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Saraji dhe 14 mrekullitë e tij turistike 
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     AKUMULACIONI/LIQENI I RADUSHËS (TAKBOLL)

Liqeni i Radushës me një sipërfaqe prej rreth 10.500 m2 dhe thellësi prej 50 m paraqet një tjetër destinacion 

turistik që karakterizon komunën tonë. 

Pas falimentimit të parë të minierës “Radusha” në 1974, pompat e ujit në minierë pushuan së funksionuari, uji që 

rrjedh nëpër kanalet e tij natyrore, duke u mbledhur në një deponi krijon një liqen artificial ose i njohur në 

Radushë si "Takboll". Për shkak të rrezikut të një thellësie prej 50 metrash, miniera ka sjellë vendim për not dhe 

peshkim në këtë akumulacion. 

Të rinjtë nga fshati Radushë, nga lumi Vardar, Lumi i Madh (Radushë), Lumi i Vogël (Krevenik) dhe lumenj e 

liqene tjera sollën peshk dhe formuan akumulacionin "Takboll". Peshqit më të famshëm në këtë liqen janë "Trofta 

e Artë" dhe "Trofta e Zezë e Kalifornisë" të cilat përgatiten të freskëta në restaurantin pranë liqenit. 
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Në pjesën lindore të fshatit, në një distancë prej 5 km në mes fshatitt Rashçe dhe Radushë, buron ujë mineral/i 

thartë, nga i cili ka shumë pretendime për fuqitë e tij shëruese. 

Preferohet për ata që vuajnë nga shqetësimi i stomakut (ulçera e stomakut, gastriti dhe dhimbja e fytit), veshkat, 

çrregullimet e lëkurës, si dhe anemia (për shkak të hekurit në ujë). 

Tradicionalisht, ky vend ka qenë një destinacion për shumë të rinj, duke vizituar atë dy javë para dhe tre javë pas 

Shën Gjergjit (6 maj). Ata vijnë këtu çdo të enjte mbrenda kësaj periudhe  për të larë fytyrat, për të pirë ujë dhe për 

të kaluar kohën e lirë. 

.. 

                  UJI I THARTË RADUSHË
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Ujëvarat e Sfillares së Epërme/Kuçkovë janë në kufirin e dy komunave, Saraj dhe Gjorçe Petrov. 

Të dy komunat janë duke u përpjekur të gjejnë zgjidhje për zhvillimin e këtij vendi turistik. Ujëvarat janë të larta 

rreth gjashtë metra, dhe në afërsi të tyre është një lokalitet arkeologjik, që daton nga periudha romake me mbetje 

të dukshme të mureve. 

Ujëvarat janë destanacion i preferuar i shoqatave bjeshkatare sidmos për bjeshkatarë fillestarë, kjopërshkak të 

terrenit të përshtatshëm për ecje dhe lehtësisë së shtegut. 

                UJËVARAT E SFILLARES SË EPËRME 

(КУЧКОВО)   
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Kjo shpellë gjindet në Maqedoninë veriperëndimore. I përket kategorisë së shpellave të rralla natyrore. Ndodhet në 

shpatet lindore të malit Zheden  450 m. lmd afër fshatit Rashçe. Me gjatësinë e saj prej 650 metrash, Dona Duka 

është shpella e katërt më e gjatë në Maqedoninë Veriore. Shpella Dona Duka u hulumtua për herë të parë në gjatësi 

200 m, ndërsa gërmimet vijuese rritën gjatësinë totale të kanaleve të shpellës në 650 m. Dekori i shpellës është 

gjithashtu i pranishëm në disa pjesë të kanaleve të shpellës. Nga pikëpamja hidrografike, Dona Duka është një shpellë 

e thatë, me një incidencë të lehtë të liqeneve të rastit, kryesisht sifonik të krijuar nga pikat e ujit. Një tipar i veçantë i 

kësaj shpelle është grupi kompleks i kanaleve, të ndërtuara në disa nivele. Kohët e fundit është zbuluar fauna e 

shpellës në shpellën Dona Duka. Shpella është regjistruar si një pikë e rrallë turistike dhe natyrore në planin 

hapësinor të vitit 1982. Me studimin sektorial "Ruajtja e trashëgimisë natyrore", i cili është pjesë përbërëse e planit 

hapësinor të Maqedonisë, shpella është gjithashtu në draft listën e monumenteve natyrore. 

                 SHPELLA DONA DUKA -RASHÇE
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Festivali i Rrushit – Bojanë është një ngjarje tradicionale dhe e bukur që arrin të mbledhë më shumë se 10,000 

banorë të Komunës dhe më gjerë në një vend. Ngjarja është një ngjarje klasike bujqësore evropiane, me shumë 

ngjyra dhe aktivitete të larmishme. 

