkor 
leglátványosabb és egyben legmagasabb része. A francia emigráns családból származó, méltatlanul 
elfelejtett, Hamburgban született Ami (más forrásokban Amadée) Boue (1798-1881) francia utazó és 
geológus – aki három expedíciót vezetett az egykori Törökország balkáni részeire, és akit a balkáni 
országok elsı földtani feltárójának tekinthetünk – útleírása említi elıször igazi alpesi tájként, imígyen 
jellemezve: „a Balkán-félsziget legmegfoghatatlanabb, legmegközelíthetetlenebb és legvadabb hegysége”. 
Az Albán-Alpok elnevezés is találó, hiszen mind kızettani felépítésében, mind felszínformálódásában, 
mind formakincsében kísértetiesen hasonlít a Déli-Alpokra. Csodás karsztos vidékének számos csúcsa 
jóval 2000 m fölé emelkedik, közülük legmagasabb (2694 m) a Jezercë, de nem sokkal marad el tıle a 
Grykat e Hapëta (2625 m), a Maja e Radohimës (2568 m), és – már koszovói oldalon – a Gjeravicë 
(ðeravica, 2656 m), míg a montenegrói szakaszon a Visitor (2211 m) a legjelentısebb csúcsa. 

A hegység látványos formakincsét egyrészt – földtani felépítésébıl adódóan – a fıként triász 
kori mészkıben, illetve dolomitos mészkıben kialakult fantasztikus karsztformáknak, másrészt a 
jégkorszakokban lejátszódott eljegesedéseknek köszönheti. Félelmetes piramisszerő csúcsok, meredek 
falú éles gerincek, nehezen járható, tengerszemek sorával felfőzött egykori gleccservölgyek jellemzik. 
Szépséges hat tó található pl. a Jezercëtıl északra, legnagyobb közülük az 1792 m magasan fekvı, 380 m 
hosszú, 200 m széles Liqeni i Madh i Buni Jezercë. JOVAN CVIJIĆ (1865-1927), a világhírő karsztkutató, 
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a szerb földrajztudomány megalapítója és egyben a Szerb Királyi Természettudományi Akadémia 
egykori elnöke a hegységet így jellemezte 1913-ban: „…egyike a Balkán-félsziget legmagasabb és kétségtelenül 
leginkább karsztosodott hegységeinek, amelynek mészkıbıl és dolomitból felépülı karsztos kopár csúcsai, számos 
cirkuszvölggyel tagolt csipkézett gerincei lenyőgözı, félelmet és borzongást keltı vad tájat formálnak… Sehol máshol az 
egész Balkánon nem hagytak a gleccserek maguk után oly mély nyomokat, mint a Prokletije vonulataiban. Az Alpok 
után ez Európa ’legglaciálisabb’ hegysége”. 

A térség egyik elsı feltárója volt a 20. század elsı felében egy híres magyar földtudós és 
ıslénykutató, az erdélyi báró NOPCSA FERENC (1877-1933) is, akinek felmenıi közé tartozott a 
hírhedett – és Jókai Mór regénye, a Szegény gazdagok nyomán ismertté vált – FATIA NEGRA nevezető 
álarcos bandita, aki nem volt más, mint NOPCSA LÁSZLÓ, Hunyad vármegye fıispánja. A polihisztor 
NOPCSA FERENC – akinek nevéhez főzıdik a híres hátszegi dinoszauruszok felfedezése is – rendkívül 
kalandos életet élt. Albánia még török megszállás alatt volt, amikor 1903-ban elıször eljutott a mai 
ország területére, és az elkövetkezı évtizedben több alkalommal is igen hosszú felfedezı- és 
kutatóutakat tett az országban. Az évek során Albániáról megjelentett írásai, ezen belül néprajzi tárgyú 
munkái és mintegy ezer fényképfelvétele a mai napig kimeríthetetlen kincsesbányát jelentenek, de talán 
még ennél is értékesebbek földtudományi publikációi. A huszadik század végéig gyakorlatilag Nopcsa 
kutatásaira alapozva készült szinte minden földtani leírás Albániáról, és elmondható, hogy geológiai 
megállapításai lényegében a mai napig helytállók. Szinte hihetetlen, de a közvetlenül az elsı világháború 
kitörése elıtti évben megrendezett, a nagyhatalmak által Albánia sorsát elrendezni szándékozott 
konferencia elıtt még az is felmerült, hogy esetleg ı lesz az újra függetlenné vált Albánia elsı királya… 
Bár ez végül nem következett be, közismert, hogy Albánia mégsem maradt magyar uralkodó nélkül, 
hiszen I. ZOGU (1895-1961, uralkodott 1928-1939) albán király felesége a magyar grófi családból 
származó APPONYI GÉRALDINE (1915-2002) volt. 

