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Trashëgimia natyrore është segment i rëndësishëm i bazës gjeografike natyrore të çdo regjioni. 
Identifikimi dhe evidentimi i trashëgimisë natyrore është një punë shumë e rëndësishme për 
propagandimin e vlerave të këtyre objekteve, marrjen e masave për mbrojtje si dhe shfrytëzimin 
e tyre për qëllime të ndryshme. Në Luginën e Preshevës ndodhen disa objekte natyrore me vlera 
të veçanta, të cilat duke marrë parasysh karakteristikat që kanë, duhet të futen në kategorinë e 
monumenteve të natyrës. Këto janë Shpella e Ilincës, Shpella e Arushës, Trungu i Çarrit, Burimi 
i ujit termomineral Banjka, etj.  
 
Duke pasur parasysh që vlerat e trashëgimisë natyrore në Luginën e Preshevës kanë rëndësi 
lokale mendojmë se ato duhet të merren nën mbrojtje nga organet komunale. Sa i përket vlerave 
të cilat i posedojnë prej objekteve të lartpërmendura prinë Shpella e Ilincës, andaj ajo duhet sa 
më parë të merret nën mbrojtje dhe të shpallet monument natyre.  
 
Mbrojtja e objekteve natyrore me vlera të veçanta ndihmon në zhvillimin e qëndrueshëm përmes 
shfrytëzimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore, mbrojtjes së botës së gjallë 
bimore dhe shtazore nga veprimtaria negative e njeriut. Shfrytëzimi dhe menaxhimi i 
qëndrueshëm i Shpellës së Ilincës mundë ta shndërrojë atë në një destinacion të preferuar për 
vizitorë. Kjo do të kishte dobi të shumëfishtë për komunën e Preshevës e në veçanti për 
komunitetin lokal që jeton në afërsi të këtij monumenti natyror.  
 
Fjalët çelës: monument natyre, menaxhim, resurse natyrore, shpellë, shfrytëzim etj.  
 
 
1.Pozita gjeografike dhe tërësitë relievore 
 
Lugina e Preshevës ndodhet në pjesën qendrore të Gadishullit Ballkanik. Kufirin perëndimor të 
saj e përbën Mali i Karadakut të Preshevës në jug dhe Malësisë së Bujanocit në veri, kurse në 
lindje Mali i Rujanit dhe i Kozjakut. Kufirin verior të fushës së Bujanocit që paraqet edhe kufirin 
më verior të luginës së Preshevës e paraqet ngritja Crkvishte në sektorin e Banjës së Bujanocit . 
Lugina e Preshevës në jug prej fushës së Kumanovës ndahet me ujëndarësin e ulët të Preshevës 
(460 m). Lugina e Preshevës si tërësi e posaçme natyrore i takon Anamoravës jugore e cila në 
kuptim të ngushtë fillon në jug të Bujanocit, ku Morava e Binçit bashkohet me Moravicën e 
Preshevës dhe formon Moravën jugore .  



Ky regjion ka një bazë gjeografike mjaft interesante në të cilën veçohen lugina e lumit Moravica 
e cila vazhdon me luginën e Moravës së Bincit, Malet e Karadakut, Rujani dhe Malësia e 
Bujanocit.  
 
2. Vlerat e trashëgimisë natyrore në Luginën e Preshevës 
 
Në Luginën e Preshevës, ekzistojnë disa objekte natyrore të cilat dallohet me vlera të posaçme, 
si: Shpella e Ilincës, Shpella e Arushës, Trungu i Çarrit, Burimi i ujit termomineral Banjka, 
Ujëndarësi i ulët i Preshevës.  
 

