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ABSTRACT 

Sustainability of tourism requires continuous information of stakeholders, 

management actors and drafting of strategic plans for its sustainable 

development build on consensus betëeen them. Achieving sustainable 

tourism is an ongoing process ëhich requires monitoring and updating 

information on the impact on the environment, presenting of necessary 

preventive measures in case of endangering its sustainability, etc. 

Geographic Information Systems (GIS) are considered as a set of tools, 

techniques and technologies that offer their help to achieve the sustainable 

development of tourism. GIS provides a unified information netëork for 

tourist destinations such as: maps ëith relevant information on 

geographical location, topography, tourist attractions of the area, tourist 

infrastructure (hotels, inns, restaurants, campsites, etc.), natural tourist 
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itineraries and cultural area, land use and zoning for the development of 

various recreational activities, etc. 

The paper aims to analyze the role of GIS in the sustainable development 

of tourism and its practical use as a necessary tool in the planning and 

sustainable management of tourist destinations. In order to achieve the goal 

and objectives, the paper is structured in several issues: the role of the 

importance of GIS in tourism, the application of GIS in tourism in the case 

of Albania (cases of demonstration in several tourist destinations in the 

country, ëhere the interpolation of geographical data tourism potentials, 

tourist infrastructure and natural and cultural paths and itineraries have 

been defined), problems and challenges of using GIS technology in our 

country. In addition to the classical methods of research and analysis of 

information, an important place in this paper is occupied by cartographic 

methods and processing of geographical information through ArcGIS 10.4 

software. 

Keywords: Geographic information systems, maps, management, 

sustainable tourism, tourist destinations 

 

ABSTRAKT 

Qëndrueshmëria e turizmit kërkon informimin e vazhdueshëm të palëve të 

interesuara si dhe aktorëve të menaxhimit dhe hartimit të planeve 

strategjike të zhvillimit të qëndrueshëm të tij si dhe ndërtimin e konsesusit 

midis tyre. Arritja e turizmit të qëndrueshëm është një proces i 

vazhdueshëm dhe kërkon monitorim dhe azhornim të informacionit mbi 

impaktin në mjedis, prezantimin e masave të nevojshme parandaluese në 

rast të rrezikimit të qëndrueshmërisë së tij, etj. Sistemet e Informacionit 

Gjeografik (GIS) konsiderohen si një paketë mjetesh të teknikave dhe 

teknologjive që ofrojnë ndihmën e tyre për arritjen e zhvillimit të 

qëndrueshëm të turizmit. GIS siguron një rrjet të unifikuar të informacionit 

për destinacionet turistike si: hartat me informacionet përkatëse mbi 

vendodhjen gjeografike, topografinë, atraksionet turistike të zonës, 

infrastrukturën turistike (hotele, bujtina, restorante, vende për ngritjen e 

kampingjeve, etj), itinerare turistike natyrore dhe kulturore të zonës, 



përdorimin e tokës dhe zonimin e saj për zhvillimin e aktiviteteve të 

ndryshme rekreative, etj.  

Punimi synon analizimin e rolit të GIS në zhvillimin e qëndrueshëm të 

turizmit dhe përdorimin e tij praktik, si një mjet i nevojshme në 

planifikimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të destinacioneve turistike. 

Për arritjen e qëllimit dhe objektivave punimi është i strukturur në disa 

çështje: roli i rëndësisë së GIS në turizëm, aplikimi i GIS në turizëm në 

rastin e Shqipërisë (raste demostrimi në disa destinacione turistike në vend, 

ku janë bërë interpolimi i të dhënave gjeografike me potencialet turistike, 

infrastrukturën turistike si dhe janë përcaktuar shtigje dhe itinerare 

natyrore dhe kulturore), problematikat dhe sfidat e përdorimit të 

teknologjisë GIS në vendin tonë. Përveç metodave klasike të hulumtimit 

dhe analizimit të informacionit, një vend të rëndësishëm në këtë punim zë 

dhe metodat hartografike dhe të përpunimit të informacionit gjeografik 

nëpërmjet softëare ArcGIS 10.4. 

