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ABSTRAKTI
Ky punim ka për qëllim dizajnimin e një hapësire publike në të mirën e banorëve përreth përmes
planifikimit dhe dizajnit urban.
Prishtina si qyteti është mjaft i madh si nga aspekti sipërfaqësorë poashtu dhe me numër të madh
të banorëve. Si i tillë ka nevojë për më shumë hapësira të lira publike.
Kjo temë ka për qëllim projektimin dhe organizimin sa më funskional të parkut, ku me anë të një
dizajni të mirë ta ndryshojmë dhe ti japim jetë qytetit. Vendodhja e parkut është në një zonë
adekuate për një shfrytëzim të tillë, ku afër ka stacionin kryesor të trenit dhe ndan dy lagje të
mëdha të qytetit (Arbërinë dhe Lakrishtën).
Projekti i planifikuar ringjallë hapësirën përreth duke i dhënë funksione të ndryshme për
shfrytëzim nga të gjitha grupmoshat, një hapësirë e lirë publike e përbashkët me terrene sportive,
lojëra për fëmijë, hapësira për lexim, hapësira gjelbëruese dhe rekreuse.

Fjalët kyçe: hapësira publike, dizajnim urban, park i qytetit, rekreim
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FJALORI I TERMAVE
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1. HYRJE
Një hapësirë publike është një vend që përgjithësisht është i hapur dhe i arritshëm për njerëzit.
Rrugët (përfshirë trotuarin), sheshet publike, parqet dhe plazhet zakonisht konsiderohen hapësirë
publike. Në një masë të kufizuar, ndërtesat qeveritare të cilat janë të hapura për publikun, siç
janë bibliotekat publike janë hapësira publike, megjithëse ato kanë tendencë të kenë zona të
kufizuara me kufizime më të mëdha gjatë përdorimit. Nuk konsiderohen hapësirë publike,
ndërtesat në pronësi private ose pronat e dukshme nga trotuaret si dhe rrugët publike mund të
ndikojnë në peizazhin vizual publik, për shembull, nga reklamat në natyrë. Kohët e fundit,
koncepti i hapësirës së përbashkët është avancuar për të rritur përvojën e këmbësorëve në
hapësirën publike të përdorur së bashku nga automobilat dhe automjetet e tjera.
Hapësira publike është bërë gjithashtu diçka si gur prove për teorinë kritike në lidhje me
filozofinë, gjeografinë (urbane), artin pamor, studimet kulturore, studimet shoqërore dhe modelin
urban. Termi 'hapësirë publike' shpesh interpretohet keq për të nënkuptuar gjëra të tjera të tilla si
'vendi i mbledhjes', i cili është një element i konceptit më të madh të hapësirës shoqërore.

Hapësirat publike shpesh janë vlerësuar si hapësira demokratike të kongregacionit dhe
pjesëmarrjes politike, ku grupet mund të shprehin të drejtat e tyre.1
Një nga shembujt më të hershëm të hapësirave publike janë të përbashkëtat. Për shembull, nuk
kërkohen tarifa ose bileta të paguara për hyrje. Qendrat tregtare, pavarësisht nga përqindja e
pronësisë private, janë shembuj të 'hapësirës publike'.2
Hapësirat lineare publike të rezervuara për lëvizjen jo-motorike janë elemente të rëndësishëm të
një sistemi të mirë të hapësirës publike. Para së gjithash, trotuari shumë i rëndësishëm, pastaj
elementë të tjerë thelbësorë të qytetit të qëndrueshëm, janë korsi biçikletash.

1
2

Pietro Garau, Public Space: a Strategy for Achieving the Equitable City,2014, fq. 17
Barbara Hoidn, Public space,2016
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2. HULUMTIMI
2.1 Parqet urbane dhe integrimi i tyre në hapësirat publike
Një park urban njihet gjithashtu si hapësirë e gjelbër sepse ofron disa pemë, bar ose bimë në një
zonë që përndryshe përbëhet nga betoni dhe trotuari. Parqet urbane janë të arritshme për
publikun. Komoditetet që ofrojnë këto hapësira të hapura të gjelbërta ndryshojnë në varësi të
secilit park. Parqet më të mëdha urbane mund të kenë shumë mundësi argëtimi, të tilla si fusha
futbolli ose bejzbolli, rampa varkash dhe fusha tenisi. Edhe parku më i vogël urban zakonisht ka
disa shtigje për të ecur, si dhe tavolina pikniku. Ideja kryesore për të pasur parqe publike në
qytete është të siguroni një hapësirë të jashtme relaksuese, si dhe hapësira për shëtitje ose
aktivitete të tjera të fitnesit fizik. Parqet më të vogla urbane mund të jenë të vendosura në qendër
të godinave të banimit ose pranë ndërtesave të zyrave. Një park urban i lagjes mund të ketë një
zonë lojërash për fëmijë që përmban pajisje ngjitjeje dhe komplete lëkundëse.3
Një park urban ose një hapësirë e hapur publike është një park në qytete dhe vende të tjera të
përfshira për të ofruar rekreacion dhe hapësirë të gjelbër për banorët dhe vizitorët e komunës.
Projektimi, funksionimi dhe mirëmbajtja bëhet nga agjensitë qeveritare, zakonisht në nivelin
lokal. Parqet urbane përfshijnë terrenet e lojërave, kopshtet, shëtitjet, shtigjet ose shtigjet për
vrapim dhe palestër, shtigjet për biçikleta, fushat sportive, banjat publike, rampat dhe vendet për
piknik, në varësi të buxhetit dhe veçorive natyrore të disponueshme.4
Disa parqe urbane janë mjaft të mëdha dhe përfshijnë pyje dhe mjedise të tjera natyrore. Këto
parqe të mëdha publike shpesh quhen parqe komunale. Ata janë zakonisht një makinë e shkurtër
nga një zonë urbane. Parqet komunale gjenden në të gjithë botën. Për shembull, Jardine Park në
Richibucto, New Brunswick, Kanada, përmban kampe në bregun e detit me pajisje të tilla si
dushe, banjë, lavanderi monedhash, dru zjarri, si dhe një pishinë.³

Sheri Cyprus,’All think nature’,2020 (Online) . https://www.allthingsnature.org/what-is-an-urban-park.htm (Qasur
më 20.02.2021)
4
Pa autor , Urban park,(Online), https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_park (Qasur më 23.02.2021)
3
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2.1.1 Parku Alameda de Hércules në Seville
Planifikimi i parqeve ka filluar qysh në vitet e hershme, ku njëri prej tyre është edhe
parku Alameda de Hércules në Seville. Është një shesh apo qendër kopshti në Sevilje, Spanjën e
Jugut. E ndërtuar në 1574, fillimisht ishte një kopsht publik për të shëtitur, i quajtur sipas tetë
rreshtave të pemëve të bardha të plepave (álamos në spanjisht) që mbushin pjesën qendrore të tij.
E vendosur në gjysmën veriore të qytetit Antikos të Kaskos (qendra historike), midis lumit
Guadalquivir dhe lagjes Macarena, ishte kopshti më i vjetër publik në Spanjë dhe Evropë. 5

Figura 1. Kopshti Alameda de Hércules në Spanjë në vitin 1574 dhe sot
(Burimi: https://jardinessinfronteras.com/2016/10/23/alameda-de-hercules/ )

