
Eko-turizmi në Malin Sharr 
(Standardet sipas Unionit  Europian) 

• Eko-turistët: Vizitor  të cilët udh timet 
dhe vizitat e tyre i organizojnë në grupe të 
vogla. Ata interesohen për zbulimin e 
atraksioneve natyrore dhe kulturën lokale.
• Hapësira ekologjike: Destinacion turistik i 
cili karakterizohet me bukuri të rralla 
natyrore (maja të larta lumej, ujvara, liqene, 
bimë mjekuese dhe aromatike etj.)
• Aktivitetet ekologjike: Shëtitja, vëzhgimi i 
natyrës, studimi i botës bimore dhe 
shtazore, shoqërimi me banorët lokal, blerja 
e prodhimeve buqësore, artizanateve 
autoktone si dhe rekreacion nëpërmjet 
aktiviteteve sportive me banorët lokal.
• Mbrojtja ekologjike: Vendet ku zhvillohet 
eko-turizmi patjetër duhet të mbrohen dhe 
me ta të menaxhohet njejtë si me monu-
mentet natyrore të kulturës.
• Informata ekologjike: Vizitorët duhet të 
informohen për vendin dhe kushtet ku do të 
qëndrojnë, për përparsitë dhe mëngësitë në 
vendet për eko-turizëm, kurse nikoqirët 
duhet të jenë të gatshëm për pritjen e tyre, 
të japin një pasqyrë të mirë për veten dhe 
rrethinën  ku jetojnë.
•Kontaktet ekologjike: Vizitorët duhet të 
shoqërohen me banorët lokal dhe barrierat 
gjuhësore t’i tejkalojnë në bashkëpunim me 
guidat turistike.
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Edhe ju mund të kyçeni për të ndihmuar në 
realizimin e këtij projekti.Të gjiitha 
informatat  në lidhje me projektin, mund  t'i  
merrni në web faqen:
www.ekonatyra.org

Iniciativat, sugjerimet, propozimet dhe 
komentet Tuaja  mund t'i jepni në e-mail 
adresat:
ekonatyra@yahoo.com dhe
er_perspectiva@yahoo.com
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Promovimi i Eko-turizmit në 
Malin Sharr dhe perspektiva e të rrinjëve

ECO RURAL PERSPECTIVE



Sharri ka  kushte të volitshme
për zhvillimin e Eko-turizmit:

• Natyrë e pastër

• Atraksione turistike (maja të 
larta, ujëvare tërheqëse)

• Liqene akullnajash

• Prodhime bujqësore të pastra, 
bimë mjekuese dhe aromatike.

• Gjueti dhe peshkim

Aktivitetet :

• Prezantimi i projektit nëpër lokalitetet 
potenciale për  zhvillimin e eko-turizmit.
• Formimi i ekipit të ekspertëve (ekologjist, 
gjeograf, etnograf, ciceron malor etj.) të 
cilët do t'i hulumtojnë resurset për 
zhvillimin e eko-turizmit në Malin Sharr.
• Hulumtimi i lokaliteteve dhe potencialeve 
natyrore për zhvillimin e eko dhe agro 
turizmit.
• Krijimi i një baze të të dhënave për 
lokalitetet e banuara që kanë kushte për 
eko-turizëm.
• Stërvitja dhe trajnimi i vullnetarëve për 
përhapjen e njohurive mbi ruajtjen dhe 
shfrytëzimin racional të potencialeve në 
Malin Sharr.
• Edukimi i të rinjve për biodiversitetin 
(flora dhe fauna) në Malin Sharr.
• Stërvitja dhe trajnimi i nxënësve dhe 
studentëve për resurset natyrore në Malin 
Sharr dhe shfrytëzimi racional i tyre.
• Promovim i materialeve propaganduese 
(broshura, posterë).
• Seminare dhe tryeza të rrumbullakëta me 
pjesëmarrësit në projekt.
• Vendosja e eko-pllakateve dhe 
udhërrëfyesve në lokacionet më atraktive.
• Videoncizimi i atraksioneve turistike në 
Malin Sharr.
• Organizimi i Eko-kampeve për të rinjtë në 
këto atraksione turistike. 

Qëllimet  kryesore të projektit janë:

• Afirmimi i potencialeve t  Malit Sharr tek 

banorët e vendbanimeve lokale që gravitojnë 

përreth Komunave: Tetovë, Bogovinë dhe 
Tearcë.
• Ngritja e vetëdijes tek të rinjtë mbi 
rëndësinë e ruajtjes dhe shfrytëzimin racional 
të pasurive natyrore specifike të Malit Sharr 

(Maja të larta, pyje, lumej, liqene, ujëvara,  
biodiversiteti, etj.)
• Promovimi i Malit Sharr si destinacion 
ekonomike dhe turistik.
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Rezultatet e pritura:
• Ngritja e nivelit të vetëdijes tek banoret  lokal.

• Të rinjë të trajnuar për eko-turizëm.
• Guida malor nga banorët lokal.
• Material propagandistik (broshurë, poster, 
pllakat edukativ, udhërëfyes etj.)
• Promovimi i eko-turizmit në  Malin Sharr 
paraqet promovimin e vlerave tona  në 
përgjithësi.