Fjalë kyçe: Sistemet e informacionit gjeografik, harta, menaxhim, turizëm 

i qëndrueshëm, destinacione turistike 

 

HYRJE/PREZANTIM 

  

Turizmi është një sektor i rëndësishëm që ndikon në rritjen e aktivitetit 

ekonomik në të gjithë botën. Bazuar në raportin e Word Travel and 

Tourism Council, për vitin 2019, rezulton se turizmi dhe sektorët 

ndërlidhur me të kanë kontribuar me vlerën 3.9 trilion $, rreth 13.9% të 

GDP së përgjithshme botërore si dhe janë krijuar 330 milion vende pune, 

që do të thotë 1 në 10 punë në rang botëror i përket sektorit të turizmit dhe 

industritë ndërlidhur me të.   (https://wttc.org/Research/Economic-

Impact).  

Zhvillimi i turizmit dhe rritja e qarkullimit turistik është e lidhur ngushtë 

dhe me zhvillimet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.  

Teknologjitë e informacionit dhe turizmi, mund të konsiderohen pa frikë 

si dy nga promotorët e zhvillimit ekonomik botëror. Si turizmi, ashtu edhe 

IT ofrojnë gjithnjë e më shumë mundësi strategjike dhe mjete të fuqishme 
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për rritjen ekonomike, rishpërndarjen e pasurisë dhe zhvillimin e kapitalit 

në të gjithë globin. Zhvillimi i faqeve të Web-it, përdorimi i rrjeteve 

sociale, etj, për promovimin dhe marketingun e destinacioneve turistike 

kanë rritur interesin e turistëve për lëvizjet turistike. Informacioni që ato 

paraqesin është një informacion i detajuar dhe ofrojnë akses në përdorimin 

praktik të tyre. 

Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) është një mjet i fuqishëm, i cili 

ndihmon në kapjen, ruajtjen, përpunimin, dhe paraqitjen grafike të të 

dhënave gjeohapsinore. Ai ka gjetur përdorim të gjerë në fusha dhe 

disiplina të ndryshme shkencore dhe humane, ku një prej tyre është dhe 

turizmi. Turistët, nëpërmjet përdorimit të teknologjive të informacionit, 

arrijnë të marrin informacionin e nevojshëm për një destinacion turistik. 

Për të përmbushur kërkesën e turistëve për një mbledhje të gjerë të të 

dhënave është e pashmangshme të bësh përpunimin e të dhënave të 

akumuluara nga burime të ndryshme informacioni. Gjithashtu turistët 

përballen dhe me ndryshime në lidhje me informacionin e paraqitur në 

faqe të ndryshme të Web-it apo rrjeteve sociale. Zgjidhja e këtyre 

problemeve është aplikimi i teknologjive të informacionit gjeografik për 

të paraqitur harta interaktive, me informacionin e nevojshëm dhe efektiv 

për turistët. Por nga ana tjetër, GIS gjen përdorim të gjerë dhe në 

menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të një destinacioni turistik. Kjo 

bëhet e mundur nëpërmjet interpolimit të të dhënave gjeohapsinore, ku 

evidentohen burimet turistike, infrastruktura pritëse turistike, kapaciteti 

mbajtës si dhe hartografimi i problemeve të ndryshme të cilat lidhen me 

qëndrueshmërinë e destinacionit turistik.  

 

  

RISHIKIMI I LITERATURËS 
  

Aplikimi i GIS në turizëm 

Aplikimi i teknologjisë GIS në fushën e turizmit ka ardhur në rritje nëpër 

dekada, duke ofruar gjithë mbështetjen teknike dhe teknologjike për 

zhvillimin e qëndrueshëm të tij. Nëpërmjet software-ve të teknologjisë 

GIS bëhet e mundur kapja, mbledhja, përpunimi dhe analizimi i të dhënave 

në industrinë e turizmit, si dhe dhënia e zgjidhjeve më optimale për 



problematika të ndyshme në zhvillimin e qëndrueshëm të tyre. E thënë 

ndryshe, GIS shërben si një menaxher dixhital për të grumbulluar të dhëna 

të ndryshme mjedisore, gjeografike, social-ekonomike etj, në një database 

të centralizuar dhe të vetëm. Ai ndihmon në sigurimin e të dhënave me 

cilësi të lartë dhe me kosto më të ulët për qëllime të ndryshme, ai lejon 

korigjimin e gabimeve dhe kontrollin e cilësisë për shtresa të ndryshme të 

dhënash të cilat do ishin krejt te pamundura në hartat analoge.1  

Në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, GIS mund të përdoret për analiza 

të ndryshme hapsinore, qëllime planifikimi dhe zhvillimi të destinacioneve 

turistike si dhe paraqitjen hartografike të tyre. GIS-i gjithashtu mund të 

shërbejë për integrimin e të dhënave social-ekonomike dhe mjedisore 

brenda një database të vetme, të cilat i vijnë në ndihmë vendimarrësve dhe 

menaxherëve në fushën e turizmit2. 