 
Figura 1: Harta e vlerave të trashëgimisë natyrore në luginën e Preshevës 
 
Shpella e Ilincës ndodhet rreth 10 km në veriperëndim të qytetit të Preshevës. Ajo ndodhet në 
pjesën juglindore të Karadakut në lartësi mbidetare prej 720m. Shpellën e Ilincës, Manakoviq e 
quan “Shpella e Vrellës”, sipas burimit që ndodhet menjëherë para hyrjes së shpellës . Ajo 



ndodhet nën ngritjen Guri i Vrellës prej ku del burimi i vrellës i cili e formon lumin e Ilincës. Ky 
lum te lokaliteti Kisha bashkohet me Prronin e Çorrit. Në lindje terreni i shpellës kufizohet me 
luginën Kroi i livadhit, kurse kah perëndimi arrin deri nën Rudeshë ose më saktësisht deri te 
luginat e përrenjve Lugjet, të cilat karakterizohen me prezencën e vorbullave karstike.  
 

 
Figura 2: Hyrja në shpellën e Ilincës (Foto: Arsim Ejupi) 
 
Në ndërtimin gjeologjik të terrenit ku ndodhet Shpella e Ilincës marrin pjesë gëlqerorët e 
kristalizuar mermeror, mermerët, shtresat e Kretës etj. Duke u futur në brendësi të shpellës, në të 
dyja anët e shpellës paraqiten brekçet gëlqerore. Në hyrje të shpellës paraqitet edhe bigri në 
përmasa të vogla kurse një pjesë e konsiderueshme e masës gëlqerore është e përshkuar nga 
damarët e kalcitit.  
 
Shpella e Ilincës përbëhet prej pjesës hyrëse, kanalit të majtë ose kryesor i cili në fund degëzohet 
në tri kanale si dhe kanalit të djathtë i cili është më i shkurtër. Gjatësia e përgjithshme e të gjitha 



kanaleve të shpellës është 584 m. Hyrja e shpellës ndodhet në pjesën verilindore e cila së bashku 
me paradhomën (korridorin) është e gjatë 45 m.  
 
Ajo është e lartë 10 m, kurse e gjerë 3-4 m.  
 Në atllasin speleologjik të Serbisë shpella e Ilincës është futur në grupin e shpellave me rrjedhje 
periodike ujore. Në rastet e shpeshta në shpellat e këtij grupi kanalet anësore e kanë humbur 
funksionin e tyre hidrologjik . Këtë e kemi konstatuar edhe gjatë vizitës që i bëmë shpellës me 
këtë rast kanali anësor ishte i thatë kurse në kanalin kryesor kishte rrjedhje të ujit.  
 
 

 
Figura 3: Stolitë e veçanta të shpellës –sharrat (foto:A. Ejupi) 
 
Shpella e Ilincës ndodhet në zonën transite hidrologjike. Kjo mund të shpjegohet me faktin se 
nëpër kanalin kryesor herë pas here rrjedh lumi i shpellës. Një rrjedhje të tillë kemi pasur rastin 
ta shohim gjatë vizitës që i bëmë shpellës me datën 01. 06. 2008. Kjo rrjedhje fillon kryesisht 
prej kanaleve përfundimtare në të cilat uji vjen përmes Gurit të Vrellës. Pjesa sipërfaqësore e 
hapësirës ujëmbledhëse ndodhet në zonën e thatë hidrologjike, kurse shpella e Ilincës në pjesën e 
poshtme del ne zonën hidrologjike përherë te lagësht ne te cilën ndodhet burimi karstik i Vrelles.  
Sa i përket formave të ndryshme të stolive të shpellës, kanali i majtë kryesor është i varfër me 
këto zbukurime, ai paraqitet herë pas here dhe atë në forma fillestare. Koncentrimi i tyre më i 
madh haset në zgjerimet e kanalit. Aty në tavanin e ulët paraqiten draperitë, stalaktitet me gjatësi 
deri në 10 cm. Në hapësirat e distancave minimale në mes tavanit dhe tabanit hasen edhe shtyllat 



të gjata 20-30 cm. Sidomos vlen të përmenden stolitë e rralla të shpellave meduzat dhe sharrat . 
Në shpellën e Ilincës sikurse në shpellat tjera mbretërojnë kushte të veçanta jetësore. Bota e 
gjallë në këtë shpellë përfaqësohet nga disa lloje të lakuriqëve.  
 