Ngjarja promovon rushin bio të Bojanës dhe ushqimin tradicional në këtë zonë, të shoqëruar me shumë muzikë 

dhe argëtim nga e gjithë Maqedonia, duke tërhequr mysafirë nga rajoni. 

           RUSHI BIO BOJANË  

 FESTIVALI  I RUSHIT BOJANË 
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Qendra rekreative Saraj ndodhet në afërsi të qytetit dhe ka karakter tradicional për piknik. Ky atraksion turistiki 

Shkupi, është një nga vendet më të vjetra të piknikëve në Shkup, me një sipërfaqe prej 240,000 m². Qendra 

rekreative Saraj është ndërtuar në vitin 1948, ishte paraparë me planin urbanistik si një rajon Saraj-Matkë i mbushur 

me pishina, fusha futbolli, e0 shtigje bjeshkatarie. Ky rajon më vonë u bë një qendër sporti dhe rekreacioni me fusha 

sportive përgjatë lumit Vardar dhe Liqenit të Treskës. Plani urbanistik u rishikua në vitin 1955 dhe u ndërtua një 

pishinë, fusha futbolli dhe objekte të tjera rekreative. Me vite të terra, kjo qendër rekreative ka shërbyer si 

pikëtakimin rajonal në ditën e punës 1 dhe 2 Maj, duke ruajtur traditën e festës së punëtorëve.  

Në vitin 1964 u zhvillua plan i ri urbanistik, i cili planifikonte gjelbërimin publik dhe zonat rekreative. Ndërsa në 

vitin 1971 Parqet dhe Gjelbërimi zhvilluan një projekt për Qendrën rekreative Saraj, duke përcaktuar gjelbërimin 

urban dhe periferik, me parqe, sheshe dhe zona të tjera të gjelbërta përgjatë pikave të Shkupit. 

 

                            QENDRA REKREATIVE SARAJ 
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Xhamia Husein Shah Saraj, Shkup, e ndërtuar në mesin e shekullit të 16-të  është një ndërtesë fetare, një 

monument kulture. Ishtë ndërtuar nga Sanxhabegu Husein Shah. Ka një bazë katrore në formë kube dhe ka 

pamjen e saj moderne, pas restaurimit të tërmetit të vitit 1963. Në oborr ka një tyrbe të mbyllur me gjashtë anë, 

ku është varrosur dhuruesi Husein Shah. Së fundmi ajo është restauruar me mjete të qeverisë Turke, përmes 

agjensionit qeveritarë turk Tika. 

                   XHAMIJA HUSEIN SHAH 
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Liqeni i Treska mbulon një sipërfaqe prej 136,000 m2, është i thellë 1.6 deri në 3 metra dhe ka një kapacitet prej 

10,000 pushuesish. Kompleksi sportiv dhe rekreativ u ndërtua në 1978 me vetë-kontributin e banorëve të 

Shkupit. Treska është një liqen rekreativ në fshatin Gllumovë, afër kryeqytetit të Maqedonisë Verirore, Shkupit. 

Liqeni paraqeti një vend relaksimi për banorët e Shkupit për 20 vjet, deri në 1998 kur u mbyll për pushuesit për 

shkak të ndotjes së ujit. Ish Presidenti i RSF-së Josip Broz Tito përuroi Kompleksin Sportiv dhe Rekreativ të 

Liqenit Treska në 1978 gjatë vizitës së tij në Shkup. 

 Liqeni i Treskës, i cili sot është nën juridiksionin e Komunës së Saraj, është një zonë sportive dhe rekreative, 

karakteri i së cilës do të ruhet dhe rikonstruktohet. Së fundmi po bëhen përpjekje për revitalizimin e kësaj qendre 

rekreative, nga pushteti lokal dhe qendrorë. 

 

                             LIQENI TRESKA 
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Maja Kale është maja më e lartë e malit Karshijak, duke arritur një lartësi prej 1044, është maja e 3 më e lartë në 
komunën e Sarajit, e vizituar pothuajse çdo ditë nga turne të organizuara nga Maja Krstovar (Vodno) deri në 
Matkë dhe e anasjelltas. Vendasit gjithashtu e quajnë Guri i Shishovës. 

 MAJA KALE 
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Manastiri i Shën Nikolla Shishevskit ndodhet lart në një tarracë shkëmbore mbi bregun e djathtë të liqenit 

artificial Matka mbi lumin Treska. Terreni është i paarritshëm për automjetet motorike dhe biçikletat malore 

dhe është i arritshëm vetëm në këmbë në tre drejtime: nga ura e lumit Treska afër bazave për kajak në 

Manastirin e Shën Marisë në Matkën e Poshtme (gjysmë ore ecje); nga fshati Shishovë (1 orë); si dhe nga maja 

e malit Vodno (2 orë 30 minuta).  