 

GIS, si sistem i informacionit gjeografik hapësinor, ka gjetur aplikim në 

fusha të ndryshme, përfshirë dhe biznesin e turizmit. Ai është një mjet i 

                                                           
1 Church, R. L. (2002). Geographical information systems and location science. 

Computers & Operations Research, 29(6), 541–562 
2 Bas Boers & Stuart Cottrell, 2007 



vlefshëm për të analizuar dhe dhënë përgjigje pyetjeve specifike që kanë 

të bëjnë me zhvillimin dhe planifikimin e turizmit duke përfshirë 

vendndodhjen, gjendjen e zonës, tendencat dhe ndryshimet, modelet e 

përdorimit të qëndrueshëm të burimeve turistike, etj3. 

David Mcadam, në një studim të tij në vitin 1999, thekson: "Meqenëse 

shumica e problemeve të planifikimit të turizmit kanë karakteristika 

hapsinore apo gjeografike dhe priren të jenë shumë dimensionale dhe 

komplekse, ka të ngjarë që projektet e planifikimit dhe menaxhimit të tyre 

të mund të jenë të menaxhuara me më shumë saktësi duke përdorur mjetet 

dhe teknikat e GIS” 4. 

Nisur nga kjo deklaratë, shumë autorë të mëvonshëm filluan të vinin në 

zbatim këtë ide, duke u thelluar në përdorimin e mjeteve dhe teknikave që 

software-t e GIS ofronin për planifikimin dhe menaxhimin e turizmit. Këtu 

përmendim Bahaire & Elliott-White (1999), të cilët përdorën aftësitë që 

ofronte GIS në lidhje me inventarizimet e burimeve turistike, identifikimin 

e destinacioneve të reja turistike, matja e ndikimit në mjedis nga zhvillimi 

i turizmit, menaxhimi i fluksit të vizitorëve, etj5. 

Tabela nr.1-Aftësitë e GIS në turizëm 

Kapacitetet 

funskionale te GIS 

Pyetjet bazike ne GIS Aplikimi ne turizëm 

Futja e te dhënave, 

ruajtja dhe perpunimi 

i tyre 

Lokacioni: Cfarë është 

në…??? 

Inventarizimi i burimeve turistike 

Prodhimi I hartave Gjendja: Ku ndodhet…??? Identifikimi i lokacioneve më të 

përshtatshme për zhvillim 

                                                           
3 Andrew S. Dye, Shih-Lung Shaë, 2007 
4 David Mcadam, 1999, Tha value and scope of Geographic Information System in 

Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism, fq.79 
5 Bahaire, T., & Elliott-White, M. (1999). The application of Geographical Information 

Systems (GIS) in sustainable tourism planning: A review. Journal of Sustainable Tourism, 

7(2), 159–174. http://dx.doi.org/10.1080/09669589908667333.  
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Integrimi i të dhënave Trend: Çfarë ka 

ndryshuar…??? 

Vlerësimi i impaktit të turizmit 

Pyetjet dhe kerkimet e 

te dhenave 

Routing: Cila është rruga 

më e mire??? 

Menaxhimi i vizitorëve 

Analiza hapsinore Modeli: Cili është modeli?? Analizimi i marrëdhënieve të 

shoqëruara me përdorimin e 

burimeve (problematika dhe 

nevoja per ndërhyrje) 

Modelimi hapsinor Modelimi: Po sikur….??? 