Kohët e fundit ajo u restaurua dhe u transformua për ta integruar plotësisht në jetën e qytetit,
duke e bërë atë një zonë urbane të pazakontë dhe tërheqëse që ndërthur kohën e lirë, kulturën dhe
artin. Në vitin 2009, Alameda de Hércules u hap edhe një herë për publikun pas gati tre vjet
punimesh rimodelimi. Tani, është e mundur të shijohet zona për këmbësorë e shtruar me pllaka
me ngjyra, duke zëvendësuar rërën e mëparshme të shkumëzuar ose alberon dhe duke rritur
numrin e pemëve. Të gjitha mobilet e rrugëve janë të reja, duke përfshirë shtyllat e llambave,
tavolinat, burimet e ujit dhe pjergullat.6

5

Albardonedo Freire, Antonio José, El urbanismo de Sevilla durante el reinado de Felipe II. Sevilla : Guadalquivir,
2002, fq. 191-208
6
Pa autore,(Online), https://www.visitasevilla.es/en/professionals/sevilla-venues/alameda-de-hercules-boulevard
(Qasur më 24.02.2021)
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2.1.2 Parku Városliget- në Budapest
Városliget (Parku i qytetit) është një park publik në Budapest afër qendrës së qytetit. Hyrja
kryesore e tij është Sheshi i Heronjve (Hősök tere), një nga vendet e Trashëgimisë Botërore të
Hungarisë. Zona quhej më parë Ökör-dűlő, që do të thotë "Lisi i Egër". Parku i qytetit ishte vendi
kryesor i festimeve të mijëvjeçarit 1896 të Hungarisë, në të cilën kohë u ndërtuan Avenue
Andrássy, Millennium Underground dhe Grand Bulevard.

Figura 2. Parku qendror i Budapestit (Burimi: https://www.codelt.nl/varosliget-budapest-area/ )

Városliget (Parku i qytetit) në qytetin e Pestit, ajo që sot është Budapesti, Hungari, ishte një
pronë e qytetit kur filloi pyllëzimi në mes të shekullit të 18-të, nga vitet 1790 me qëllimin e qartë
për të krijuar një park publik. Midis 1799 dhe 1805 iu dha me qira familjes Batthyány për të
kryer një projekt të tillë, por qyteti përfundimisht kishte marrë përsëri kontrollin dhe në 1813
shpalli një konkurs projektimi për të përfunduar përfundimisht parkun; punimet filluan në 1816.7

7

Pa autorë,’Budapest city park’,(Online) ,
https://www.budapest.com/city_guide/attractions/budapest_city_park.en.html (Qasur më 24.02.2021)
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Qendra e sheshit është e okupuar nga një monument i kolonizuar që përkujton mijëvjeçarin e
pushtimit të Hungarisë.
Një grup skulptura përfaqësojnë krerët Magyar, duke përfshirë edhe udhëheqësit të tyre legjendar
Arpadit cili udhëhoqi fiset pushtues nga Azia në pellgun e Karpate. Midis shtyllave mund të
shihen statuja të mbretërve, gjeneralë dhe politikanë të Hungarisë.
Në anët e kundërta të sheshit janë dy muzetë kryesorë të artit të Budapestit:
•

Muzeu i Arteve të Bukura përmban koleksionin kryesor artistik të vendit.

•

Muzeu tjetër quhet Műcsarnok (Pallati i Arteve) dhe është salla më e madhe e
ekspozitave të vendit, një vend i përshtatshëm për ekspozitat e mëdha të përkohshme.

Liqeni afër është një mjedis romantik për shëtitje me varkë në verë dhe patinazh në akull në
dimër.
Banjat Széchenyi të kompletuara me pishina termike, banja me avull dhe vaska turke, pishina
dhe një park ujor janë banjot më të mëdha në Evropë.
Muzeu i Transportit strehon një nga koleksionet më të vjetra të Evropës për relikeve të historisë
së transportit.
Kopshtin zoologjik 135-vjeçar i Budapestit, i ndërtuar në stilin Art Nouveau, ishte i pari i këtij
lloji në botë. Objekti tjetër popullor i dëfrimit në parkun e qytetit është Cirku Metropolitane.
Pallati i Mrekullive në 19 Váci út është ‘shtëpia e lojërave’e para interaktive e Evropës Qendrore
e shkencës, e njohur për fëmijët. 8

8

Budapest Guide, ‘The City Park’, 2015 (Online), https://www.travelguidebudapest.com/the-city-park/
(Qasur më 24.02.2021)
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2.1.3 Parku qendror në Nju Jork
Park tjetër është edhe parku qëndror (Central Park) i Nju Jork-it. Plani është bërë nga Andrew
Jackson Downing, një nga dizajnerët e parë amerikanë të peisazhëve. Parku qendror është i ndarë
në tre seksione: "North End" që shtrihet mbi rezervuarin e Jacqueline Kennedy Onassis; "MidPark", midis rezervuarit në veri dhe liqenit dhe ujit të konservatorit në jug; dhe "South End"
poshtë liqenit dhe ujit të konservatorit.

Figura 3. Parku qendor i Nju Jork-it
(Burimi: https://s3.amazonaws.com/assets.centralparknyc.org/images/about/press/pressrelease/Central-Park-Aerial-Looking-North.jpg )
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Parku ka mbjellje dhe forma të tokës me pamje natyrore, të cilat janë aty pothuajse që kur është
ndërtuar ky park në vitet 1850 dhe 1860.
Ajo ka tetë liqene dhe pellgje që u krijuan artificialisht duke dëmtuar depërtimet natyrore dhe
rrjedhjet. Ka disa seksione të pyllëzuara, lëndina, livadhe dhe zona të vogla me bar. Ka 21
terrene lojërash për fëmijë, dhe 6,1 milje (9,8 km) ngasje. Parku qendror është parku i pestë më i
madh në qytetin e New York, me një sipërfaqe prej 843 hektarë. 9

Figura 4. Harta e parkut qendror të Nju Jork-ut (Burimi: https://www.planetware.com/newyork-city/new-york-central-park-us-ny-central.htm )

9

"Central Park Running Map" (PDF). Central Park Conservancy. 2014. Archived from the original (PDF) on
November 23, 2018. Retrieved April 1, 2019 (Online)
https://s3.amazonaws.com/assets.centralparknyc.org/new_images/map/Central-Park-RunningMap.pdf?mtime=20200914113323 (Qasur më 25.02.2021)
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2.1.4 Parku Türkenschanz në Vjenë
Parku, i vendosur në rrethin e 18-të, është një nga parqet më të mëdhenj me një dimension prej
150.000 m2 në qytetin e Vjenës. Parku u hap në 1888, në vendin ku ndodhej ngulitja e vjetër e
ushtrisë së Perandorisë Osmane. Në Rrethimin e Dytë të Vjenës, forcat e Perandorisë Osmane
me shtetet e tyre vasale dhe degë kanë rrethuar qytetin e Vjenës për dy muaj në verën e vitit
1683. Ata hapën llogore përreth qytetit dhe një nga këto llogore ishte vendosur në vend ku sot
ndodhet parku. Pas vitit 1892 parku u menaxhua dhe ridizajnua nga qyteti i Vjenës. Në këtë kohë
u shtua një pellg i vogël.