Gjatësia e kanaleve të shpellës, origjina e formimit, format e ndryshme speleologjike, stolitë e 
shpellës, bota e gjallë janë vetëm disa prej atributeve që e bëjnë shpellën e Ilincës objekt natyror 
me vlera të posaçme. Vlerat e shpellës së Ilincës janë didaktike, turistike, ekonomike etj. Vizita e 
këtij objekti të natyrës do t’i mundësonte njerëzve të profesioneve të ndryshme dhe nxënësve të 
shkollave të njihen me procese dhe ligjësi të ndryshme natyrore. Konkretisht nxënësit e 
shkollave do të mundë të konkretizojnë informacionin teorik që e kanë marrë në klasë gjatë 
orëve të mësimit.  
 
Prania e formave të ndryshme të zbukurimeve si stalaktitet, stalagmitet, perdet, meduzat dhe 
sharrat të cilat të mahnitin me bukurinë e tyre si dhe afërsia ndaj rrugës së asfaltuar dhe 
vendbanimeve, të theksojmë që ajo ndodhet vetëm 3 kilometra larg rrugës Preshevë-Gjilan 
paraqet një parakusht shumë të mirë për zhvillimin e turizmit në këto anë. Shpella e Ilincës për 
shkak të pranisë së ujit në të si dhe të burimit karstik të Vrellës së Ilincës shfrytëzohet për 
furnizim me ujë të popullsisë.  
 
Shpella e Arushës shtrihet në shpatet veriore të luginës së Rekës së Zezë (Lumi i Tërrnavës), 
përballë rrëzës juglindore të Ostrovicës. Shpella e Arushës duke marrë parasysh mjedisin ku 
është krijuar dhe proceset që kanë marrë pjesë në krijimin e saj bënë pjesë në gjeomonumente. 
Ajo ndodhet në një lartësi mbidetare prej 680 m. Deri më sot janë hulumtuar 145 m të kanaleve 
të shpellës. Sipas hulumtuesit Jahi Murati gjatësia e kësaj shpelle është shumë më e madhe, 
mirëpo duhet të bëhen hulumtime të mëtejme . Edhe kjo shpellë është e pasur me forma të 
ndryshme të stolive si stalaktite, stalagmite, perde, etj. Me investime të vogla kjo shpellë mund të 
përgatitet për vizitorë.  
 
Burimi i ujit termal Banjka ndodhet rreth 5 km në jug të fshatit Miratocë, në lartësi mbidetare 
prej 430 m. Është një monument me karakter hidrik. Burimi është i tipit karstik. Hapësira ku 
ndodhet burimi i Banjkës paraqet një ekosistem mjaft të pasur. Aty është zhvilluar një 
vegjetacion i bujshëm moçalik me një botë të pasur shtazore sidomos të shpezëve. Burimi i ujit 
dhe ekosistemi livadhor në afërsi janë në harmoni të plote në mes veti duke i dhënë vlera estetike 
peizazhit. Andaj me pak investime ajo do të mund të bëhej një destinacion i preferuar për vikend 
turizëm, të piknikëve, shëtitjeve, kurse uji i tij mund të shfrytëzohet për furnizimin e fshatit 
Miratocë dhe fshatrave për rreth me ujë të pijshëm.  
 



 
 
Trungu i Çarrit (Querqus Cerris) është një monument i gjallë natyror me karakter biologjik. Ai 
ndodhet në 470 m të lartësisë mbidetare. Ndodhet në kilometrin e 5 të rrugës Preshevë-Raincë, 
në lokalitetin Tërllat e Kishajve. Supozohet se ky trung është i vjetër më se 200 vjet. Është i lartë 
mbi 20 m. Ka gjerësi të kurorës rreth 25 m, ndërsa diametri i trungut është 2.4 m. Vlerat e tij janë 
didaktike, rekreative, historike-religjioze. Hapësira në afërsi të trungut paraqet një destinacion të 
preferuar të piknikëve dhe shëtitjeve për nxënësit e shkollave çka do të thotë se ky trung ka edhe 
vlera rekreative.  
 
