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Ky publikim është përgatitur nga “Biologët e Shqipërisë” 
si pjesë e projektit “Përtej Kufijve”, në kuadrin e 
Programit Ndërkufitar Maqedoni e Veriut - Shqipëri, 
mbështetur nga BE. Përmbajtja e këtij publikimi është 
përgjegjësi vetëm e “Biologëve të Shqipërisë” dhe në 
asnjë rrethanë nuk përfaqëson pikëpamjet e Bashkimit 
Europian.

Faqosja dhe dizajni: Ardi Kule (www.ardikule.com)
Tirana, 2019

genuineexperiences.com 
Platforma e Eksperiencave të Vërteta
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Krahina e Matit

Ekoturizmi përshkruhet si udhëtim me im-
pakt të ulët për natyrën në destinacione të 
paprekura. Mati është një nga këto destina-

cione. Ka natyrë me peizazhe të bukura, vlera të 
ruajtura të traditës kulturore, historike dhe sho-
qërore.  Rrethi i Matit është një ndër trevat me 
pasuritë më të mëdha natyrore në Shqipëri. Rreth 
60% e sipërfaqes është e veshur me pyje e kullota 
që përmbajnë një biodiversitet të larmishëm me 
rreth 1600 lloje bimësh. Mes tyre rreth 150 lloje 
bimësh endemike dhe medicinale.  Mati është një 
oaz i gjelbër, i konservuar mirë me atraksione, që 
ofron potencial ekonomik për zhvillimin e vendit.

Krahina e Matit ndodhet rreth 45 minuta 
larg nga Qyteti të Tiranes. Sa hyn në luginën e 
Shkopetit e kupton se ke hyre në një mrekulli naty-
rore ku lumi, liqeni, pyjet dhe malet, bashkëjeto-
jnë në një harmoni sa të lashtë, aq dhe të re, duke 
krijuar peizazhe të rralla natyrore dhe mundësi të 
mëdha turistike. 

Këto ekosisteme janë pjese e Parkut Naty-
ror Rajonal të Ulzës me një biodiversitet të pasur 
dhe me shumëllojshmëri të florës dhe faunës. Në 
Parkun ekologjik të Ulzës po zhvillohet  një model 
i ri turistik,  shëtitje në natyre, sporte ujore dhe 
vozitje me kajak dhe mjete të tjera, si dhe turizmi 
familjar dhe agroturizmi.

Ulza Liqeni i Ulzës

Lugina e liqenit të Shkopetit
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Këto pasuri natyrore, me pyje ahu dhe lën-
dina të lulëzuara mes të cilave jetojnë shtëpi dhe 
fshatra, me mënyra tradicionale të jetesës, ofrojnë 
peizazhe unike, të ruajtura  si qindra vjet me parë 
që vetëm në Mat mund t’i  gjesh. 

Klima e krahinës se Matit është mjaft e mirë 
për vreshtarinë dhe pemëtarinë të cilat tradicion-

alisht janë zhvilluar nga banorët e saj duke ofruar 
rrushin për tavolinë, rakinë dhe vëren. Vitet e fun-
dit këto prodhime kane nxitur dhe ngritjen e bujti-
nave në shërbim të turizmit.

Lëndinat e lulëzuara të pllajës së Matit dhe 
lulet e shumëllojshme të maleve përreth bëjnë që 
mjalti i prodhuar nga familjet matjane të jetë mjaft 
cilësor dhe të eksportohet në vendet nordike.

Rrafshnalta e Matit është e rrethuar nga 
të gjitha anët me një zinxhir malesh. Pothuajse 
përmes krahinës gjarpëron lumi i Matit që buron 
nga kaptina e Martaneshit, përshkon  zonën deri 
në grykëderdhje, ku bashkohen dy degët e lumit 
Fan, e më tej derdhet në Adriatik.

Ka qenë ky mur gjigant natyror që ka ruajtur 
brenda tij jo vetëm pasuritë natyrore të krahinës se 

Liqeni i Shkopetit

Burreli

Matit por në shekuj dhe  pasuritë kulturore të saj 
që datojnë mijëra vjet të hershme. 

Në qendër të krahinës së Matit, mbi një pllaje 
300 m të lartë, ngrihet qyteti i Burrelit, kryeqen-
dra e rrethit të Matit nga ku mund të shikosh 
gjithë krahinën. 

Qyteti i Burrelit është kryesisht qytet i ri që u 
rrit si rezultat i  industrisë se pasurimit të kromit, 
por  kjo industri nuk është më në gjendje të jete 
një burim i rëndësishëm punësimi për qytetin, që 
aktualisht ka rreth 11 mijë banorë. 

