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M I R E S E V I N I   N E   D U K A GJ I N

Çdo njeri qe kalon neper Dukagjin e ka terhequr 

pa mase pejsazhi fantastik malor i zones dhe ky 

veshtrim na ka shtuar dhe me tej idene e 

evidentimit dhe pasqyrimit te potencialeve te 

hapesires natyrore te Dukagjinit. Per kete qellim 

Shoqata Kombetare e Studimeve Malore dhe ajo 

e Alpeve Shqiptare ne bashkepunim me Qarkun e 

Shkodres, Komunitetin e zones realizuan kete 

guide malore per ta vene ate ne dispozicion te 

institucioneve te ndryshme Gjeoturistike



DUKAGJINI

Dukagjini takohet ne pjesen me 

veriore te Shqiperise, ne zemer 

te Alpeve Shqiptare duke 

paraqitur nje nga rajonet me 

lartesi me te madhe dhe nje nga 

me te bukurit e Vendin tone.



Ne Dukagjin mund te shkohet duke u nisur nga Shkodra, duke kaluar ne afersi te nje 

nga monumenteve me te rendesishme te rajonit “Ura e Mesit” dhe ne reze te kalase se 

hereshme madheshtore te “Drishtit” duke vazhduar ne drejtim te Prekalit-Kirit-Thethit . 

Po aq madheshtore eshte vajtja per ne zonen e Dukagjinit duke u nisur nga Shkodra per 

ne  Koplik e duke vijuar ne drejtim te Boges per ne Theth.



Dukagjini  perfshihen  ne rrethin e Shkodres, ne te cilen jeton nje popullsi e perqendruar 

ne disa fshatra e cila eshte e lokalizuar ne luginen e lumit te Shales dhe luginen e lumit 

te Kirit



Zhvillimi i zones se Dukagjinit, ndergjegjesimi çdo dite e me teper i strukturave 
shteterore dhe atyre vendimarrese si edhe i komunitetit lokal jep perhere e me 

shume premise per ruajtjen dhe zhvillimin e ketyre ekosistemeve malore nga me 
te bukurit e vendit tone.

Kjo ka te beje me zhvillimin e nje jetese te qendrueshme ne keto zona te cilat po 
abandonohen me shpejtesi nga popullsia e cila nuk ka mundesi reale per nje 

jetese normale sepse dhe te mirat qe ofrohen nga kjo zone jane te pamenaxhuara, 
te paekspozuara ndaj turizmit vendas dhe te huaj.

Nxitja dhe zhvillimi i ketyre burimeve natyrore duke ruajtur ne menyre thelbesore 
ambjentin dhe duke marre si baze zhvillimi rajone analoge te Europes do te 

perbeje nje baze te fuqishme per ndalimin e braktisjes se vendbanimeve nga 
banoret e ketyre zonave.

Per kete po paraqesim dhe nje potencial i ri per zhvillimin e rajonit te Dukagjinit.
Ne zonen e Dukagjinit  bejne pjese ekosisteme me bukuri te rralla natyrore. 

Peisazhi malor alpin i mrekullueshem me floren e larmishme te zhvilluar kryesisht 
ne shkembenjte karbonatike e flishor, kataraktet karakteristike, burimet ujore ne 
formen e lumenjve, perrenjve apo burimeve natyrore siperfaqesore perbejne 
bazen dhe egzistencen e ketyre ekosistemeve.



Malet me kontraste te larmishme te relievit e tyre japin mundesi te mira per 

zhvillimin e sporteve dimerore e verore, si  turizmi malor,alpinizmi, kacavjerrjet, 
skite, hipizmin, perdorimin e kajakeve ne kanione, peshkimi amator ne kanione e 
lumenjte e rrembyeshem e çiklizmin malor. Lartesia e madhe mbi nivelin e detit 
dikton klime te fresket deri ne te ftohte por shume te shendetshme.

Mjedisi per shkak te largesise nga qendrat industriale eshte dhe ka mundesi te 
ruhet me mire se ne pjese te tjera te vendit tone. 
Jeta ne zonen e Dukagjinit me nje larmi te madhe te pejsazhit natyror, folklorit, 
kanunit, historise etj.paraqet nje rajon te mrekullueshem per zhvillimin e 

gjeoturizmit malor. 

Ekzistojne mundesi te mira per te sjelle turiste aktive ne kete zone te Alpeve  
Shqiptare. Aktiviteti turistik malor ne kete rajon te Shqiperise do te jete me 
avantazh reciprok si per turistet te cilet do te eksplorojne nje pejsazh te 

mrekullueshem, nje rajon interesant nga pikpamja gjeografike dhe gjeologjike, nje 
vend legjendash dhe misteresh si kudo ne Malesite e Ballkanit dhe per vete 
rajonin dhe banoret e tij te cilet do te rrisin standartin e jeteses. 

Vitet e fundit zona e Dukagjinit kane qene objekt i studimeve te shumta 

gjeoshkencore, folklorike, historike, gjeoturistike, mjedisore etj.te cilet i kane 
dhene nje hov te metejshem njohjes se tij ne arenen kombetare dhe ate 
nderkombetare.



Rajoni i Dukagjinit si nje pjese e rendesishme e Alpeve Shqiptare 

ofron mundesi te shumta per zhvillimin e turizmit ne keto fusha:

1.Gjeoturizem,Gjeomonumente,gjeoparqe,dukurite karstike, etj.

2.Sportet dimerore,alpinizem, ski ,kacavjerje ne akull, etj.

3.Sportet verore,ecjet malore,kacavjerjet shkembore,çiklizem malor, 

kajaka, kanotazh, hipizem, gjuetia, etj.

4.Vizita ne ekosistemet,pyje, liqene, lumenj, etj.



1.Gjeoturizem,Gjeomonumente,gjeoparqe,dukuri 

karstike, etj.



2.Sportet dimerore,alpinizem, ski ,kacavjerje ne akull, etj.



3.Sportet verore,ecjet malore,kacavjerjet shkembore,çiklizem malor, 

kajaka, kanotazh, hipizem, gjuetia, etj.



4.Vizita ne ekosistemet,pyje, liqene, lumenj, etj.







Rruga Ura Mesit-Prekal



Permisimi i infrastruktures rrugore Ura e Mesit-Prekal-Kir-Theth, i ofrojnë një mundësi 

shumë të mirë qeverisë Shqiptare për të reklamuar vendin e mrekullueshem alpin në

skenën kombetare ndërkombëtare. Infrastuktura ekzistuese paraqet dhe nje rrezik me të

madh per këtë zone e cila vazhdimisht abandonohet nga banoret vendas.T uristet Shqiptare 

ose te huaj vijne njehere dhe ngurojne te vijne perse dyti dhe shtysa e vetme eshte pejsazhi 

fantastik alpin prandaj lind detyra istitucioneve perkatese per perkujdesje per kete rajon te 

mrekullueshem alpin te vendit tone.
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