Figura 5. Parku Türkenschanz në Vjenë gjatë sundimit turk
(Burimi: https://www.itinari.com/tuerkenschanz-park-a-sanctuary-built-on-the-ferocious-placei1a8 )
Parku Türkenschanz është i njohur për bimët e tij interesante dhe të rralla botanike, të cilat kanë
tipare jashtëzakonisht piktoreske në peizazhin e valëzuar. Në bashkëpunim me Universitetin
fqinjë të Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës, shumë bimë të rrallë botanike, nga të gjitha
kontinentet u mbollën në park.
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Një përbërje e pazakontë e peizazhit është një tjetër tipar tërheqës i parkut. Kodrat janë të
ndërthurura me livadhe dhe shtigje gjarpëruese. Ka disa pellgje të vendosura në park. Përveç
pellgjeve, përrenjve dhe burimeve, ka një numër monumentesh në park. Në vitin 1991, u zbulua
shatërvani Yunus Emre, dhuruar nga ambasadori turk në shenjë të miqësisë Austro-Turke. Një
shesh lojërash i madh e bën parkun gjithashtu një vend të shkëlqyeshëm për fëmijët.10

Figura 6. Parku Türkenschanz në Vjenë
(Burimi: https://www.wien.gv.at/english/environment/parks/tuerkenschanz.html )

10

Ogi Savic,’itinari’,2019 (Online) https://www.itinari.com/tuerkenschanz-park-a-sanctuary-built-on-the-ferociousplace-i1a8 (Qasur më 25.02.2021)
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3. SHQYRTIMI I LITERATURËS
3.1 Historik i shkurtër
Prishtina është kryeqyteti i Kosovës si dhe njëkohësisht qyteti më i madh. Ka një popoullsi prej
198.214 banorësh. Emri Prishtinë supozohet që e ka burimin ilir të fjalës, apo në atë latin
(pristinus – e dikurshme), ka autorë të tjerë që nisen prej asaj që emri Prishtinë do të ketë qenë
emër i ndonjë personaliteti. Të gjitha shpjegimet etimologjike janë ende hipotetike. Prishtina me
këtë emër përmendet në mesjetë, mirëpo gjurmët e vendbanimeve arkeologjike rreth asaj
shtrihen që nga neoliti, sikurse ato rreth lumit Graçanka, që supozohet të kenë vjetërsinë 6 mijë
vjeçare. Vendbanime të periudhës së hershme të hekurit janë gjetur edhe përgjatë Taukbashçes
dhe shkollës normale, në gjithë kompleksin deri te bazeni i Gërmisë, ku vërtetohen edhe
vendbanimet e para ilire në rrethin e Prishtinës. Në afërsi të Prishtinës ka qenë njëri nga
vendbanimet më të rëndësishme në regjion, Ulpiana romake, e ngritur në themelet e një
vendbanimi ilir, që më vonë pas një tërmeti katastrofë që goditi Dardaninë, u ngrit në një nga
qendrat më të mëdha bizantine në mesjetën e hershme me emrin “Justiniana sekonda”. Këtë e ka
ngritur perandori i madh romako-bizantin, Justiniani, në shek. VI. Ndërsa, në mesjetën e
hershme Lipjani luante rolin e një kështjelle kufitare të Bizantit me Serbinë. Vendgjetja e parë
arkeologjike me kulturë materiale sllave në Kosovë (tek. Shek. X–XI) është gjetur në fshatin e
ngjitur me Prishtinën, Matiçanin. 11
Prishtina gjithashtu, është edhe qendra administrative e Komunës së njëjtë. Prishtina është e
vendosur në koordinatat 42 ° 40 '0 "Veri dhe 21° 10' 0" Lindje. Sipërfaqja e Komunës së
Prishtinës është rreth 523 km2 . Shtrihet në planin morfologjik të Kosovës dhe përfaqëson një
plan aluvial të mbuluar me sedimente të liqeneve, dhe nga ana gjeologjike është një depresion
tektonik, i cili është ngritur gjatë ndryshimeve të OligoMiocene. Klima është kontinentale, me
dimra të ftohtë dhe verëra të nxehta, me mesatare të reshjeve prej 600 mm për vit.12

11
12

Pa autor,Prishtina,(Online) https://sq.wikipedia.org/wiki/Prishtina (Qasur më 01.03.2021)
Komuna e Prishtinës,Plani Zhvillimor Komunal I Prishtinës 2012-2022,Prishtinë,Kosovë,fq.10
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3.1.2 Evoluimi i Prishtinës si qytet urban
Në shek. XVI Prishtina ishte qendër e njohur tregtare, sidomos me metale fisnike. Në panairin
tradicional të Prishtinës mund të gjendeshin mallra nga i tërë Ballkani dhe Italia, ndërsa në afërsi
të qytetit përmenden edhe lojërat kalorëse mesjetare. Më vonë, në vitin 1812 Prishtina është
qyteti më i madh me afro 12 mijë banorë. Ndërsa autori serb A. Bogosavleviq në librin e tij O
Arnautima shkruan se Prishtina në gjysmën e dytë të shekullit XIX, kishte 17.000 banorë, me 13
xhami. Dy zjarre të mëdha e dëmtuan shumë Prishtinën në shek. XIX.

Figura 7. Prishtina në mes viteve 1850-1950
(Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=9WEdmjszB28 )

Prej viteve të 1960-ta, Prishtina përjeton një zhvillim urbanistik të hovshëm që ia ndërron dukjen
nga një qytezë me tipare otomane në një qytet bashkëkohor. Vitet e 1970-ta sjellin një ndryshim
thelbësor në karakterin e qytetit, të ndikuara nga hapja e Universitetit të Prishtinës dhe rritja e
ndikimit politik të Prishtinës me fitimin e autonomisë dhe faktorizimin federal të Kosovës në ishJugosllavi. Në këto dy dekada ndërtohen lagjet Ulpiana, Dardania, Lakërishta, Bregu i Diellit,
Arbëria (ish-Dragodani) dhe të gjitha objektet identifikuese të Prishtinës.
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Tabela 1. Rritja e numrit të banorëve ndër vite (Burimi: PZHU, 2012-2022)
Viti

Shtëpi/banorë

Lagje

1486/87

392

10

1569/70

629

29

1660

2060

/

1685

3000

/

1689

4000

/

1811

12000 ba

/

1991

150.000 ba

/

1999

338.000 ba

/

2000

515.477 ba

/

Dendësia e popullsisë është 247 banorë për kilometra katrorë. Ndërsa dendësia e popullsisë në
zonën periferike të komunës pa Prishtinën, si qendër urbane, është 123 banorë për km2. Bashkia
e Prishtinës i ka gjithsej 48 fshatra. 13
Si një qendër urbane me funksione përfaqësuese dhe fuqinë e saj ekonomike, ka ndryshuar
strukturën e popullsisë. Me hapësirën përreth është bërë gjithnjë e më shumë një përqendrim për
një popullsi të madhe. Ndërsa zona malore, veçanërisht zonat më të largëta kanë një zhvendosje
për shkak të shpopullimit, veçanërisht pas Luftës së Kosovës. Shpërndarja e vendbanimeve varet
nga shkalla e zhvillimit ekonomik, kushtet natyrore, rrethanat socio-politike, pozita. Një nga
karakteristikat është edhe shpërndarja e pabarabartë e vendbanimeve.
Sipas regjistrimit të bërë në 1991 (bojkotuar nga shumica shqiptare), popullsia e komunës së
Prishtinës ishte 199,654 kurse në fillim të vitit 1999, Prishtina kishte rreth 230,000 banorë. 14

13
14

Riza Qavolli ,"Gjeografia Regjionale e Kosoves fq.157"
Pa autor,Prishtina, (Online) https://en.wikipedia.org/wiki/Pristina#History (Qasur më 02.03.2021)
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Figura 8. Zhvillimi i Prishtinës në vitet 1965,1978,1988,2010 (Burimi: PZHU, 2012-2022)