Një qytet i vogël, i qetë me ndërtesa të ulëta, 
shumica e tyre të rrethuara me kopshte të gjel-
bër, Burreli, si qendra e Bashkisë se Matit ofron 
mundësi  shërbimi e akomodimi në disa hotele 

dhe produkte ushqimore natyrore të fshatrave për-
reth. Në një hapësirë të gjerë shtrihet parku naty-
ror “Nëna Mbretëreshë Geraldinë”. Ky park është 
ngritur në kohën e Mbretit Zog dhe pret numrin 
më të lartë të vizitorëve, vendas dhe të huaj, duke 
shijuar natyrën dhe konsumuar diçka në baret dhe 
restorantet që gjenden në këtë park.

Krahina e Matit është një muze i vërtetë 
arkeologjik dhe djepi i lashtë i kulturës Ilire. Aty 
janë zbuluar objekte prej ku dalin të dhëna për të 
gjithë periudhat historike të zhvillimit kulturor, jo 
vetëm të trevës së Matit, por edhe më gjerë. Muzeu 
Historik Mat, ndodhur në qytetin Burrel, ruan ku-
jtesën historike të kësaj krahine. Gërmimet e ndry-
shme arkeologjike kanë zbuluar gjurmë materiali, 

Kostume popullore të krahinës së Matit

Objekte të lashta në muezun historik të Burrelit Lugina e lumit Mat
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Kullë në fshatin Guri i Bardhë

rreth 18 mijë vjet para Krishtit, që nga periudha e 
paleolitit të sipërm. 

Mati është bërë tani i njohur edhe jashtë Sh-
qipërisë si një krahinë arkeologjike e rëndësishme 
me vlera të veçanta, sidomos për kulturën ilire. Një 
grup i larmishëm gjetjesh përbëjnë stolitë e grave 
që janë përpunuar nga mjeshtrit vendas, pirustët, 
të cilët banonin në luginën e Mati.

Në Shqipëri, Mati mund të jetë krahina më e 

pasur me veshje popullore. Sidomos veshjet e grave 
kanë një larmi të madhe, ku spikasin e kuqja e ver-
dha por edhe e bardha. Por mbi të gjitha shkëlqen 
ajo që quhet, “veshja matjane” tipike për këtë zonë.

Në Mat, ndeshen gjurmë të lashta kullash 
apo kështjella feudalësh. Pas shembjes së princi-
patës së Kastriotëve në Mat dhe rrënimin e kalave 
të tyre, u prishën dhe qendrat e fortifikuara që 
siguronin jetën dhe lirinë e banorëve. Kullat janë 

Ura e Vashës në fshatin Guri i Bardhë
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ndërtuar me mure të fortë, në skajin e të cilave 
ngrihen frëngjitë. Ato quhen “kulla kala”. Shumë 
prej tyre janë ruajtur ende, disa janë rikonstruk-
tuar si dhe janë kthyer në objekte turistike.

Në Mat, në kishën e Trinisë, në kryë të fshatit 
Shëlli, më 1462 shkruhet dokumenti i parë në 
gjuhën shqipe, formula ë pagëzimit nga Pal Engjël-
li, kryëpëshkop i Durrësit dhe këshilltar i Skënder-
beut: “Un të pagëzonj pr`emen`t Atit e t`birit e 
t`shpirtit shenjt”. Ky dokument i parë i njohur i 
gjuhës , jo vetëm që u lexua në një kishë në Mat, 
por edhe është formuluar në dialektin vendas, në 
dialektin që përdoret sot në Mat. 

Mati është i përmendur edhe për monu-
mentet e kulturës dhe kalatë e shumta, ku dy me 
të rëndësishmet janë qyteti i Varoshit (Stellushi) 
dhe Guri i Bardhë (Petralba), që kanë qenë dy 
nga kryeqendrat më të rëndësishme të periudhës 
së Skënderbeut, në mbrojtje kundër pushtuesve 
osmanë sipas Marin Barletit, historian e bashkë-
kohës i Skënderbeut: “Kryet e fisit të Kastriotëve 
kanë rrjedhur nga Mati, prej një dere të fisme dhe 
kanë sunduar me lavdi e fatbardhësi”.

Nga qyteti i Burrelit në qendër të Matit mund 
të bëhen udhëtime ditore turistike në tërë krahi-
nën, ndërsa vetë qyteti të jep mundësi shërbimi e 
akomodimi në disa hotele dhe restorante. Tradita e 
kuzhinës matjane, si një zonë me bimësi dhe bleg-
tori të zhvilluar, ka si gatim tradicional jo vetëm 
mishin e pjekur në disa variante: në saç, në hell, 
në prush, por edhe të gjitha perimet që rriten në 
trevën e Matit, të cilat përdoren për sallata, byreqe 
e gjellë të lehta verore. 