A vonulat talán legszebb részének látványos formakincse, földtudományi értékei, gazdag és 
különleges élıvilága megırzésére és bemutatására készülnek már tervek a Bjeshkët e Nemuna–
Prokletije Nemzeti Park megalapítására. Albán oldalon egyelıre csak két kisebb nemzeti parkot 
alakítottak ki a hegységbıl lefutó két folyócska, a Theti és a Valbona szép völgyei mentén. Barlangok, 
vízesések, karsztforrások sora, oldalvölgyek labirintusa teszi felejthetetlenné e tájat, amely egyben a ritka 
hiúz élıhelye is. A természeti értékek mellett a majdan megvalósuló nagy kiterjedéső park területén 
megbúvó kis települések lakói egyben a legısibb albán hagyományok ırzıi is, ami nagyban köszönhetı 
az etnikai és kulturális választóvonal szerepét betöltı hegyvidék elzártságának, nehéz 
megközelíthetıségének. 

Az (Észak-)Albán-Alpokat délen a Shkodrë-Pejë (Peć) között húzódó törésvonal övezi, amelytıl 
délre már az ugyancsak több osztatú Hellenidák általában 1500-2000 m-es csúcsmagasságokkal tetızı 
középsı vonulatai húzódnak. Földtanilag ezek a vonulatok többé-kevésbé párhuzamos, észak-
északnyugat-dél-délkeleti irányban húzódó, egymásra tolódott pásztákba, tektonikai övezetekbe 
sorolhatók. A legkülsı, a montenegrói határ menti Bunës folyócskától a görög határ menti Leskovik 
városkáig húzódó ún. Kruja-övet kréta-eocén sekélytengeri üledékek, fıleg mészkövek és dolomitok 
alkotják, helyenként bauxitkészletekkel. Erre tolódott rá a következı sáv, az ún. Krasta-Cukali-öv, 
amelynek erısen győrt, tektonikai ablakokkal tagolt áttolt takaróredıs szerkezető vonulatai középidei 
üledékekbıl, uralkodóan jura-kréta idıszaki mészkövekbıl épülnek fel, de járulékosan idısebb, triász 
szericitpalák és vulkáni tufák, valamint fiatalabb, eocén kori flisösszletek is elıfordulnak. A még 
keletebbre, a határig hosszan elnyúló harmadik, ún. Mirdita-övezet a legváltozatosabb földtani 
felépítéső. Már a triász-jura idıszakokban tengeröblökkel tarkított árkos-sasbérces szerkezet jellemezte, 
benyúló tengeröblökkel. A mai övezet egy szubdukciós zóna része volt, erre utal az ofiolitos zónák 
számottevı, mintegy 4300 km2-t kitevı kiterjedése, valamint a sokfelé kibukkanó vulkanitok 
megjelenése, nem véletlenül ez Albánia ércekben leggazdagabb területe, különösen kiemelkednek króm- 
és rézkészletei (bár az egykor rá települt ércbányák és kohók többsége napjainkra bezárt). A magmás 
kızettestek mellett a tengeri elöntés nyomaiként homokkövek, mészkövek, dolomitok és radiolaritok is 
felhalmozódtak. Az övezet délebbi részében fiatalabb, kréta idıszaki, sıt helyenként eocén kori 
mészkövek uralkodnak, de itt is megtalálhatók az ultrabázisos mélységi magmás kızetek benyomulásai, 
gazdag nikkelérc-lelıhelyekkel. A vonulatok formakincsüket tekintve is változatosak. Alacsonyabb 
voltuk következtében glaciális formálódás csak helyenként figyelhetı meg, alapvetıen a kızettani 
felépítés, az egykor számottevı periglaciális folyamatok és a jégkorok közötti, ill. az utolsó jégkort 
követı felmelegedések során felerısödött folyóvízi erózió meghatározó a felszínformák kialakulását 
illetıen. Kevéssé összecementált üledékeken sokfelé láthatók erısen erodált badlandszerő, felárkolt 



 35 

tájak, látványos földpiramisokkal. A Mirdita-övezet domborzatát tekintve ma is erısen tagolt, hosszanti 
medencék tagolják, amelyeket középidei sekélytengeri agyagos-homokos üledékek töltenek ki, változó 
vastagságú szenes közbetelepülésekkel (ezt aknázta ki pl. Korça és Pogradeci egykor számottevı 
szénbányászata), harmadidıszaki, már uralkodóan szárazföldi üledékekkel fedve.  

A legbelsı, ún. Korabi-övet alkotó vonulatokban találhatók Albánia földtanilag legidısebb 
képzıdményei, és egyben ez a zóna az ország legmagasabb része is. Központi tömege az albán-macedón 
határon húzódó, nagyjából észak-déli csapású Korab-hegység (Mali i Korabit, Golem Korab). Nehezen 
megközelíthetı, meredek lejtıjő, még kevéssé feltárt hegycsúcsai közül több jóval meghaladja a 2000 
métert. Központi, leginkább kiemelkedett részén található Albánia legmagasabb pontja, az egész 
hegységnek nevet adó Korab (2764 m), ami mellett közvetlenül két másik, egyelıre még névtelen csúcs 
is 2700 m fölé magasodik. Felépítésében óidei képzıdmények, fıként ordovícium-devon idıszaki 
kvarcitok, kvarcitosodott homokkövek, metamorfitok vesznek részt, fiatalabb, triász-jura tengeri 
üledékekkel övezve. Földtani különlegességet jelent Peshkopi közelében két sókızetekbıl (evaporitok) 
felépülı nagy felboltozódás, a Mali Bardhe és a Bellova. A hegység északkelet felé a Koszovó és 
Macedónia közötti határvonalat alkotó, a negyedidıszak során erısen eljegesedett Šar-hegységben (Šar 
planina, Malet e Sharrit) folytatódik, amelynek nyugati pereme éppen csak átnyúlik Albánia területére; itt 
zárja le a vonulatot a határon emelkedı, 2174 m magas Kalabak. Dél felé viszont a Korab-hegység 
folytatódását az albán-macedón határon húzódó, ugyancsak észak-déli csapású Deshat (Dešat) meredek 
lejtıkkel övezett gerince jelenti, amely a Velivar (Mali i Velivarit) csúcsban 2375 m-rel tetızik. A Korab-
Deshat vonulat alpesi jellegő, pleisztocén kori eljegesedések kialakította glaciális formakincs uralja. 
Számos kis tengerszem ékíti, legnagyobb köztük a Gramë-tó. 