Me 1975, pas përgatitjeve dyvjeçare për fillimin e hartimit të PPU-së, u aprovua "Projekti i
detyrës për hartimin planit të përgjithshëm urbanistik të Prishtinës” dhe u morr vendimi për
fillimin e hartimit të PPU-së (Fletorja zyrtare e KSAK" , nr"51/75) . Koncepti i dokumentit të
aprovuar me modelin e procesit të hartimit të PPU-së, kishte për qëllim të vendosë bazat për
fillimin e planifikimit dhe rregullimit të vazhdueshëm, të hapësirës së Prishtinës.
Pas vitit 1999, zhvillimet në qytetin e Prishtinës ndikuan në mënyrë qenësore në strukturën
urbane ku një pjesë e madhe e strukturës urbane u transformua.15

15

Hidroing DK. dhe Komuna e Prishtinës, 2013. Plani Zhvillimor Urban-Prishtina 2012-2022, Prishtinë, Kosovë
fq. 28
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Figura 9. Rikonstruimi i rritjes së qytetit bazuar në hartat historike dhe
ortofoto e 2010s (Burimi: PZHU, 2012-2022)
Për njëzet vjet Prishtina është rritur për 1000ha.16 Këto zgjerime janë në një dendësi shumë të
ulët, duke rënduar problemet e transportit në distancë dhe konsumin e tokës bujqësore.
Zhvillimet spontane në kohët të fundit duken jo të strukturuara, jashtë vizionit të planifikuar dhe
pa ndonjë identitet të definuar të qytetit. Kjo qasje ka shkaktuar disa probleme, të njohura edhe
në qytetet evropiane:
• Shtrirja dhe zgjerimet urbane janë sinonim me zhvillimet e pakontrolluara urbane, të
karakterizuara me një përzierje të densitetit të ulët të përdorimit të tokës, sidomos në periferi të
qytetit. Zhvillimi është i shpërndarë dhe me trend për diskontiniutet duke shndërruar zonat në
“ujdhesa” bujqësore, ndërsa, në qytet, disa zona kanë mbetur të paorganizuara.
• Kjo mënyrë e zhvillimit është joracionale dhe tenton të ketë një ndikim negativ në mjedis
(përdorim të lartë të energjisë për ngrohje në shtëpitë e shpërndara individuale, lidhjeve të
shtrenjta të shërbimeve publike dhe përdorimin e konsiderueshëm të energjisë për shkak të
shkëmbimeve të shpeshta – përderisa puna, akomodimi jetësor kanë tendencë të jenë larg njëratjetrës (BE: PSUD).17

16

Vlerësimi në Planin Hapësinor të Kosovës, periudha 1980-1999
Hidroing DK. dhe Komuna e Prishtinës, 2013. Plani Zhvillimor Komula-Prishtina 2012-2022, Prishtinë, Kosovë
fq.78-79
17
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3.2 Analizat e lokacionit
Lokacioni gjendet në pjesë perëndimore të kryeqytetit (Prishtinës), ndan dy lagje të mëdha atë të
Arbërisë dhe të Lakrishtës. Është lehtë i qasshëm dhe ka lidhje të mirë nga rruga kryesore. Ka
afërsi me pjesën qendrore të qytetit, në të gjendet edhe hekurudha apo stacioni kryesor i trenit.
Mund të themi se kjo është pjesa më e pazhvilluara qytetit.

Figura 10. Lokacioni me fotot ekzistuese
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3.2.1 Zonimi, destinimi
Struktura funksionale dhe hapësinore e propozuar bazohet kryesisht në gjendjen ekzistuese
strukturale e hapësinore, tendencat ekzistuese të zhvillimit, potencialet dhe qëllimet zhvillimore.
Çështjet zhvillimore janë:
•

konsolidimi i tokës së ndërtuar, densifikimi dhe ristrukturimi i tokës për përmbajtje të
banimit;

•

rezervimi i tokës ndërtimore për zgjerim;

•

sigurimi i përmbajtjeve sociale (edukimit, shëndetësisë, kulturës, sportit dhe rekreacionit,
administratës lokale), për nevoja të bashkësive lokale/lagjeve dhe për nevoja të qytetit;

•

ruajtja e potencialeve natyrore dhe bujqësore aktivizimi si dhe krijimi i komplekseve
industriale për nevoja të biznesit, etj.

Shfrytëzimi i sipërfaqeve përfshin tërë territorin e zonës urbane të Prishtinës me sipërfaqe të
ndërtuara, sipërfaqe specifike, sipërfaqe të gjelbra dhe sipërfaqe të transportit.

Figura 11. Zonimi i sipërfaqes (Burimi: https://kk.rks-gov.net/prishtine/wpcontent/uploads/sites/45/2018/02/06-PZHU-DESTINIMI-I-SIPERFAQEVE.pdf )
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Shfrytëzimi i sipërfaqeve përfshin tërë territorin e zonës urbane të Prishtinës me sipërfaqe të
ndërtuara, sipërfaqe specifike, sipërfaqe të gjelbra dhe sipërfaqe të transportit. • Sipërfaqja e
planifikuar për ndërtim përfshin një hapësirë prej 5,022.58 ha, • Sipërfaqe të gjelbra të
pandërtuara 5,570.52 ha , • Sipërfaqja e transportit përfshinë një sipërfaqe prej 416.12 ha,
• Sipërfaqet e veçanta si varrezat, lokacionet arkeologjike, kampi i “KFOR”-it, Kampi i FSK-së,
gurorja, trafo stacionet , rezervarët e ujit (nëntokësor) përfshijnë 172.99 ha.

Tek etazhitetit mund të shohim se si janë të ndara dy lagjet, ku në pjesën e sipërme kemi më
shumë lagje apo banim individual, kurse pjesa tjetër banim kolektiv-afarizëm. Lokacioni është i
rrethuar me ndërtime të larta

Figura 12. Etazhitete sipas Planit rregullues urban të Prishtinës
(Burimi: https://prishtinaonline.com/uploads/c3_kushtet_e_ndertimit__tipologjita_e_ndertimit_2017-04-25_15-13-13.pdf )
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3.2.2 Infrastruktura
Infrastruktura në këtë pjesë është e mangët, trotuare mungojnë në disa pjesë, qasja nga pjesa e
Arbërisë deri tek lokacioni është e vështirë. Transport publik nuk ka. Rrugët janë të
stërngarkuara në çdo orë të ditës. Unaza e brendshme, e propozuar në Planin Strategjik të
Zhvillimit Urban të Prishtinës, ku parashihet një bulevard i gjerë i qytetit.
Me një karakter urban joperiferik, kjo rrugë duhet dalluar nga unaza e jashtme, ajo do të lejojë
qasje dhe parking përgjatë një rruge paralele të shërbimit. Ajo mund të caktojë hapësirë për të
gjithë përdoruesit e rrugës. Shembulli i dhënë përfshin (nga ndarësit qendrorë në të djathtë) dy
korsi makinash, hapësirë për një autobus ose korsi tramvaji, një ndarës, një shteg për çiklistë për
rrugë shërbimi, parkingje paralele dhe, më në fund, një trotuar të gjerë.