(Ngritja e hipotezave dhe 

gjetja e zgjidhjeve me te 

mira) 

Vlerësimi i impakteve të 

potencialeve në zhvillimin e 

turizmit 

Burimi: Baharie an Elliton-White, 1999, fq.159 

Farsari dhe Prastacos në vitin 2004 analizuan, në një studim të tyre, disa 

mundësi praktike për përdorim GIS në planifikimin e turizmit si: 

menaxhimin e rrjedhës së vizitorëve, inventarizimin e objekteve dhe 

përdorimin e burimeve turistike, vlerësimin e ndikimeve të zhvillimit të 

turizmit në mjedis, etj. Në studimin e tyre ato përshkruan se nëpërmjet GIS 

mund të identifikohen hapsira për organizimin e aktiviteteve turistike në 

një destinacion turistik si dhe zbatimi i planeve strategjike për 

infrastrukturë superiore nga autoritetet menaxhuese dhe planifikuese të 

turizmit6. 

Përveç përdorimit në planifikimin dhe menaxhimin e zhvillimit të turizmit, 

GIS po përdoret dhe në marketingun e tij. Raste të shumta aplikimi janë 

bërë nga autorë të ndryshëm si Bertazzon, Crouch, Draper, & Ëaters, 1997; 

ElliottWhite & Finn, 1997; Feng & Morrison, 2002; Ayed, Bazazo, 

Hasoneh, & Ayed, 2010; Beeco et al., 2013; Bertazzon et al., 1997; 

Chancellor & Cole, 2008; Chang & Caneday, 2011; Feng & Morrison, 

2002; Jovanović& Njeguš, 2008; Miller, 2008; Supak et al., 2014, etj. 

                                                           
6 Farsari, Y. & Prastacos, P. (2004) GIS applications in the planning and management of 

tourism. In A. A. Lew, C. M. Hall, & A. M. Williams (Eds.), A Companion to Tourism, 

596-607. 



Përdorimi i teknologjisë GIS në Shqipëri është futur relativisht vonë në 

krahasim me vendet e tjera të rajonit dhe me gjerë. Ai ka gjetur përdorim 

në fusha të ndryshme si gjeologji, inxhinieri, ushtri, mjedis, gjeografi, etj, 

por një nga fushat që po aplikohet së shumti vitet e fundit është dhe turizmi. 

Ato janë të fokusuara në studime rasti, punime mikrotezash dha ato 

masteri. Këtu mund të rendisim disa artikuj me studime rasti, të cilat janë 

të fokusuara në fushën e turizmit, ku është aplikuar dhe teknologjia GIS, 

kryesisht në invetarizmin e resurseve turistike natyrore, krijimi i database 

dhe gjeoinformacionit të objekteve natyrore dhe kulturore me inters për 

turistët si dhe itinerareve turistike: M.Dollma, 20187 

(https://www.researchgate.net/publication/325313759_Geoinformation_o

f_the_hydromonuments_of_Albania) ; F.Pazari, M.Dollma, 20148;  

F.Pazari, M.Dollma, 20199 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2577444119300498); 

M.Dollma, 201510 (https://sciendo.com/pdf/10.1515/agta-2018-0008); 

B.Shyti, E.Kushi, E.Caca, 201111 

(http://www.jotr.eu/index.php/volume2/22-gis-technique-for-the-

management-of-tourism-activities-the-case-of-elbasan-region-in-albania); 

M.Hysenaj, 201612 

(https://www.econstor.eu/bitstream/10419/183718/1/29-ENT70-Hysenaj-

204-209.pdf) 

                                                           
7 Merita Dollma, Geoinformation of the hydromonument of Albania, 2018 
8 Florina Pazari, Merita Dollma, 2014, XX Congress of Carpathian Balkan Geological 

Association; Geoinformation of the geological site of Dibra district, 24-26 September 

2014, Tirane, Albania 
9 Florina Pazari, Merita Dollma, 2019, “Geotourism potential of Zall Gjocaj National 

Park and area neraby”, International Journal of Geoheritage and Parks, ISSN: 2310-3396 

(online), Darswin Publishing house 
10 Merita Dollma, 2018, Canyons of Albania and geotourism development, Acta 

Geoturistica, Volumi 9, nr.2, fq.29-34 
11 Bederiana Shyti, Evis Kushi, Enkela Caca, 2011, GIS technique for the management of 

tourism activities: the case of Elbasan region in Albania, Journal of Tourism Research, 