Még délebbre a határt alkotó következı nagyobb hegylánc a Jablanica. Magas, keskeny, meredek 
gerincei 2000 m fölé magasodnak. Legmagasabb csúcsa a Guri i Zi (Crn Kamen), azaz ’Fekete-kı’ (2257 
m). E hegységet is szép glaciális formakincs jellemzi, akárcsak a kissé nyugatabbra húzódó Shebenik 
vonulatát, amely szinte a Jablanica ikertestvére, fı csúcsa, a Maja e Shebenikut is alig pár méterrel 
alacsonyabb (2253 m). Mindkét vonulatot látványos magashegyi tavacskák ékítik, élıviláguk 
különlegessége, hogy nehezen megközelíthetı erdeikben jelentıs a hiúzok állománya. 

E vonulatoktól délre-délkeletre a határ mentén szerkezeti eredető, 500-800 m magasan fekvı 
nagyobb kiterjedéső medencék fekszenek. Az északabbit az Ohridi-, a délebbit a Nagy- és a Kis-
Preszpa-tó tölti ki. A két nagy medencét újabb észak-déli csapású vonulat választja el, amely átszeli a 
határt; macedón oldalon Galičica, albán oldalon Mali i Thatë (’Száraz-hegység’) a neve. A középidei 
mészkövekbıl felépülı meredek, sziklás lejtıkkel övezett vonulat lapos gerince karsztjelenségekben 
gazdag. Legmagasabb csúcsa a Pllaja e Pusit (2287 m). A következı vonulat még tovább délre a Korçai-
medence fölé keleten hirtelen kiemelkedı, fı csúcsában 2000 m alatt maradó Morava (Malin e 
Moravës), majd még délebbre az újabb észak-déli csapású vonulat, a Gramosz (Mali i Gramozit) már 
ismét országhatáron fut. Ez megint egy éles, meredek peremekkel kiemelkedı hegység, magas (max. 
2523 m) csúcsokkal, alpi formákkal. A hegyvidék érdekessége, hogy kis településein egy érdekes nemzeti 
csoport, az archaikus román nyelvet beszélı arománok (vagy macedo-románok) tagjai élnek. 

Albánia eme határ menti legmagasabb vonulataitól nyugatra a Hellenidák változatos szerkezető 
és felépítéső hegysorait szerkezetileg elırejelzett és eróziósan formált völgyek, völgymedencék és 
medencék számos további vonulatra osztják. Ez köszönhetı annak is, hogy a többnyire meghatározó 
jellegő, magasabb vonulatokat formázó mészkövek mellett a kızettani felépítésben a harmadidıszaki 
flisképzıdmények szerepe is jelentıs. Az ismertebb, látványosabb vonulatok közé tartoznak a Burrel- és 
Peshkopi-medencék között hirtelen kiemelkedı, sőrő erdıkkel fedett Lurë- és Dejë-hegységek (Mali i 
Lurës és Mali i Dejës), elıbbi 2119 m-re, utóbbi 2246 m-re magasodik. A Lurë-hegységben több mint 
egy tucatnyi látványos glaciális eredető tó található, összterületük meghaladja a 100 ha-t. Gazdag 
élıvilágukból kiemelendık a Virágok taván nyáron virágzó vízililiomok, valamint az állatvilágból a 
gıtefajok, de élnek itt hiúzok és medvék is, nem véletlen, hogy területén nemzeti parkot hoztak létre. 
Télen a tavak befagynak, a csúcsokat hó fedi. 

Bár csak 1613 m-ig emelkedik, a fıvároshoz, Tiranához való közelsége mégis ismertté tette a 
délebbre fekvı, bükkösökkel és fenyvesekkel borított Dajt-hegységet (Mali i Dajtit), amelynek 
különösen téli havas csúcsai jelentenek nagy látványosságot a havat ritkán látó fıváros lakói számára. 
Elsısorban növény- és állatvilágának védelme érdekében a Dajt hegység területén – a tıle délre fekvı, 
1353 m magas Priska-hegységbe is benyúlóan – egy nemzeti parkot alakítottak ki. Ennek egyik 
látogatható része az a „Tirana erkélye” nevő kilátópont, amely napjainkban már drótkötélpályán is 
elérhetı a fıvárosból. 