Urë e varur këmbësorësh  në liqenin e Shkopetit

Të gjithë krahinën e Matit e përshkon me 
gjarpërime të shumta Lumi Mat. Burimi i tij është 
afër Martaneshit, në qarkun e Dibrës dhe rrjedh 
në perëndim pranë qyteteve të Klosit dhe Burrelit, 
pastaj në rezervuarin e madh të liqenit të Ulzës. 

Lumi i Matit përbën një ekosistem ma dhë-
shtor që pasuron tërë luginën e Matit me pyje të 
dendur me shumëllojshmëri kafshësh dhe me pei-
zazhe të veçanta me vlerë për zhvillimin e ekotu-
rizmit. Janë këto pasuri që kane krijuar dhe mba-
jtur gjallë jetën e fshatrave përreth dhe që sot po 
mundësojnë krijimin e ofertave të reja turistike.

Lumi i Matit përbën boshtin kryesor hidro-
grafik të Bashkisë së Matit dhe është elementi më i 
fortë qytet/fshat formues. Vendbanimet matiane, 
(veç atyre malore) janë pozicionuar në pjesën më të 
madhe në luginën e Matit, gjithnjë në afërsi të këtij 
lumi. Në pika të veçanta brigjet e lumit të matit 
janë përdorur si hapësira spontane për plazh, apo 
ballkone peizazhistike. 

Kjo pasuri natyrore përreth lumit vazhdon 
edhe sot të mirëpresë aktivitete ekoturistike siç 

është ky park i ngjashëm me një eko-fermë. Tu-
ristët këtu jo vetëm çlodhen në mes të një natyre 
të pasur por kanë kënaqësinë të provojnë dhe shi-
jojnë frutat dhe produktet e tjera bujqësore direkt 
nga pema dhe kopshtet prodhuese të eko-fermës. 

Dukuria gjeologjike Guri i nuses. Një legjendë 
e lashtë tregon se nusja për të mos rënë në duart e 
pashait ngriu dhe u bë një shkëmb. Këtij  shkëmbi 
i thonë edhe Guri i qyqes, pasi ajo qëndron përherë 
aty dhe vajton tragjedinë e nuses së re.

Kanioni i UrakësShpella e Bruçit
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Midis fshatrave Perlat dhe Bruç janë katër 
shpella të krijuara në shkëmbinj gëlqerorë si re-
zultat i gërryerjeve karstike mijëra vjeçare. Këto 
shpella janë mjaft e vizituara nga spelologët dhe tu-
ristë të natyrës që vijnë për të parë këto skulptura 
miliona vjeçare të natyrës. Në këto shpella gjenden 
shenja lashta të jetesës së banoreve të hershëm që 
tregon se ato janë përdorur dhe për banim, 

Në luginën e Urakës degë e lumit Mat, gjen-
det kanioni i Urakës. Kanioni është rreth 3 km i 
gjatë, 4-7 m i gjerë dhe rreth 100 m i thellë. Në 
muret e tij ka guva e shpella karstike ende të pa 
eksploruara.

Pranë luginës së Urakës dhe fshatit Laç gjen-

det burimi karstik i Shutresë, me ujë të pastër dhe 
të ftohtë që del në kontaktin midis gëlqerorëve dhe 
terrigjenëve. Ky burim, përveçse i ka shërbyer bu-
jqësisë, ka krijuar mundësi edhe për kultivimin e 
troftës.

Në kufirin mes krahinës së Matit dhe Krujës 
ndodhet parku kombëtar natyror i Qafë Shtamës, i 
krijuar që në vitin 1966. Burimet e shumta ujore të 
saj janë të njohura për vlerat kuruese, ndër të cilat, 
kroi i “Nënës Mbretëreshë” është më i njohuri. I 
ndodhur në lartësinë 1230 m mbi nivelin e detit, 
parku është një zonë e njohur pyjore që ka shër-
byer si destinacion për ecje e kamping malor që nga 
koha e mbretërisë. Sot në Parkun e Qafë Shtamës 

Parku Kombëtar i Qafështamës

ndodhen hotele që ofrojnë shërbime cilësore e 
shume aktivitete çlodhëse e argëtuese.

Burimi i kristaltë ujor, klima e freskët dhe e 
pastër dhe bimësia e pasur i japin këtij parku vlera 
të larta kurative e shëndetësore. Ky park është një 
mundësi e mire për të pasionuarit e destinacioneve 
malore, jo vetëm në verë por edhe në dimër.

Mati ku ndërthuret gjelbërimi dhe natyra e 
qetë, me male të thepisur që vende-vende çahen 
nga lumenj që prehen pastaj në liqene. 