Volume 2. 
12 Medjon Hysenaj, 2016, Geospatial Technology a solution communication 

development, Case Study: Tourism Management in Albania; Proceedings of the 

ENTRENOVA - Enterprise REsearch Inovation Conference, Rovinj, Croatia 
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Figura nr.1 - Rasti i aplikimit të ArcGIS10.4 në krijimin e 

gjeoinformacionit për Parkun Kombëtar Zall Gjoçaj 

 

Burimi: F.Pazari, M.Dollma, 2019 

Për realizimin e studimit janë hulumtuar një sërë rastesh të ngjashme të 

aplikimit të teknologjisë GIS në turizëm në vende të ndryshme të botës, 

duke nxjerr në pah rëndësinë e aplikimit dhe rolin që ai luan në 

planifikimin, menaxhimin dhe marketimin e turizmit.  

 

METODOLOGJI KËRKIMI 
  

Mbledhja, përpunimi dhe analizimi i informacionit turistik si dhe paraqitja 

hartografike e hartave interaktive turistike për turistët është një produkt i 

cili i ofrohet turistit në formën e paketës turistike, duke i kursyer atij kohën 

dhe mjetet financiare. 

Qëllimi i këtij punimi ishte evidentimi dhe analizimi i rolit të teknologjisë 

GIS në planifikimin, menaxhimin dhe marketimin e destinacioneve 

turistike. Për arritjen e këtij qëllimi u përdorën metoda hulumtuese mbi 



raste të ngjashme aplikimi (rishikimi i literatures), metoda analitike si dhe 

ajo hartografike. Objektivat kryesore të punimit ishin: 

- Identifikimi i rasteve të përdorimit të teknologjisë GIS në turizëm; 

- Përzgjedhja e softwar-it për aplikimin në zonat pilot; 

- Identifikimi i zonave të pilotimit, mbledhja dhe grumbullimi i të 

dhënave për potencialet turistike të zonës, infrastrukturën dhe 

përcaktimin e itinerareve turiustike; 

- Dixhitalizimi i bazës së të dhënave, përpunimi kompjuterik dhe 

përcaktimi i destinacioneve dhe itinerareve turistike. 

 

Për ilustrimin e rasteve të përdorimit të GIS në zhvillimin e qëndrueshëm 

të turizmit, u përzgjodhën disa tematika dhe zona në Shqipëri: Bashkia Mat 

(për evientimin, dixhitalizimin, hartografimin e potencialeve turistike si 

dhe përcaktimin e llojeve të turizmit që mund të zhvillohen bazuar në një 

sërë komponentësh natyror dhe kulturor), trashëgimia natyrore e zonës 

Ohër Prespë si dhe zonimi i përdorimit të tokës në Parkun Kombëtar të 

Prespës. 

 

Realizimi i studimit ka kaluar nëpër disa etapa që nga grumbullimi dhe 

hulumtimi i të dhënave të zonave të studimit, vlerësimi dhe organzimi i 

tyre, futja në sistem dhe përpunimi hartografik i tyre, krijimi i bazës së të 

dhënave dixhitale, prodhimi i hartave me informacionet përkatëse mbi 

potencialet, itineraret dhe menaxhimin e tyre. 

 

Figura nr.2- Etapat e realizimit të studimit 

 

 

Menaxherëve dhe planifikuesve të turizmit 



GJETJET DHE ANALIZA 

  

Përdorimi i Sistemit të Informacionit Gjeografik (GIS) në turizëm ofron 

lehtësira për të gjitha aktorët e përfshirë në zhvillimin e qëndrueshëm të 

turizmit. Inventarizimi, dixhitalizimi dhe krijimi i hartave interaktive të 

resurseve turistike, përcaktimi i itinerareve dhe destinacioneve turistike si 

dhe evidentimi i zonave turistike me probleme mjedisore apo shkallë të 

lartë rrezikshmërie, janë lehtësira që ofrohen nga GIS. Në Shqipëri po 

shtohen gjoithmonë e më shumë rastet e përdorimit të GIS në turizëm, duke 

ofruar lehtësira dhe aksesueshmëri për turistët, ofruesit e shërbimeve 

turistike si dhe menaxherëve dhe planifikuesve të destinacioneve turistike. 