Ujëndarësi i Preshevës paraqet një ujëndarës hidrologjik në mes të pellgut të Detit Egje dhe Detit 
të Zi. Duke pasur parasysh që ujëndarësit në mes të pellgjeve detare zakonisht ndodhen përgjatë 
viseve të larta malore, ndërsa ujëndarësi i Preshevës shtrihet në 460 m lartësi mbidetare e bënë 
atë një objekt natyror mjaft interesant. Ai njëkohësisht paraqet një ndër kalimet kryesore të 
Korridorit 10 në mes të luginës së Moravës dhe të Vardarit që i jep atij vlera turistike, 
komunikative etj . Gjithashtu në afërsi të ujëndarësit përgjatë shtratit të lumit Moravica ndodhen 
habitatet e lagështa për shumë lloje të shpezëve. Me një studimi të detajuar të veçorive fiziko-
gjeografike si dhe të ornitofaunës mund të propozohet që kjo hapësirë të merret nën mbrojtje si 
hapësirë e rëndësishme për shpezë (IBA - International Bird Areas).  
 
 
3. Menaxhimi i trashëgimisë natyrore në Luginën e Preshevës 
 



Çështja e mbrojtjes së natyrës ne Serbi ende rregullohet me aktet normative dhe rregulloret e 
ligjit mbi mbrojtjen e mjedisit jetësor, ndërsa është në procedurë e sipër përpilimi i ligjit mbi 
mbrojtjen e natyrës. Megjithatë, çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore 
trajtohen në kuadër të disa ligjeve dhe rregulloreve që janë në fuqi si ligji mbi mbrojtjen e 
ujërave, pyjeve, tokave, ligji mbi parqet nacionale, ligji mbi gjuetinë, etj.  
 
Në Serbi me ligj janë të mbrojtura 1032 objekte natyrore me një sipërfaqe prej 8.836.00 ha ose 
6.5% të territorit të Serbisë, ndërsa Enti për Mbrojtjen e Natyrës së Serbisë ka përgatitur 
propozimin që deri në vitin 2011 nën mbrojtje ligjore të futen 11% të territorit të Serbisë . Nga 
lista e zonave të mbrojtura të Serbisë asnjë nuk ndodhet në Luginën e Preshevës. Zona e 
mbrojtur natyrore e cila ndodhet më afër Luginës së Preshevës është një pjesë e luginës së Pçinjit 
me sipërfaqe prej 2840 ha. Vlerat e shumta të kësaj zone si shkencore, edukative, turistike, 
rekreative, religjioze etj, bazohen në peizazhet piktoreske si dhe në diversitetin dhe dinamikën e 
elementeve natyrore të cilat vijnë si rezultat i dallimeve në lartësi dhe diferencimit morfografik të 
relievit. Tërësitë kryesore gjeomorfologjike të kësaj zone janë: Lugina karstike e Pçinjës dhe 
Mali i Kozjakut. Maja më e lartë në anën e djathtë të brigjeve të Pçinjës është Kulla e vjetër (840 
m), kurse në anën e majtë është maja Virovi në Kozjak (1284 m). Sipas rregullores mbi 
kategorizimin e pasurive të mbrojtura natyrore të Serbisë, lugina e Pçinjit është kategorizuar në 
shkallën e dytë të mbrojtjes . Sipas kategorizimit të IUCN-ës lugina e Pçinjit bënë pjesë në 
kategorinë e peizazheve tokësore dhe detare të mbrojtura.  
 
Duke pasur parasysh që vlerat e trashëgimisë natyrore në Luginën e Preshevës kanë rëndësi 
lokale, ato duhet të merren nën mbrojtje nga organet komunale. Pasi që shpella e Ilincës prinë sa 
i përket vlerave duhet që sa më parë të merret nën mbrojtje. Duke u bazuar ne kategorizimin e 
zonave të mbrojtura të dhënë nga IUCN, Shpella e Ilincës duhet të futet në kategorinë e 
monumenteve natyrore. Në vazhdën e aktiviteteve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e objektit në 
fjalë duhet të jetë edhe caktimi i ndërmarrjes publike e cila do të menaxhonte zonën e mbrojtur. 
Qëllimi i menaxhimit me një zonë të mbrojtur duhet të jetë përcaktimi i kushteve, vendimeve dhe 
aktiviteteve për vendosjen e një sistemi afatgjatë të mbrojtjes së gjeodiversitetit dhe 
biodiversitetit, vlerave të peizazhit si dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të vlerave të 
lartpërmendura që i posedon zona e mbrojtur.  
 