Mati me histori të mëdha, të vjetra dhe të 
reja, është një destinacion i fshehur turistik, një 
thesar që ka shumë për t’u zbuluar dhe si i tillë ka 
filluar të tërheqë vëmendjen e agjencive turistike.
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Platforma “Eksperiencat të vërteta” promovon 
eksperienca të vërteta turistike nga zona ndër-
kufitare Maqedoni e Veriut-Shqipëri (nga zonat e 
Dibrës, Bulqizës, Klosit dhe Matit)

Këto eksperienca përbejnë zgjedhjen ideale 
për vizitorët kureshtarë dhe të interesuar, të cilët 
respektojnë traditat dhe kulturën vendase dhe janë 
gati t’i njohin dhe të përfshihen ne to.

Vizitoni platformën dhe zbuloni eksperien-
cat e paharrueshme që ofrojnë trevat e mrekul-
lueshme Shqiptare.

Ecje nëpër luginën dhe kanionin e 
Urakës me Erjon dhe Alban Nezirin
në luginën dhe kanionin e Urakës

genuineexperiences.com

Udhëtim në oazin e gjelbër të pemëve 
shekullore në Shoshaj me Ismail Terziun

Në gjurmët e Skënderbeut nëpër 
luginën e Matit me Eljo Satën

Mësoni veglat 
popullore me 
Imer Nelin në 

qytetin e Burrelit

Nga vreshti në distileri me 
Mazllëm Çelikun në Kurdari

Vizita ne kullën-fortesë tradicionale, 250 
vjeçare të Asllan Muharremit në Gurrë

Të mësosh për historinë dhe 
kulturën e rajonit nëpërmjet 

shfaqjeve të fëmijëve nën 
kujdesin e Anduena Sefgjinit
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QEndRAT E foRTIfIKUARA
Emërtimi Vendndodhja njësia adm.

Kalaja e Xibrit
Ndodhet në lartësinë e malit të Darsit 
në afërsi të Gurit të Bardhë

Xibër

Kalaja e Shkopetit
Mbi shkëmbin ku është mbështetur 
diga e hidrocentralit të Shkopetit.

Ulëz

Kalaja e Bruçit
Ndodhet në perëndim të fshatit Prell e në veri 
të fshatit Bruç ku ndodhen edhe vendbanimet 
e lashta ilire të Blazit, Nezirit dhe Këputës.

Rukaj

Kalaja e Gurit të Bardhë (Petralba) Ndodhet pranë fshatit Guri i Bardhë Xibër

Kalaja e Skënderbeut në Varosh–
Stellush

Ndodhet në skajin verilindor të lugi-
nës së Matit afër fshatit Viq, në kufi me 
fshatrat Shëlli, Vi njoll dhe Qafëmurrë

Lis

pARQET
Emërtimi Sip. Vendndodhja njësia adm.

Parku Kombëtar i Qafë Shtamës 20 km2 Ndodhet në Bashkinë e Matit dhe 
Krujës.

Komsi

Parku Kombëtar Zall-Gjoçaj 140 km2 Ndodhet në Bashkinë e Matit dhe 
në Bashkinë e Dibrës.

Derjan

Parku Rajonal Ulëz 42 km2 Mbulon liqenin e Shkopetit, të 
Ulëzës dhe kodrat përreth.

Ulëz

Parku “Nëna Mbretëreshë Geraldinë” 0.24 km2 Nodhet në qytetin e Burrelit. Komsi

MonUMEnTET E nATYRËS
Emërtimi Vendndodhja njësia adm.

Gjeomonumente

Guri i gjatë Vizitohet sipas rrugës rurale Burrel – Derjan. Derjan

Kepi i Skënderbeut në Varosh Vizitohet sipas rrugës rurale Shoshaj – Qafë Murrë. Macukull

Maja e Boshtrës Vizitohet sipas rrugës rurale Shoshaj – Macukull. Macukull

Guri i Vashës
Vizitohet sipas rrugës rurale Burrel – Shoshaj – Fushë 
Bunari – Mbasdejë.

Macukull

Puset e Valcës
Vizitohen sipas rrugës rurale Burrel – Shoshaj – 
Macukull.

Macukull

Kanioni i Urakës
Vizitohet sipas rrugës rurale Shoshaj – Urakë, ose 
Derjan – Urzall – Dukagjin. 

Derjan

Kanioni i Flimit
Vizitohet sipas rrugës rurale Burrel – Shoshaj – 
Dukagjin. 

Derjan

Hidromonumente

Kroi i Gjeneralit Vizitohet sipas rrugës rurale Klos – Guri i Bardhë. Xibër

Burimi i Shutrrejës
Mund të vizitohet sipas rrugës Burrel – Shoshaj –
Urakë.

Rukaj

Kroi i “Nënës Mbretëreshë”
Ndodhet në afërsi të parkut Qafë Shtamë, në një 
lartësi prej 1100 m mbi nivelin e detit.

Baz
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