Figura 13. Infrastruktura
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Figura 14. Qarkullimi nëpër hapësirat publike

Qarkullimi prej kësaj pjese në qendrën e qytetit mund të bëhet në këmbë ose me makinë. Me
këmbë kemi një distance prej 900 m-15min ecje, kurse me makinë 900m-3min.
Qytetin e Prishtinës e karakterizon një trafik mjaft i dendur, me numër të madh makinash, qe
brenda ditës qarkullojnë edhe nga shumë lokacione të Kosovës, me vende jo të mjaftueshme për
parkim dhe makina të vjetra. Rruga Tirana është rruga kryesore që ka lidhje me lokacionin e cila
hynë në radhën e rrugëve me numrin më të madh të automjeteve në qytetin e Prishtinës.
Gjendja nëpër këto rrugë vështirësohet gjatë ditës, edhe për shkak të lëvizjes së një numri të
madh të këmbësorëve, vonesave që ndodhin për shkak të konflikteve nëpër kryqëzime dhe
kërkesat për parkingje nëpër trotuare.
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Figura 15. Rrugët
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3.2.3 Diellosja, erërat dhe zhurmat
Në Prishtinë mbizotëron klima kontinentale me një temperaturë vjetore mesatare prej 10,4 °C
dhe me reshje vjetore mesatare prej 600 mm. Në korrik arrin temperatura vjetore mesatare prej
30 °C, në janar prej -0,6 °C

Figura 16. Diagrami i erërave (Burimi: Meteoblue, 2006-2021)
Lokacioni ka vizura nga të gjitha anët, mirëpo në pjesën lindore kanë filluar disa ndërtime të
larta të cilat pengojnë dritën e diellit në mëngjese.
Pasi që këtu kemi rrugët kryesore dhe gjithmonë janë të qarkullueshme atëherë kjo pjesë nuk
është kurrë në qetësi. Zhurmat e makinave dëgjohen qysh në orët e para të mëngjesit ashtu edhe
në orët e vona të mbrëmjes.

Figura 17. Temperaturat dhe reshjet mesatare mujore në Prishtinë (Burimi: PZHU)
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Ndotja akustike është veçanërisht e rëndë në vendet në zhvillim dhe kjo i përket edhe Prishtinës
veçanërisht lokacionit që kam përzgjedhur. Kjo ndotje i detyrohet kryesisht trafikut rrugor ku në
zonat e dendura të trafikut rrugor, nivelet e presionit akustik gjatë ditës mund të arrijnë 70 dB.
Gjendja e keqe e Termocentraleve A dhe B paraqet rrezikun më të madh për ndotjen e mjedisit të
Komunës së Prishtinës, edhe pse këto termocentrale nuk ndodhen në territorin e saj. Duke u
bazuar në të dhënat meteorologjike të marra nga Instituti Hidrometeorologjik në Prishtinë, era
dominuese është ajo që fryn nga drejtimi veriperëndim-juglindje. Për këtë arsye shpërndarja e
ndotjes bëhet 90% në drejtim të verilindjes dhe jo drejtpërdrejt në qytetin e Prishtinës.

Figura 18. Diellosja, zhurmat dhe vizurat
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3.2.4 Gjelbërimi

Prishtina, si edhe shtetet e tjera në rajon, përballet me ndotje mjedisore dhe degradim të mjedisit.
Prerja dhe djegia e drurëve, dëmtimi i shtretërve të lumenjve për gërmimin e rërës, hedhja e
mbeturinave si dhe fenomeni i erozionit, rrezikojnë këto burime nga degradimi i resurseve
natyrore. Hapësirat e pandërtuara janë kryesisht të gjelbërta por nuk janë të mirëmbajtura dhe
shumicën e kohës përdorën për hedhjen e mbeturinave. Ndonëse është pjesa më e ngarkuar e
qytetit nuk është edhe një pemë e vetme e mbjellur në këtë pjesë.

Figura 19. Gjelbërim
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Qytetin e Prishtinës e karakterizon një trafik mjaft i dendur, me numër të madh makinash, qe
brenda ditës qarkullojnë edhe nga shumë lokacione të Kosovës, me vende jo të mjaftueshme për
parkim dhe makina të vjetra, që drejtpërdrejt ndikojnë në ndotjen ajrit dhe në shëndetin e
populate. Ndotja e CO2 vjen 30% nga përdorimi i karburantit për prodhimin e energjisë, 29%
nga transporti, 20% nga industria, 15% nga amvisëria, dhe 6% nga burime të tjera.

Figura 20. Paraqitja grafike e të dhënave për gjendjen e ajrit
(Burimi: http://kosovoairquality.rks-gov.net/secure/index2.html )
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3.2.5 SWOT analiza
Me anë të kësaj analize kuptojmë gjendjen aktuale të lokacionit, me anë të SWOT analizës mund
të evidentojmë përparësitë, mangësitë, mundësitë dhe rreziqet e lokacionit. Pas evidentimit të
tyre do ta kemi më të lehtë të projektojmë.

Përparësitë
-Pjesë qendrore,
-Lidhje e afërt me rrugët kryesore,
-Rritje e vazhdueshme e shërbimeve publike,
-Afërsia me hekurudhën.

Mangësitë
-Ndërtime intensive,
-Gjendje e vështirë për këmbësorët,
-Infrastrukturë e pamjaftueshme për aktivitetet kulturore,arsimore,
-Standard i ulët i stacionit hekurudhor,
-Mungesë të hapësirave të gjelbërta publike.

Mundësitë
-Të bëhet hapësirë më atraktive për banorët,
-Largimi i mbeturinave dhe makinave,
-Më shumë e shfrytëzueshme,
-Krijimi i hapësirave për aktivitete kulturore,
-Mundësia e mbjelljes së pemëve si dhe rritjen e gjelbërimit,
-Dizajnimin e hapësirave të lira publike.

Rreziqet
-Rritja e trafikut në mungesë të zhvillimit të mirëfilltë të transportit publik,
-Mungesë e mirëmbajtjes,
-Rritje e gabuar urbane.
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4. ZHVILLIMI (DIZAJNIMI URBAN)
4.1 Masterplani
Sipas planit zhvillimor të Prishtinës kjo pjesë është e ndarë në blloqe dhe secili bllok ka një
funksion të veçantë. Poashtu është paraparë që të bëhet një lidhje me Arbëris duke inkuadruar
gjelbërim në pjesë e hekurudhës, si dhe futjen e hekurudhës nën nivelin e tokës.
Prishtina si qytet në rritje e ka të nevojshme krijimin e hapësirave të lira publike e në veçanti të
hapësirave të gjelbërta.
Në figurën 21. është paraqitur harta e destinimit të sipërfaqes nga plani zhvillimor i Prishtinës me
masterplanin e projektuar, bashkimi i këtyre dy hartave për të parë se si integrohet projekti në
hapësirën ekzistuese.
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Figura 21. Destinimi i sipërfaqes (Burimi: https://prishtinaonline.com/uploads/destinimi-isiperfaqeve-4.pdf )
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4.2 Koncepti, ideja dhe vizioni
Koncepti është bazuar në potencialet që ka ajo pjesë e Prishtinës duke krijuar një atmosferë të
favorshme për qytetarët dhe në të njëjtën kohë forcon identitetin e qytetit.
Koncepti është bërë në bazë të aktiviteteve që një njeri bënë gjatë ditës, do të thotë që kjo
hapësirë të mund të shfrytëzohet në çdo kohë
Lokacioni është ndarë në katër atribute kryesore si , aktivitetet, komoditeti dhe imazhi, hyrjet dhe
lidhja e tyre. Pastaj kemi kualitetin e këtyre atributeve,dhe në fund kemi përdorimin e tyre.