 36 

1. ábra: Albánia áttekintı térképi ábrája 
 

 
Forrás: http://www.ezilon.com/maps/images/europe/Albania-physical-map.gif 
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Az ország déli részén különösen jól kirajzolódnak a Hellenidák párhuzamos, közel északnyugat-
délkeleti csapású vonulatai. Köztük hosszanti völgyek terülnek el, amelyekben északnyugat felé futnak a 
legnagyobb folyók. Ilyen az Osum is, amelynek látványos, kanyonszerően összeszőkülı völgye és a vele 
párhuzamosan futó Devoll völgye között emelkedik a Tomorr (Mali i Tomorrit) 2416 m-ig magasodó 
vonulata. A hegység egy részét természeti értékei, különös ritka élıvilága alapján nemzeti parkká 
nyilvánították. A keleten hozzá csatlakozó, 2383 m-ig emelkedı Ostrovicë (Mali i Ostrovicës) sziklás 
gerincének több csúcsa is meghaladja a 2000 m-t. A nehezen megközelíthetı magas vonulatokat számos 
keskeny, meredek falú völgy tagolja. A láncok tovább futnak egészen a görög határig, majd azon túl a 
Pindoszban folytatódnak. 

Az Osum völgyétıl délre húzódó vonulatok már túlnyomórészt egy újabb szerkezeti egységhez, 
a külsı Jón-övhöz tartoznak, amely dél felé egészen a Peloponnézoszig terjed. Ezt a fıként hegyvidéki 
jellegő, völgyekkel erısen tagolt tájat Dél-Albán-hegységnek vagy Albán-Epirusznak is nevezik. 
Jellemzıen triász és alsó jura idıszaki sekélytengeri és az oligocén korig terjedıen rátelepült mélytengeri 
üledékek, fıként – vékony kovás közbetelepülésekkel tagolt – mészkırétegek építik fel. A földtani képet 
kisebb vulkanit- és metamorfitösszletek mellett nagymérető sótömzsök (diapírok) is színezik, közülük a 
legnagyobb 210 km2 kiterjedéső és több mint 6000 m (!) vastag. 

A Jón-övhöz tartozó vonulatok közül a nagyobbak, magasabbak közé tartozik a Tomorr-ral 
párhuzamos, az Osum és a Vjosë völgyei között elterülı, jelentıs átlagmagasságú Nemerçkë. Fı csúcsa, 
a sziklás Maja e Papingut – amelyrıl szép idıben varázslatos kilátás nyílik – 2485 m-re emelkedik. 
Délebbre az újabb párhuzamos vonulat központi, fı része a Çika (Mali i Çikës), amely délen is, 
északnyugaton is egészen a Jón-tengerig fut, sıt északnyugat felé a vonulat folytatása Sazan szigetében 
újra felszínre bukkan a tenger alól. A hegyvidék földtani érdekességét az adja, hogy vonulatainak a jura 
végérıl származó vörös homokköveiben a lábasfejőek közé tartozó ammoniteszek ısmaradványai 
találhatók meg nagy mennyiségben. A hegység két fı csúcsa kevéssel meghaladja a 2000 m-t, és a 
tengerparti autóút a Llogara-hágóban 1050 m-re kénytelen felkapaszkodni, hogy átszelje. Északi részén 
alakították ki a Llogara Nemzeti Parkot, amelynek földtani és növénytani értékei mellett különösen 
gazdag és értékes az állatvilága is; fakó keselyő, fehérfejő sas, dámvad, vadmacska, zerge, vidra és borz a 
fıbb képviselıi. A hegység tengerpart felıli oldalát Albán-Riviérának is nevezik, itt a meredek partok 
ellenére több neves fürdıhely is található. 

Az Alacsony-Albániának nevezett országrész szerkezetileg az ún. Pre-Adriai-süllyedéköv része. 
Fıként az idısebb aljzatra települt harmadidıszaki, miocén kori partközeli-sekélytengeri üledékek építik 
fel, fiatalabb, pleisztocén-holocén kori, változó vastagságú üledékekkel fedve. Ebben az övben tárták fel 
Albánia szerény szénhidrogénvagyonát, de szén-, agyag-, kvarchomokkı- és sókészleteit is bányászták, 
illetve helyenként ma is bányásszák. Alacsony-Albánia nagy része tehát alluviális síkság, amit csekély 
magasságú – mészkıbıl, flisbıl, márgából, homokkıbıl felépülı – dombhátak helyenként medencékre 
és félmedencékre tagolnak. Egykor kiterjedt mocsárvidékeit a 19. századtól lecsapolták. A mai 
partvonalat turzások és lagúnák tagolják. 