Menaxhimi me një zonë të mbrojtur bëhet në bazë të planit menaxhues të cilin e përpilon 
ndërmarrja e cila merr përsipër mbrojtjen e objektit. Sipas Organizatës Botërore për 
Konzervimin e Natyrës IUCN, plani i menaxhimit “është një instrument përmes të cilit tregohet 
se si duhet një zonë natyrore të mbrohet, zhvillohet dhe me të, të menaxhohet. Në këtë plan duhet 
të jepet një argumentim i detajuar shkencor nga ekspertë të lëmive të ndryshme me  këtë rast do 
të përshkruhen veçoritë morfologjike e morfometrike, vlerat të cilat i posedon objekti konkret, 
gjendja aktuale e objektit i cili propozohet për mbrojtje etj.  
  



Në bazë të kushteve natyrore të përcaktuara në hapësirën e monumentit natyror “Shpella e 
Ilincës” mbrojtja dhe menaxhimi i saj do të kishte për qëllim: 
 
Mbrojtjen e të gjitha elementeve fiziko-gjeografike dhe biodiversitetin në hapësirën e zonës së 
mbrojtur, 
 
Zhvillimin dhe përparimin e potencialeve ekoturistike të komunës së Preshevës përmes vizitave 
të organizuara turistike që kanë karakter edukativ, rekreativ dhe sportiv, në të cilat njëkohësisht 
futen edhe elementet kulturore dhe rekreative të hapësirës më të gjerë të zonës së mbrojtur, 
 
Zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit lokal në kuptim të pjesëmarrjes aktive në mirëmbajtjen 
dhe funksionimin e zonës së mbrojtur, si dhe shfrytëzimin e resurseve natyrore të zonës së 
mbrojtur në përputhje me planin e shfrytëzimit dhe masat e propozuara për mbrojtje.  
 
Promovimin dhe propagandimin e vlerave natyrore dhe kulturore të zonës së mbrojtur përmes 
shtypjes së broshurave, prospekteve turistike, emisioneve televizive etj.  
 
 
4. Përfundim 
 
Në Luginën e Preshevës dallohen disa objekte natyrore me vlera të veçanta si Shpella e Ilincës, 
Shpella e Arushës, Burimi i ujit termal Banjka etj. Përpos disa iniciativave private deri tani nuk 
kemi pasur asnjë aktivitet konkret nga organet përgjegjëse lidhur me mbrojtjen dhe menaxhimin 
e monumenteve natyrore në fjalë. Arsyeja për një gjendje të tillë duhet të kërkohet në kapacitetet 
jo të mjaftueshme në kuadër të komunave për të trajtuar në mënyrë profesionale çështjet 
mjedisore ku futet edhe mbrojtja e monumenteve natyrore.  
 
 Përpos neglizhencës së organeve komunale, përkatësisht sektorëve që merren me mjedisin dhe 
mbrojtjen e natyrës, kemi konstatuar edhe aktivitetin jo të mjaftueshëm të organizatave 
joqeveritare të cilat veprojnë në Luginën e Preshevës si dhe adhuruesve të natyrës. Vetëm me 
pjesëmarrjen aktive të të gjithë këtyre aktorëve mundë të realizohet një mbrojtje dhe menaxhim i 
qëndrueshëm i mjedisit në përgjithësi dhe vlerave të trashëgimisë natyrore në veçanti.  
 Menaxhimi i qëndrueshëm i trashëgimisë natyrore do të mundësojë mbrojtjen e trashëgimisë 
natyrore të Luginës së Preshevës dhe njëkohësisht shfrytëzimin e saj përmes zhvillimit të 
ekoturizmit prej të cilit do të kishin dobi në radhë të parë komuniteti lokal që jeton në afërsi të 
këtyre vlerave, mirëpo edhe mbarë regjioni i Luginës së Preshevës.  
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