Figura 22. Diagrami i konceptit
(Burmi: https://www.pinterest.com/pin/242701867395306447/ )
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Vizioni përqendrohet në një dizajn të ekuilibruar, me forma të përshtatshme poashtu me lidhjen e
dy lagjeve të mëdha të qytetit, si dhe lidhje me rrugët ekzistuese. Kjo lidhje të bëhet me vizura të
qarta dhe të dukshme si nga këmbësorët ashtu edhe nga njerëzit që janë nëpër makina apo
automjete tjera udhëtimi, duke i inkurajuar që ta vizitojnë atë pjesë por njëkohësisht ta përdorin
edhe si rrugë kaluese për në destinacionin e tyre.

Tabela 2. Programi i funksioneve

Ekzistuese

Planifikuarat

Hekurudha

Gjelbërim me rekreacion

Mbeturina

Shtigje për çiklistë

Hapësirë e pashfrytëzueshme

Shtigje për lëvizja, vrapim
Hapësira për lexim dhe aktivitete kulturore
Fontana, liqene artificiale

Kjo hapësirë parashikohet për gjelbërim më saktësisht park i qytetit. Organizimi i kësaj hapësirë
është bërë në bazë të programit të paraqitur në tabelën 2. Duke e parë që është një hapësirë në një
rrethinë ku ka mungesë të hapësirave të lira publike e ka bërë më të lehtë planifikimin e këtij
programi.
Qëllimi kryesorë është shtimi maksimal i gjelbërimit të lartë me qëllim të parandalimit të
zhurmave pasi që dihet që në njërën pjesë të lokacionit është rruga kryesore e cila është
gjithmonë e mbingarkuar me makina,si dhe në anën tjetër kemi banim kolektiv.
Hekurudha është pjesë e vjetër e qytetit e cila nuk është renovuar asnjëherë, nuk ka shenja
paralajmëruese, nuk ka masa mbrojtëse dhe paraqet rrezik të lartë për banorët e asaj rrethine.
Rruga e vetme për të kaluar nga lagjia Arbëria në lagjen Lakërishtë është kalimi mbi hekurudhë
nga një rrugë e improvizuar nga banorët, e cila është jashtëzakonisht e rrezikshme për jetën e
kalimtarëve. Përndryshe, këto dy lagje kanë mbetur të pa lidhura në mes veti dhe e vetmja
mundësi e lidhjes është përmes rrugëve kryesore, ku trotuaret janë të pakta ose të shfrytëzuara si
parkingje për konsumatorët dhe klientët e lokaleve në rrethinë.
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Kjo na lë të kuptojmë që zgjidhja e vetme është zhvendosja e hekurudhës nën nivelin e tokës, që
e bënë më të lehtë qasjen banorëve nga të dy anët si dhe një lidhje më të mirë të hapësirës.
Mobiliteti është ndër faktorët e parë që tentohet të arrihet. Këtu parashihet krijimi i qasjeve sa më
të mira dhe efikase për njerëzit.
Të bëhet ndarja e shtigjeve për qytetarët që e shfrytëzojnë vetëm për shëtitje apo për ata që e
përdorin si rrugë kaluese për destinacionin e tyre, si dhe shtigjet për çiklizëm. Këto shtigje do të
jenë të ndriçuara në maksimum për të rritur sigurinë e atyre që do ta përdorin pasi që është një
lokacion mjaft i zgjeruar.

Figura 23. Programi i funksioneve
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Hapësira publike rekreuse është dhe ka qenë një pjesë integrale e komuniteteve, shërben si një
vendndodhje për njerëzit për t'u takuar, relaksuar dhe shkëmbyer ide.
Llojet e hapësirave rekreuse që do të inkuadrohen janë: formale, joformale, hapësirat për lexim,
si dhe për aktivitete kulturore.
•

Në hapësirat formale do të kemi fusha për lojëra të ndryshme, hapësirë për lojëra për
fëmijë.

•

Hapësirë e lirë informale rekreative është ajo që ofron mundësi për aktivitete më pasive
rekreative si ecja, ulja dhe relaksimi i përgjithshëm, gjithashtu mund të ketë hapësirë për
lojë informale.

Figura 24. Koncepti i eksploduar
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Ky park do të jetë i frekuentuar nga të gjithë si nga banorët po ashtu edhe nga ata që jetojnë në
periferi të qytet ose edhe ata jashtë qytetit.

Hapësirë e përbashkët është parimi bazë i këtij punimi. Krijimi i një ambienti që të ofron
maksimalisht liri për aktivitete të ndryshme. Rivlerësimi i hierarkive tradicionale të
marrëdhënieve midis publikes dhe privates, punës dhe pushimit, fëmijës dhe të rriturit,
këmbësorit dhe automjetit, punëtorit dhe menaxherit, qetësisë dhe zhurmës, të rrezikshmes dhe të
sigurtës.

Figura 25. Plani konceptual

Figura 26. Prerja tërthore
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4.3 Dizajnimi i peizazhit natyror
Objektivat për dizajnimin e peizazhit:
-Përmirësimi i rrjetit ekologjik të gjelbër, përmirësimi i biodiversitetit duke mbjellë bimë të reja
gjelbëruese, që do të përmirësoj habitatin e florës dhe faunës,
-Rigjenerimi i pikave tërheqëse dhe riprogramimi i atyre të braktisura,
-Krijimi i hapësirave cilësore për vizitorët që të angazhohen me peizazhin dhe ujërat,
-Sigurimi i rrugëve të brendshme të ndërlidhura mirë që inkurajon lëvizjen e këmbësorëve dhe
për të mbështetur një gamë të rëndësishme të përdorimeve, ndërsa krijon një pikë referimi
dramatike dhe të rëndësishme.

4.3.1 Pemët
Në botanikë, një pemë është një bimë shumëvjeçare me një kërcell, ose trung të zgjatur, që
mbështet degët dhe gjethet në shumicën e specieve. Në disa përdorime, përkufizimi i një peme
mund të jetë më i ngushtë, duke përfshirë vetëm bimë drunore me rritje dytësore, bimë që
përdoren si lëndë drusore ose bimë mbi një lartësi të specifikuar.
Pemët përfshijnë një larmi të specieve bimore që kanë një trung dhe degë si një mënyrë për të
tejkaluar mbi bimët e tjera duke konkurruar për rrezet e diellit. Pemët kanë jetëgjatësi disa
vjeçare, ku disa arrijnë disa mijëra vjet të vjetra. Pemët ekzistojnë për 370 milion vjet dhe deri
më tani përafërsisht është vlerësuar se ka rreth tre trilion pemë të pjekura në botë.18

Pemët që do të përdoren në këtë hapësirë
Pemë qershie
Një lule qershi është një lule e shumë pemëve të gjinisë Prunus ose Prunus subg. Cerasus. Ata
njihen gjithashtu si qershi japoneze dhe Sakura. Ata përgjithësisht u referohen pemëve
dekorative të qershisë, jo pemëve të qershisë që prodhojnë fruta për të ngrënë. Konsiderohet lulja
kombëtare e Japonisë.19
18

Crowther, T. W.; Glick, H. B.; Covey, K. R.; Bettigole, C.; Maynard, D. S.; Thomas, S. M.; Smith, J. R.; Hintler,
G.; Duguid, M. C. (2015-09-02). "Mapping tree density at a global scale". Nature. advance online publication
(7568). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26331545/ (Qasur më 22.03.2021)
19
Pa autorë,’Chery blossom’,(Online), https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_blossom (Qasur më 23.03.2021)
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Disa nga karakteristikat e kësaj peme:
Emri botanik: Prunus serrulate.
Të gjithë emrat e zakonshëm: Qershi me lule japoneze.
Familja (Botanik): Rosaceae.
Lloji i pemës ose bimës: Pema.
Gjethëzat: Qumështore (humbin gjethet sipas sezonave).
Vendndodhja vendase: Jo-vendase.
Lartësia e pjekur: 15-20 metra.
Gjerësia e pjekur: 15-20 metra.
Ekspozimi i dritës: Diell i plotë (6 orë dritë direkt në ditë).
Preferenca e tokës: Tokë e lagur, e kulluar mire.
Tolerancat: Tokë alkaline.
Tokat acide: Tolerant.
Kushtet e thatësirës: Jotolerant.
Interesi zbukurues: Lule pranverore, Ngjyra e vjeshtës, Lule aromatike, Lule dekorative, Lëvorja
tërheqëse.
Stinët e interesit: pranvera e hershme, mesi i pranverës, vjeshta e hershme.