 
 

3. Albánia éghajlata és vízrajza 

Az ország domborzatának kettıssége az éghajlat kétarcúságában is megmutatkozik: míg Alacsony-
Albánia éghajlata alapvetıen meleg nyarú mediterrán, addig a belsı magashegyvidékek területén kelet 
felé haladva egyre erıteljesebb a kontinentalitás. Ennek megfelelıen a tél nyugaton enyhe, a leghidegebb 
hónap középhımérséklete 5-9 °C, a keleti medencékben viszont alig emelkedik fagypont fölé, a 
magashegységek területén pedig fagypont alatti (1. táblázat; Kelet-Albánia adatait a közeli, hasonló 
földrajzi fekvéső és adottságú macedóniai Skopje adatai képviselik). 
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1. táblázat 

Három albániai város és a macedóniai Skopje éghajlati adatai  
 

 Középhımérséklet, °C 

  J F M Á M J J A Sz O N D Év 

Shkodër  5,3 7,1 10,1 14,7 19,1 23,2 26,4 26,0 22,2 16,5 11,6 7,4 15,8 

Tirana  7,3 8,3 10,6 14,4 18,4 22,4 25,0 24,9 21,8 17,4 12,9 9,2 16,0 

Vlorë  9,2 10,2 11,8 14,9 18,7 22,4 24,7 24,6 22,0 18,4 14,6 11,0 16,9 

Skopje  1,1 2,9 6,5 12,1 17,0 21,6 23,8 23,7 18,6 11,9 7,2 2,9 12,4 

 Átlagos napi maximum- és minimumhımérséklet (M, m) és abszolút szélsı hımérsékletek, °C 

  J F M Á M J J A Sz O N D Absz. 

M 8,2 10,4 14,0 19,1 23,8 28,1 31,5 31,1 27,0 20,5 14,5 10,9 40,0 
Shkodër 

m 2,5 3,8 6,3 10,5 14,5 18,3 21,2 20,9 17,5 12,6 8,7 3,9 -15,5 

M 12,2 13,6 15,6 20,1 24,3 28,8 32,0 32,3 28,3 23,0 17,7 13,6 42,0 
Tirana 

m 2,4 3,1 5,6 8,7 12,6 16,1 17,9 17,6 15,3 11,9 8,2 4,8 -10,5 

M 13,3 14,7 16,4 19,6 23,8 27,9 30,5 30,6 27,4 23,3 18,8 15,3 41,0 
Vlorë 

m 5,2 5,8 7,3 10,2 13,7 16,9 18,9 18,7 16,6 13,5 10,5 6,8 -7,2 

M 4,9 7,5 11,7 18,5 23.9 28,5 31,4 31,5 26,4 18,7 12,2 6,2 41,2 
Skopje 

m -2,6 -1,7 1,2 5,6 10,2 14,6 16,2 15,5 10,8 5,1 2,2 -0,5 -23,9 

 Átlagos csapadékösszeg, mm 

  J F M Á M J J A Sz O N D Év 

Shkodër  216 173 149 101 114 58 30 44 128 262 241 227 1741 

Tirana  132 120 100 87 99 60 28 39 73 157 152 142 1189 

Vlorë  148 102 73 60 49 29 9 25 65 133 167 170 1028 

Skopje  46 41 38 34 52 49 35 37 42 58 71 43 546 

 Relatív nedvesség, % 

  J F M Á M J J A Sz O N D Év 

Shkodër  73 73 64 64 65 59 54 54 61 66 73 73 65 

Tirana  70 70 68 67 69 62 58 58 64 70 74 70 67 

Vlorë  68 68 67 69 70 63 62 63 67 70 71 67 67 

Skopje  85 79 73 66 69 63 58 57 67 80 85 87 72 

 Felhızet, % 

  J F M Á M J J A Sz O N D Év 

Shkodër  46 51 47 51 43 34 16 16 27 45 46 51 39 

Tirana  64 61 56 54 54 39 22 21 34 53 61 61 48 

Vlorë  55 46 48 36 38 28 14 19 31 46 62 57 40 

Skopje  72 66 65 61 62 47 31 31 39 53 64 81 56 

(Forrás: PÉCZELY GY. 1984) 
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Az abszolút minimumok a tengerparti síkságon -5 és -10 °C közöttiek, északon és az ország 
középsı medencéiben –15 °C alá süllyednek, a legkeletibb medencékben pedig már -20 °C alá. A nyári 
különbségek kisebbek, a legmelegebb hónap középhımérséklete szinte mindenhol 24-26 °C közötti, 
csak a hegységekben alacsonyabbak az értékek a magasságtól függıen. Az abszolút maximumok 40-42 
°C között változnak. Sajátos vonás, hogy a középsı és keleti országrész zárt medencéiben számottevı a 
hımérséklet napi ingadozása. Egészében a napsütés bıséges, évi összege 2400-2700 óra között változik, 
a közepes felhızöttség a száraz nyáron csak 14-30%, a nedvesebb télen 45-75% közötti. A 
csapadékértékek földrajzi eloszlása döntıen a domborzat hatását tükrözi, éves eloszlása pedig a földrajzi 
övezetességnek megfelelı. A tenger felé nyitott nyugati Alacsony-Albánia területén, és különösen a parti 
síkságok fölé magasodó hegyvidékek nyugati peremén a csapadék bıséges, mindenhol meghaladja az 
1000 mm-t, de sokfelé a 2000 mm-t is. Ugyanakkor a hegységközi medencékben, különösen a 
csapadékárnyékban levı keleti területeken csak 700-1000 mm hullik, sıt a macedón határ mentén ez 
600 mm-ig süllyed. Ám nemcsak nyugatról kelet felé számottevı a csapadék csökkenése, hanem 
északról dél felé is. A csapadék idıbeli eloszlása is egyenlıtlen, de ebben is vannak különbségek. Míg 
nyugaton a csapadék évi járása jellegzetesen mediterrán, azaz az évi mennyiség 70-90%-a októbertıl 
márciusig hullik le és a nyári hónapok túlnyomóan szárazak, addig a keleti országrész 
csapadékellátottsága jóval kiegyenlítettebb, de közös vonás, hogy a legcsapadékosabb hónapok az egész 
országban az október és a november. A csapadék – különösen nyáron, amikor a meleg mediterrán 
légtömegek hideg kontinentális légtömegekkel találkoznak – sokszor heves zivatarok, felhıszakadások 
formájában jelentkezik. 