Si raste studimi janë marrë disa zona të Shqipërisë, për të demostruar 

aplikimin e teknologjisë GIS dhe rëndësia që ato kanë në turizëm. 

 

Rasti i parë i studimit është dixhitalizimi i potencialeve turistike dhe 

formave të zhvillimit të turizmit në bashkinë Mat. Bashkia Mat shtrihet në 

rajonin verilindor të Shqipërisë. Ajo është një bashki relativisht e vogël në 

krahasim me bashki të tjera, me një tendencë në largim të numrit të 

popullsisë, por me resurse natyrore në favor të zhvillimit të turizmit. 

Autoritetet lokale po marrin masa për zhvillimin e destinacioneve të reja 

turistike, duke u ofruar turistëve lehtësira në evidentimin dhe lokalizimin 

e potencialeve turistike. Në këtë rast është bërë grumbullimi i të dhënave 

parësore nga literatura ekzistuese, ku janë evidentuar të gjitha potencialet 

natyrore dhe kulturore që ofron zona, në funksion të zhvillimit të turizmit. 

Një pjesë e konsiderueshme e tyre janë të shpallura dhe Zona të Mbrojura 

apo Monumente Kulture, sipas kategorive përkatëse. Këtu mund të 

përmendim: Parku Kombëtar Zall Gjoçaj, Kepi i Skënderbeut, Guri i 

Vashës, Kanioni i Filmit, Gryka e Shkopetit, shpella e Valit, Rrapi i 

Marqeshit, Kalaja e Petralbës, Kalaja e Skënderbeut, Formula e 

Pagëzimit, kisha, banesa të tipit kullë, etj13. Pas inventarizimit të 

burimeve turistike si dhe analizimit të kushteve natyrore të zonës, janë 

                                                           
13 M.Dollma, F.Pazari, Touristic potential of Dibra, “Kuvendi” journal, vol.3, 2010, 

Michigan, USA, pages 140-152 

 



përcaktuar dhe format e turizmit që mund të zhvillohen në bashkinë e 

Matit, duke përcaktuar ture historike dhe kulturore, ture alpinizmi, 

gjuetie, përcaktimi i shtigjeve për ecje në natyrë si dhe përcaktimi i 

vendeve të përshatahme për kamping apo piknik për turistët e 

aventurës. Nëpërmjet software ArcGIS 10.4 është bërë e mundur futja 

dhe analizimi i të dhënave në sistem, duke prodhuar hartën turistike të 

bashkisë Mat, ku janë të dixhitalizuara të gjitha pikat turistike, mënyra 

e arritjes si dhe informacioni i nevojshëm për turistët nëpërmjet hartave 

interaktive. 

Harta nr.1-Potenciali turistik dhe format e zhvillimit të turizmit në Mat 

 
Autore: F.Pazari 



Nisur nga fakti që Mati është një ndër zonat që akoma nuk ka një fluks 

turistësh, si dhe froma mbizotëruese është turizmi i bazuar në natyrë, 

planifikuesit e turizmit mund të gjejnë zgjidhje të pikëpyetjeve në lidhje 

me format dhe mënyrat e zhvillimit të destinacioneve turistike si psh: 

përcaktimi i shtigjeve, ngritja e fermave apo agroturizmit, ngritja e 

kampingjeve, përcaktim i korridoreve turistike, ngitjen e infrastrukturës 

pritëse në harmoni me mjedisin si dhe menaxhimi i turistive në raste të 

fluksese turistike, duke u nisur nga kapacitetet mbajtëse të zonës. 

Një rast tjetër i sukseshëm i aplikimit të teknologjisë GIS në turizëm, është 

dhe aplikimi i tij për krijimin e gjeoinformacionit për trashëgiminë 

natyrore të zonës ndërkufitare Ohër Prespë. Nëpërmjet këtij studimi 

autorja, A.Miçi, ofron një informacion dixhital për gjithë tashëgiminë 

natyrore dhe infrastrukturën turistike. Nëpërmjet aplikimit të GIS është 

krijuar një database me informacion dixhital për trashëgiminë natyrore të 

rajonit, duke përshkruar në detaje të gjithë karakteristikat e tyre si dhe 

mënyrën e arritjes dhe destinacionet që mud të vizitohen gjatë rrugës. 