Figura 27. Pemë qershie (Burimi: https://www.sharetheexperience.org/)
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Pema Betula
Speciet e thupërve janë zakonisht pemë ose shkurre të vogla dhe të mesme, kryesisht të klimës
veriore të butë dhe boreale. Gjethet e thjeshta janë alternative, veçmas ose dyfish të
dhëmbëzuara, me damarë pendë, petiolate dhe të përcaktuara. Ato shpesh shfaqen në çifte, por
këto çifte me të vërtetë barten në degëzime anësore me dy gjethe, si dyndje.20
Disa nga karakteristika e kësaj peme:
Emri botanik: Betula lenta
Të gjithë emrat e zakonshëm: thupër e ëmbël, thupër e zezë, thupër qershi
Familja (Botanik): Betulaceae
Lloji i pemës ose bimës: Pema
Gjethëzat: Qumështore (humbin sipas sezonit gjethet)
Vendndodhja vendase: Amerika e Veriut
Përdorimet e peizazhit: Pema e hijes, Mostra
Lartësia e pjekur: 40-50 metra
Gjerësia e pjekur: 35-45 metra
Ekspozimi i dritës: Diell i plotë (6 orë dritë direkt në ditë)
Tolerancat: Vende të lagura, tokë alkaline, tokë argjile, kripë rruge
Stinët e interesit: Vjeshta e hershme, mesi i vjeshtës

Figura 28. Pema Betula (Burimi:https://en.wikipedia.org/wiki/File:Betula_pendula_001.jpg )
20

Pa autorë, ,’Birch’, (Online), https://en.wikipedia.org/wiki/Birch#cite_note-3 (Qasur më 24.03.2021)
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Corylus Colurna
Zakoni: Pemë madhështore, e mesme dhe e madhe me një kurorë simetrike, gjerësisht konike
dhe përgjithësisht një rrjedhin e vetme drejtuese.
Madhësia: Edhe në klimën tonë shpesh lartësi deri në 20 m, kryesisht 15 deri 18 m e lartë dhe 8
deri 12 m në përhapje.
Rritja vjetore 20 deri 35 cm në lartësi, përhapje 15 cm.
Lëvorja: Fidanët janë gri në të verdhë-gri të lehta, lëvorja e vjetër është gri e çelët deri në kafe,
me tapë, me çarje vertikale.
Gjethja: Qumështore, alternative, gjerësisht vezake, 8 deri 12 cm e gjatë, dyfish serrate dhe me
lule të shkurtra, jeshile të errët. Ngjyra e vjeshtës është e verdhë e artë.
Lule: Catkins mashkullore janë jeshile-verdhë, deri në 12 cm të gjata, në grupime, periudha e
hershme e lulëzimit, ndonjëherë edhe në shkurt, normalisht Mars / Prill.
Frutat: Arrat mbahen në grupe, të mbyllura në një mbështjellës, të ngrënshëm.
Rrënjët: rrënjët e cekëta, të dendura dhe të rrumbullakëta. Rrënjët kryesore janë të thella, rrënjët
fibroze janë afër sipërfaqes. Siti: Dielli / hija e pjesshme.
Tokat: Do tokë të thellë, shkëmbore, gëlqerore, por është shumë i adaptueshëm, gjithashtu në
kërkesat e tij për pH dhe lulëzon edhe në tokë të thatë, mesatarisht acid.
Karakteristikat: Dashuria e ngrohtë, jashtëzakonisht tolerante ndaj nxehtësisë dhe 59 thatësirës,
vendet urbane, relativisht pa dëmtues dhe sëmundje

Figura 29. Pema Corylus Colurna
(Burimi: https://springgrovenursery.com/wp-content/uploads/2018/01/corylus_colurna_0.jpg )
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Red maple
Emri botanik: Acer rubrum
Të gjithë emrat e zakonshëm: panje e kuqe, panje moçali, panje e kuqe e ndezur
Familja (Botanik): Sapindaceae (ish Aceraceae)
Vendi i mbjelljes: Banesat dhe parqet
Lloji i pemës ose bimës: Pema
Gjethëzat: Qumështore (i humb sipas sezonës gjethet)
Vendndodhja vendase: zona e Çikagos, Illinois, Amerika e Veriut
Përdorimet e peizazhit: Pema e hijes, Mostra
Lartësia e pjekur: 40-60 metra
Gjerësia e pjekur: 35-45 metra
Ekspozimi i dritës: Diell i plotë (6 orë dritë direkt në ditë), Diell / hije e pjesshme (4-6 orë dritë
në ditë)
Preferenca e tokës: Tokë acide, lagështirë, tokë e kulluar mirë
Tolerancat: Vende të lagura, Përmbytje të herëpashershme, Tokë alkaline, Tokë argjile
Kujdesi për pemët dhe bimët: Simptomat e klorozës (gjethe jeshile të zbehtë me vena të gjelbërta
të errëta) mund të jenë problem në tokë me pH të lartë dhe kushte thatësire.
Maples konsiderohen 'gjakderdhëse' dhe krasiten më mirë në fillim të dimrit ose gjatë verës.
Nuk toleron ndotjen e rëndë.

Figura 30. Dukja e pemës Red maple
(Burimi: https://plants.oaklandnursery.com/Content/Images/Photos/J137-06.jpg )
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Boksi Amerikan
Boksi Amerikan është një kaçubë me gjelbërim të përjetshëm me shumë degë, ose shumë i
degëzuar ose një pemë e vogël që mund të rritet deri në 15'-20 'e gjatë në pjekuri, megjithëse
mund të mbahet shumë më e shkurtër përmes krasitjes. Gjethja e dendur ka gjethe që janë me një
jeshile të errët me shkëlqim sipër dhe një faqe të gjelbër të verdhë.
Buxus sempervirens rritet zakonisht në toka me lagështi të lagur, të kulluar mirë (p.sh., përzierje
me rërë-argjilë) në diell të plotë në hije.21
Zakon: Shkurre e madhe, gjerësisht e ngritur, e dendur, që rritet herë pas here në një pemë të
vogël me kërcell të përdredhur.
Madhësia: 2 deri 6 m në lartësi dhe në përhapje.
Lulet: të vogla, të paqena, të verdha-jeshile në axils e gjetheve, Mars/Prill.
Frutat: kapsula 7 - 8 mm të gjata në tre pjesë, duke pjekur në gusht / shtator.
Rrënjët: Rrënjë të cekëta, të dendura, grumbulluese, që formojnë rrënjë rrënjësore, degëzime të
dendura, përhapje të gjerë dhe të thella.
Tokë: Neutrale deri te tokat e hapura neutrale te shumë gëlqerore, të pasura me lëndë ushqyese,
jo shumë të thata.
Karakteristikat: Megjithëse i pëlqen lagështia, Buxus i reziston periudhave të nxehtësisë dhe
thatësirës çuditërisht mirë; tolerant ndaj vendeve urbane, mesatarisht rezistente ndaj erës,
tërheqëse për bletët. Buxus mund të arrijë një moshë prej disa qindra vitesh, të gjitha pjesët janë
helmuese.