Albánia vízrajzának meghatározója, hogy a vízválasztó jobbára a legkeletibb, legmagasabb 
hegyláncokon fut, ezért a legtöbb vízfolyás keleten ered és nyugaton torkollik a tengerbe, pontosabban a 
szerkezeti irányokat követve többségük hosszú szakaszon délkelet-északnyugati futású. A domborzat és 
a számottevı mennyiségő csapadék következtében a folyók viszonylag bıvizőek, ugyanakkor 
kiegyenlítetlen vízjárásúak: bár az árvizek ritkák az albániai folyókon, a nyári szárazság következtében év 
közepén a mederben szállított víz mennyisége akár a téli vízhozam tizedére is lecsökkenhet. Jellemzı 
még, hogy a folyók futásuk jelentıs részén nagy esésőek, számos helyen látványos szurdokvölgyekben 
törik át a láncokat, majd a nyugati síkvidékre érve folyásuk lelassul, végül általában tölcsértorkolattal érik 
el a tengert. 

Észak-Albánia fı folyója az Adriai-tengerbe torkolló, 285 km hosszú Drin. Vízgyőjtı területe 
11 756 km², átlagos vízhozama 352 m3/s. Két forrásága közül az Ohridi-tó vizét levezetı Fekete-Drin 
felsı szakaszán dél-északi irányban halad, majd Kukës városkánál egyesül az északkelet felıl, Koszovó 
területérıl érkezı Fehér-Drinnel. Az innen már csak Drinnek nevezett folyó ezután északnyugati, majd 
a látványos völgyérıl híres Valbonát (Valbonës) felvéve délnyugati irányba fordul. Kiérve a parti 
síkságra kettéágazik, fı ága Lezai-Drin (Drini i Lezhës) néven dél felé fordul és Lezhës város közelében 
az Adriai-tengerbe torkollik. A másik ág, amely a feljegyzések szerint csak 1858 óta létezik, Nagy-Drin 
(Drini i Madh) néven északkelet, Shkodër városa felé tart, és rövid futás után a Shkodrai-tó vizét 
levezetı Buna (Bunë, Bojana) folyóba torkollik. A Drin annak ellenére, hogy lényegében nem hajózható, 
mégis jelentıs az ország életében, különösen a középsı szakaszán – völgyzárógátak, duzzasztók 
építésével – létrehozott három nagy mesterséges tó, a Fierzai- (Liqeni i Fierzës), a Koman- (Liqeni 
Komanit) és a Vau i Dejës-víztározó szerepe fontos. 

A Drin völgyétıl északra az (Északi-)Albán-Alpokról észak felé induló vizeket a Drinába 
torkolló Lin (Lim) győjti össze, amely a Száván keresztül már a Duna vízgyőjtı területéhez tartozik. 

Albánia középsı részén csak kisebb folyók, a Mat (115 km) – a belé torkolló Fannal –, az Ishëm 
(74 km), az Erzen (109 km) és a Shkumbin (181 km) futnak nyugat felé, utóbbi jelentısége, hogy 
egyfajta néprajzi-nyelvjárási választóvonal a két fı albán népcsoport között: tıle északra a gegek, délre a 
toszkok élnek. Délebbre ismét jelentısebb, hosszabb folyók találhatók. A Devoll (196 km), az Osum 
(161 km) – összefolyásuk után vizük még 85 km-t tesz meg Seman néven a tengerig – és a Vjosë (272 
km) közel párhuzamosan futnak a magas keleti láncokon eredve északnyugat felé. E folyók helyenként 
látványos szurdokvölgyekben haladnak, különösen híres az Osum kanyonja Çorovodë település 
közelében. 