Manastiri është 18 kilometra larg qytetit të Shkupit, dhe rreth tre kilometra larg fshatit Shishovë. Përballë 

manastirit poshtë liqenit, ka një pamje të bukur të kishës së famshme të manastirit të Shën Andreas. 

 

                MANASTIRI „NIKOLLA SHISHEVSKI„ 
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Matka - kanioni i lumit Treska, degë e djathtë e Vardarit, mbulon një sipërfaqe prej rreth 5,000 hektarësh dhe 

ndodhet 17 km në jug-perëndim të Shkupit. Sipas karakteristikave morfogjenetike është një grykë depërtuese. 

Kjo zonë meriton vëmendje të veçantë për format karstike - dhjetë shpellat me gjatësi 20 deri në 176 metra 

dhe dy zgavrat me një thellësi deri në 35 metra. 

Matka është një nga qendrat më të mëdha të strehimit gjatë periudhës së akullnajave, duke kontribuar në 

praninë e bimëve dhe kafshëve të shumta relikte dhe endemike. Kanioni Matka përbën pikën kulminante të 

turizmit të qytetit të Shkupit por edhe të Republikës së Maqedonisë së Veriut.. 

                          KANIONI I MATKËS  
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Jasen - një rezervuar natyror në Maqedoninë veriperëndimore e shpallur në vitin 1958, në fillim të  Malit të 

Karaxhicës, dhe u zgjerua në Malin e Thatë në vitin 1960. I gjithë kanioni i lumit Treska është i mbuluar. 

Rezervuari mbulon një sipërfaqe prej 24,000 ha. Pika më e lartë është Maja e Karaxhicës (2,473 m). Substrati 

gjeologjik është dolomiti me shtresa të hollë gëlqeror. Liqeni artificial Kozjak është në terren dhe herë pas here 

rrjedh poshtë lumit Oça dhe nuk ka ujëra të tjerë. Nga flora mbrohen Viola koshaninii, Thymus oehmianus, 

Dianthus kapinensis dhe të tjera. Nga kafshët gjinden dhitë e egra, ariu, rrëqebulli, etj., Nga  zogjtë gjinden- 

Bonrast Tetrastes, Gyps Fulvus, Hutë (Bubo bubo) etj. 

Rezervati Jasen mbulon një sipërfaqe prej 32,000 metrash katrorë, kryesisht me pyje dhe rrugë, si dhe një 

numër shtigjesh më të shkurtra të pashtruara. Përveç gjuetisë, Jaseni e sheh të ardhmen e tij në zhvillimin e 

burimeve natyrore dhe ekoturizmit. Aktivitetet kryesore (në varësi të sezonit) janë bjeshataria, çiklizmi malorë, 

kampingu pranë liqeneve Matka dhe Kozjak, peshkimi dhe speleologjia. 

                         REZERVATI JASEN 
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Maja Rasa është maja më e lartë e malit Osoj e cila arrin 1369 metra mbi nivelin e detit. Ekzistojnë disa mundësi 

për t'u ngjitur në majë, njëra përmes Matkës dhe tjetra përmes Rezervatit Jasen. Тë dy shtigjet nisin nga dera e 

rezervatit dhe vazhdojnë përgjatë kreshtës së malit Osoj deri në majë. 

            MAJA RASA  
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Burimi Rashçe i  përbërë nga dy pellgje Rashçe 1 dhe Rashçe 2, me një kapacitet total të instaluar prej 6 m3 / 

sekondë ose 6000 litra / sekondë, siguron nevojat për ujë për qytetarët e Shkupit. Rreth 70 për qind e kapacitetit 

të burimit të ujit është nga Mali Sharr, 20 për qind janë nga Zhedeni , ndërsa 10 për qind vjen nga lumi Vardar. 

Një tipar i shquar i burimit është se ajo ka " karakterin inverziv", ashtu që kapaciteti është më i lartë në verë, kur 

dhe nevoja për ujë është më e madhe. 

            BURIMI RASHÇE 
  



 

 

 

 

Ky publikim është  pjesë e projektit  "Krijimi i strategjisë  lokale  për  promovimin dhe 

mbrojtjen e burimeve  natyrore të Sarajit-Matkës”, implemetuar nga Instituti ZIP.  

Projekti mbështetet financiarisht nga RRJETI PËR ZHVILLIM RURAL I REPUBLIKËS 

SË MAQEDONISË. 

Shkup, 2019 
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