Database dixhital u vjen në ndihmë dhe agjensive rajonale të zonave të 

mbrojtura si dhe autoriteteve drejtuese lokale për menaxhimin e situatës në 

raste të flukseve turistike, në mënyrë që të merren masat për menaxhimin 

e fluksit, duke mos ndikuar në prishjen e ekuilibrit natyror, pasi zona është 

tashmë pjesë e UNESCO, Trashëgimi Botërore14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 A.Miçi, 2017, Disertacion: Vlerësimi ekonomik i hapësirës ndërkufitare Ohër-Prespë, 

Universiteti i Tiranës, fq.33, e disponueshme Online në: 

https://unitir.edu.al/hapdokument/?pdfURL=/wp-content/uploads/2018/03/Doktoratura-

Ardiana-Mici-Vler%C3%ABsimi-Ekonomik-i-Hap%C3%ABsir%C3%ABs-

Nd%C3%ABrkufitare-Oh%C3%ABr-Presp%C3%AB.pdf#toolbar=0  
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Harta nr.2-Rasti i përdorimit të GIS në invatrizimin e potencialeve 

turistike të zonës Ohër-Prespë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore: A.Miçi 

 

Për parkun Kombëtar të Prespës është bërë zonimi sipas formës së 

përdorimit të tokës. Nisur nga fakti që Parku i Prespës mban statusin e 

Parkut Kombëtar (Kategoria II e Zonave të Mbrojtura sipas IUCN-së), 

është bërë zonimi i saj sipas rëndësisë që paraqet si dhe përdorimit, në 



mënyrë që planifikuesit dhe menaxherët e turizmit dhe mjedisit të marrin 

masa për ruajtjen dhe mosdëmtimin e vlerave natyrore të saj. 

 

Harta nr.3-Zonimi i Parkut Kombëtar të Prespës sipas përdorimit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore: F.Pazari 

 

DISKUTIM 
  

Nga rishikimi i literaturës rezulton se Sistemi i Informacionit Gjeografik, 

është një mjet i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Në 

studimet e kryera në lidhje me rëndësinë e tyre, vihet theksi tek 

funksionalitetet që ofron GIS në futjen e të dhënave, ruajtjen, analizimin 

dhe dhënien e përgjigjeve për situata të caktuara, përpunimin hartografik 



dhe prodhimin e hartave në funksion të planifikimit, menaxhimit dhe 

zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit.  

 

Përdorimi i teknologjisë GIS në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit sjell 

përfitime të dyanëshme. Nga njëra anë kemi përfitimet që u vijnë 

viztorëve/turistëve, që duan të vizitojnë një destinacion të caktuar, dhe nga 

ana tjetër (ajo që është dhe më e rëndësishme për zhvillimin e turizmit të 

qëndrueshëm) përfitimet për planifikuesit apo menaxherët (vendimarrësit). 

Në përfitimet për vizitorët përmendim: 

 

- Vizualizimi i vendit të udhëtimit; 

- Eksplorimi i potencialit turistik që vlen të vizitohet në 

vendin/destinacionin ku ato duan të udhëtojnë; 

- Potenciali turistik (natyror, kulturor, aventurier) që ofrohet në 

destinacion; 

- Informacione të përgjithshme për vendet  turistike që do të 

vizitohen gjatë turit; 

- Video dhe fotografi nga pika të caktuara/panoramike të 

destinacionit turistik; 

- Informacion selektiv që i nevojitet turistit (infrastruktura rrugore, 

akomodimi, aktivitetet kulturore, tërheqjet  speciale, spitalet, 

komisariate policie, etj.); 

- Akses i thjeshtë dhe me kosto të ulët në informacion përmes  

Internetit (Web me bazë në GIS). 