Mivel a Dinaridák-Hellenidák mészkıterületeit nagy karsztos medencék tagolják, amelyekben 
sokfelé jelentıs kiterjedéső állóvizek alakultak ki, Albánia viszonylag kis területéhez képest tavakban 
gazdag, területének 4,7%-a vízfelszín! Sıt, kimondottan nagy tavakkal dicsekedhet, a Balkán-félsziget 
legnagyobb tavai közül ugyanis három is megtalálható az ország területén – igaz, valamennyi nagy tavon 
osztoznia kell szomszédaival. 
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A nagy tavak közül legnagyobb (368 km2) és legészakibb a montenegrói határ mentén, közel 
tengerszinten (7 m) fekvı, geológiai értelemben rendkívül fiatal, alig pár tízezer éves Shkodrai-tó (Liqeni 
i Shkodrës, Skadarsko jezero). A Morača nevő folyócska mellett fıleg a tó tükre alatt fakadó 
karsztforrások táplálják. Bár átlagos mélysége csak 5-9 m, legnagyobb mélysége a 60 m-t is eléri, tehát a 
tó medencéje egy kriptodepresszió. Sokfelé mocsaras partok szegélyezik, aminek egyik oka, hogy 
kiterjedése csapadékos teleken akár 540 km2-re is nıhet. Természetvédelmi szempontból gazdag faunája 
emelendı ki, a tó Európa egyik leggazdagabb vizes élıhelye mintegy kétszázhetven madárfajjal, köztük 
pelikánokkal, de gazdag a halállomány is. Mindezekre tekintettel a tavat a Ramsari Egyezmény keretén 
belül felvették a nemzetközi vadvízi élıhelyek listájára, és az albán oldalon 2005 novemberében egy 
kisebb, 23000 ha-os területet természetvédelmi területté is nyilvánítottak (a tó montenegrói részén 1983 
óta létezik egy nemzeti park, a Nacionalni Park Skadarsko Jezero). 

A második legnagyobb Ohridi-tó (Liqeni i Ohrit, Ohridszko Ezero) már az ország keleti felén 
húzódik, a Macedóniával közös határvidéken. A 693 m magasan fekvı tó földtani értelemben idıs, 
tómedencéje ugyanis a pliocénban keletkezett süllyedék. Területe 358 km2, átlagos mélysége 155 m, 
legmélyebb pontja 286 m. Elsısorban karsztforrások táplálják, akárcsak a Shkodrai-tavat, sıt földalatti 
járatokon keresztül a Nagy-Preszpa-tó vize is az Ohridi-tóba áramlik át. Vizét – amely annyira tiszta, 
hogy akár 20 m-es mélységig is le lehet látni – a Fekete-Drin vezeti le. Rendkívül gazdag endemikus 
fajokban, pl. két lazacféle is él a tóban, a part menti nádasokban pedig számtalan madárfaj fészkel. Nem 
véletlen, hogy természeti, majd kulturális értékei alapján 1979-1980-ban felkerült az UNESCO 
világörökségi listájára. Sajnos ezt a természeti értéket veszélyek fenyegetik, egyre súlyosabb a tó menti 
területek túlnépesedése, a vízszennyezés és a vele járó eutrofizáció, valamint a korlátlan halászat és a 
nádasok irtása okozta környezeti károk. 

Az Ohridi-tó közelében, tıle keletre, még magasabban, 854 m-en fekszik a kisebb (274 km2), 54 
m-ig mélyülı, három ország – Albánia, Macedónia és Görögország – határát alkotó Nagy-Preszpa-tó 
(Liqeni i Prespes, Prespansko Ezero, Limni Megali Preszpa), amelynek nincs felszíni lefolyása, és vele 
szinte összeér a már csak Albánia és Görögország között megoszló, alig 44 km2 területő Kis-Preszpa-tó 
(Prespa e Vogël, Limni Mikra Preszpa). A két tó partjai mentén és szigetein egykor számos kolostor 
virágzott. Élıviláguk hasonlóan gazdag mint az Ohridi-tóé, ezért a természeti értékek védelmére 2000-
ben kialakítottak egy határokon átnyúló természetvédelmi területet, a Preszpa Parkot. 

A három (illetve négy) nagy tó mellett – elsısorban Magas-Albánia glaciális formakincső 
hegységeiben – számtalan apró tavacska, tengerszem is található. A legszebbek közé tartoznak pl. a 
Jezercë-vonulat és a Lurë-hegység már említett tavai. A karsztos mélyedésekben sokfelé találhatók 
kisebb dolinatavak is. Alacsony-Albánia tengerpartján pedig lagúnatavak sorakoznak, sós- és 
brakkvizőek egyaránt. Legnagyobbak, legismertebbek messze délen a Butrinti-tó és az északabbi, Fier 
város közelében fekvı Karavasta-lagúna. Ugyancsak szó esett már a Drin felduzzasztásával kialakult 
mesterséges tavakról, de persze ilyeneket más folyók völgyében is létrehoztak. 

Albánia vízrajzát tárgyalva feltétlenül említést kell tenni a felszín alatti vizekrıl is, különösen a 
rendkívül gazdag karsztvízkészletekrıl, amelyek sokfelé bıvíző karsztforrások formájában bukkannak 
felszínre. Ez – amennyiben sikerül ezt a karsztvízkincset a szennyezéstıl megóvni – a jövıt illetıen 
óriási természeti potenciált jelent az ország számára. 
 
 

4. Albánia talajai, növényzete és állatvilága 

Albánia talajait illetıen is megfigyelhetı a különbség Magas- és Alacsony-Albánia között. A középsı és 
keleti hegyvidékeken leggyakoribbak a barna erdıtalajok, az alacsonyabb dombságokon a fahéjszínő 
erdıtalajok, míg a nyugati síkvidékeket öntéstalajok uralják. A mészkıvidékek mélyedéseiben sokfelé 
láthatók az erısen kilúgozott vörösföldek. A meredek lejtıkön csak földes kopárok alakultak ki, a 
magashegységeket, fennsíkokat ugyancsak gyér, leginkább kızethatású talajok jellemzik. Országosan 
nagy gondot jelent a rendkívül erıs talajerózió, amiben a természeti tényezık (meredek lejtık, rövid 
idıszak alatt lehulló jelentıs mennyiségő csapadék) mellett az antropogén hatások (erdıirtás, 
túllegeltetés, helytelen agrotechnika) is szerepet játszanak. Gondot jelent a korábbi rendkívül intenzív 
mőtrágyahasználat is, egy felmérés szerint több mint 70 különbözı növényvédı szert alkalmaztak évi 3-
30 kg/ha adagokban, közöttük nagymértékben mérgezı hatásúakat és olyanokat is, amelyek használatát 
a legtöbb országban már betiltották. Ez nemcsak a termıterületeket, hanem a felszíni és felszín alatti 
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vízkészletet is erısen szennyezte. Emellett a túlzott iparosítás, az elavult nehézipari technológiák 
nyomán az egykori ipari körzetekben különösen magas a talajok nehézfémtartalma. 

Változatos Albánia növénytakarója is. A tengerpartot jellegzetes mediterrán növényzet uralja, bár 
kissé már degradált állapotban, hiszen az egykori keménylombú erdık már erısen megritkultak, 
helyüket másodlagos bozót (macchia) vette át. Valamivel jobban megmaradtak az erdık Magas-
Albániában, köszönhetıen egyrészt annak, hogy az erdıhatár viszonylag magasabban – kb. 2000-2200 
m-en – húzódik, mint az Alpokban, másrészt a viszonylag sok csapadéknak. A 700 m alatti térszínekre 
jellemzı egykori szép tölgyesek azonban erısen megritkultak. Felettük jobban megmaradtak a 
bükkösök, bár azokat a nem eléggé szabályozott fakitermelés veszélyezteti. Az 1000 m fölött uralkodóvá 
váló fenyıerdıkben a lucfenyı a legfontosabb erdıalkotó faj, de egyéb fenyıfélék is megfigyelhetık, 
helyenként szép állományokkal. Még magasabban a törpefenyık öve jelenik meg, majd az erdıhatár 
felett alhavasi gyepek találhatók, amelyek virágzása nyár elején rendkívül szép látványt nyújt. Az erdık, 
rétek mellett az uralkodó mészköveken az alacsonyabb hegyoldalak sajátos és gyakori növénytársulásai a 
karsztbokorerdık, amelyek jellemzı fája a molyhos tölgy. 

Az állatvilág még ma is gazdag, az ország számos részén kimondottan ritka fajok élnek 
viszonylag jelentıs egyedszámban, állományaik azonban egyre veszélyeztetettebbek. A nagyobb testő 
emlısök közül barnamedvék, zergék, hegyi kecskék, farkasok, vadmacskák, a vizekben vidrák sokfelé 
elterjedtek, a legvédettebb helyeken számottevı az európai hiúz állománya. Különösen a nagyobb tavak 
vidékén rendkívül gazdag a madárvilág, de sok ritka hüllıfaj is megtalálható. 

E gazdag természeti értékeket még viszonylag kevés helyen védik, bár az utóbbi években sokat 
fejlıdött a természetvédelmi jogalkotás. A 2002. évi természetvédelmi törvény 6 kategóriába sorolja a 
védett területeket: csak tudományos céllal felkereshetı szigorúan védett természeti rezervátum; nemzeti 
park; természeti emlék; élıhelyvédelmi, fajvédelmi terület; védett táj; és kezelt védett terület. SIMONYI P. 
(2006) összegzése szerint a 384 védett természeti érték teljes kiterjedése 166611 hektár, az ország 
területének 5,8%-a. Ennek 1/3-át, azaz az ország területének 2%-át jelenti a 13 nemzeti park, köztük a 
korábban már említettek a Dajt- és Lurë-hegységekben, a Tomorr és a Çika vonulatban, a Preszpa-tó 
mentén, valamint az (Észak-)Albán-Alpokban. A további nemzeti parkok közül megemlítendı még a 
Karavasta-lagúna mentén fekvı Divjaka Fenyvesek Nemzeti Park, amely ramsari terület, védett vizes 
élıhely, valamint ritka jegenyefenyıivel a Drenova Fenyvesek Nemzeti Park a Morava lejtıin. 
Legutoljára a déli Butrint Nemzeti Parkot alakították ki. 

Összességében Albánia a szocialista diktatúra, majd az azt követı átmeneti és zőrzavaros 
idıszakok kártételei ellenére hihetetlen természeti értékekkel rendelkezik. Látványos formakincső 
hegységei – köztük részben még érintetlennek mondható magashegységei –, rengeteg tava, 
tengerszemei, hosszú tengerpartja, lagúnái, gazdag élıvilága mind-mind gazdag természeti potenciált 
jelentenek, amelyek fıleg egy jól szervezett, irányított idegenforgalom számára kínálnak óriási 
lehetıségeket, az országnak pedig majdan jelentıs bevételeket. Ám ha ezeket az értékeket nem védik 
elég gondosan, ha a rablógazdálkodás, az azonnali haszonszerzés felülírja a távlatos gondolkozást, akkor 
rövid idı alatt visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el, és ezek az értékek jelentıs mértékben 
károsodhatnak. 
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