 

Ndërsa në përfitimet që u vijnë planifikuesve/menaxherëve të turizmit dhe 

vendimarrësve mund të rendisim:  

- Marrja e informacionit mbi origjinën e turistëve; 

- Planifikim i llojit të transportit që mund të përdoret në varësi të 

kushteve topografike të zonës si dhe atyre klimatike; 

- Lokalizimi dhe përcaktim i lokacioneve të shërbimeve komunale 

(spitale, postë, komisariate policie, etj) në afërsi të qendrës së 

destinacionit turistik, duke u ofruar një shërbim cilësor turistëve; 

- Zonimi i zonës dhe përcaktimi i zonave për rekreacion, aktivitete 

argëtuese, vizita studimore, etj (në varësi dhe të shkallës së zonave 

të mbrojtura që mund të ketë një destinacion i caktuar turistik); 

- Klasifikimi i strukturave pritëse sipas kapacitetit mbajtës të tyre si 

dhe shërbimeve që ofrohen, duke u servirur turistëve kategori të 

ndryshme në varësi të kërkesës dhe buxhetit të tyre; 



- Identifikimi i problemeve të shkaktuara në rastet e fluksese të 

mëdha turistike (sidomos atyre mjedisore) dhe kërkimi i zgjidhjeve 

më optimale për planifikimin në të ardhmen, në mënyrë që të kemi 

një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit; 

- Kërkimi dhe gjetja e modeleve të përshtatshme të formave të 

turizmit, duke planifikuar dhe mirëmenaxhuar flukset turistike dhe 

ofrimin e shërbimeve. 

- Etj. 

 

 Në rastet e marra për studim për përdorimin e GIS në inventarizimin dhe 

përcaktimin e formave të turizmit si dhe shërbimeve turistike janë futur të 

dhënat përkatëse në sistem dhe pas përpunimit të tyre janë përcaktuar: 

objektet rekreative dhe turistike; skema e zonimit rekreativ; kapaciteti 

rekreativ dhe qëndrueshmëria e peizazheve dhe vendeve; ngarkesa 

ekzistuese dhe e planifikuar rekreative; shtigjet e ecjes (hiking) apo 

formave të tjera të turizmit në natyre dhe atij të aventurës; klasifikimi i 

zonave të mbrojtura që ndodhen në zonë si dhe futja e inforamcionit 

përkatës për secilën prej tyre; monumente historike dhe kulturore dhe 

arkitekturore dhe gjeoinformacioni i tyre; zona me rreikshmëri të shtuar 

për mjedisin dhe të pafavorshme për turistët në periudha të caktuara 

kohore; infrastruktura turistike dhe shërbimet komunale që ofrohen, etj. 

 

 

PËRFUNDIME 

 

Turizmi është një aktivitet shumë kompleks dhe, për këtë arsye, kërkon 

mjete që ndihmojnë në mënyrë efektive në marrjen e vendimeve dhe 

përmbushjen e kërkesave konkurruese ekonomike, sociale dhe mjedisore 

të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Aplikimet e GIS në planifikimin 

e turizmit tregoi se GIS është një mjet i fortë dhe efektiv që mund të 

ndihmojë në planifikimin e turizmit dhe vendimmarrjes. Kjo teknologji 

luan një rol të rëndësishëm në lokalizimin dhe përcaktimin e potencialeve 

turistike të një zonë të caktuar, duke përcaktuar vendet e përshtatshme për 

zhvillimin e formave të caktuara të turizmit, ngritjen e strukturave pritëse, 

shërbimeve si dhe menaxhimin e flukseve turistike dhe orientimin e tyre 

sipas interest që ato paraqesin, vlerësimin e ndikimit të zhvillimit të 

turizmit në një zonë të caktuar, gjetja e zgjidhjeve në rastet e 

problematikave të ardhura si rezultat i flukseve turistike, etj.  Ky studim 



vlerëson potencialin e GIS për planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm 

të turizmit në vendin tonë, duke e ilustruar me zona specifike.  

Ndonëse avantazhet e përdorimit të GIS në turizëm tashmë janë të 

evidentuara dhe analizuara për rëndësinë që ato paraqesin, vihen re disa 

kufizime në përdorimin e tyre në rastin e Shqipërisë në krahasim me vendet 

e rajonit dhe më gjerë. Këto kufizime lidhen me mungesën e specialistëve 

të mirëfilltë në GIS, mospromovimin e rëndësisë së tyre në industrinë e 

turizmit, përdorimi i paktët nga institucionet kompetente për marketingun 

e produkteve turistike, vijimi i përdorimit të metodave klasike të hartave, 

ku evidentorhen vetëm potencialet turistike, pa një informacion dixhital 

dhe interaktiv. 
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