Figura 31. Shkurrja Buxus sempervirens
(Burimi: https://www.rograplant.com/buxus-sempervirens-al-por-mayor/ )

Pa autorë,’ NC State extension gardener plant toolbox’,(Online) https://plants.ces.ncsu.edu/plants/buxussempervirens/#poison (Qasur më 24.03.2021)
21
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4.3.2 Lulet
Burkwood's daphne
Emri botanik: Daphne burkwoodii
Të gjithë emrat e zakonshëm: Dafni i Burkwood, dafni i Burkwood
Familja (Botanik): Thymelaceae
Lloji i pemës ose bimës: Shkurre
Vendndodhja vendase: Jo-vendase
Përdorimet e peizazhit: Masazhimi, kufiri i përzier, Patio / trotuar, Mostra
Ekspozimi i dritës: Diell i plotë (6 orë dritë direkt në ditë)
Preferenca e tokës: Tokë e lagur, e kulluar mirë, tokë ranore
Stinët e Interesit: Pranvera e hershme, fillimi i verës, vera e mesit
Ngjyra dhe aroma e luleve: Aromatik, rozë
Forma ose forma: E rrethuar, e rrumbullakët
Shkalla e rritjes: E ngadaltë
Madhësia & Forma: Një kaçubë gjysmë-gjelbërim të përjetshëm, aromatik, që rritet 3-4 metra i
lartë me një zakon të përhapjes kompakte, të rrumbullakosur dhe të gjerë.
Kujdesi për pemët dhe bimët: Kërkon diell të plotë në një tokë me rërë jashtëzakonisht të kulluar
mirë. Jetëgjatë në tokë balte për shkak të mbajtjes së ujit.

Figura 32. Lulja Burkwood's daphne
(Burimi: https://www.mortonarb.org/trees-plants/tree-plant-descriptions/burkwoods-daphne )
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Magnolia
Emri botanik: Hibride të manjollës
Të gjithë emrat e zakonshëm: magnolia hibride, magnolitë hibride të vajzave të vogla, magnolitë
hibride me lule të verdha
Familja (Botanik): Magnoliaceae
Lloji i pemës ose bimës: Shkurre, Pemë
Diapazoni i madhësisë: Pemë e madhe (më shumë se 12 m), pemë e mesme (7-12 m), Pemë e
vogël (4 -7 m), Pemë kompakte (3 - 4 m), Shkurre e madhe (më shumë se 2 m)
Ekspozimi i dritës: Diell i plotë (6 orë dritë direkt në ditë), Diell / hije e pjesshme (4-6 orë dritë
në ditë)
Preferenca e tokës: Tokë acide, lagështirë, tokë e kulluar mirë
Ngjyra dhe aroma e luleve: Aromatik, rozë, vjollcë, e bardhë, e verdhë
Forma ose forma: Multi-rrjedhin, piramidale, e rrumbullakët, e drejtë
Kujdesi për Bimët: Vetëm bimë pranverore, zgjidhni një vend të mbrojtur për të shmangur
dëmtimin nga erërat e forta, diellin e plotë për potencialin më të mirë të lulëzimit, zgjidhni
varietete me lulëzim të vonë për të shmangur dëmtimin e ngricave në lule.
Manjolët janë me rrënjë të cekëta dhe përfitojnë nga një shtresë e lëpushës në luhatje të moderuar
të temperaturës së tokës dhe ruajnë lagështinë.

Figura 33. Lulja Magnolia
(Burimi: https://www.mortonarb.org/trees-plants/tree-plant-descriptions/magnolia-hybrids )
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Wild hydrangea
Emri botanik: Hydrangea arborescens
Të gjithë emrat e zakonshëm: Hortensia e egër, Hortensia e lëmuar, Sevenbark, Hortensia e
pemës
Familja (Botanik): Hydrangeaceae
Lloji i pemës ose bimës: Shkurre
Vendndodhja vendase: Illinois, Amerika e Veriut
Përdorimet e peizazhit: Fondacioni, Hedge, Masimi, Kufiri i përzier, Mostra
Diapazoni i madhësisë: Shkurre mesatare (152.4 - 243.84cm), Shkurre e vogël (91.44 -152.4 cm)
Ekspozimi i dritës: Diell i plotë (6 orë dritë direkte në ditë), Diell / hije e pjesshme (4-6 orë dritë
në ditë)
Preferenca e tokës: Tokë e lagur, e kulluar mirë
Stinët e Interesit: Fillimi i verës, mesi i verës, fundi i verës, fillimi i vjeshtës
Ngjyra e Lules dhe Aroma: E Bardhë
Madhësia dhe Forma: 3 deri në 5 metra të lartë dhe të gjerë; formë me shumë kërcell, e
grumbulluar.
Kujdesi për pemët dhe bimët: Lulëzon në tokë të pasur, të lagësht, të kulluar mirë, të
adaptueshme me pH (mund të trajtojë tokat nga acidi në alkalin).
Më e mira në hije pjesë. I ndjeshëm ndaj thatësirës; mund të ketë nevojë të ujitet në mot të
nxehtë të verës ose gjethet do të bien. Bimët përfitojnë me një shtresë të mulch për të ruajtur
lagështinë dhe temperaturën e moderuar të tokës.

Figura 34. Lulja Wild hydrangea
(Burimi: https://www.phipps.conservatory.org/assets/images/as_art_image/hydrangea.jpg
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4.3.3 Mobilimi urban
Ndriçimi
Në këtë pjesë kemi mjaft ndriçim natyral gjatë ditës, kurse gjatë natës do të përdorim ndriçim
artificial. Një dritë rruge / shtyllë drite/ shtylla llambë/ llambë rruge/ standard dritë ose standard
llambë është një burim i ngritur drite në buzë të një rruge ose shtegu.
Pasi që është një lokacion mjaft i zgjeruar janë vendosur një shumë e konsiderueshme e llambave
të cilat mund te ndriçojn mjaftueshëm gjatë natës, që ta bëjnë qasjen më të lehtë për kalimtarët si
dhe me anë të dritës të krijojmë siguri.

Figura 35. Llambat për ndriçim (Burimi: https://www.betaaydinlatma.com/urunler/modernaydinlatma-urunleri/modern-aydinlatma-diregi_266 )
Shportat për mbeturina
Struktura e fortë e koshit TOWER është bërë në çelik me trashësi 50/10. Dera e koshit është bërë
në fletë çeliku me trashësia 15/10 dhe është e mbuluar me një panel druri ekzotik me shumë
shtresa me trashësi 10 mm.
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Figura 36. Shportat për mbeturina (Burimi: https://www.lab23.it/en/product/street-furniturelitter-bins-tower/ )
Ulëset
Tipologjia e ulëseve të përdorura të drurit me gjatësi 150cm dhe gjerësi 65cm si dhe me lartësi
78cm. Ato do të vendosën përgjatë perimetrit të rrugëve.
Tavolinat me ulëse prej druri me gjatësi 180cm dhe gjerësi 150cm si dhe me lartësi 75cm. Do të
jenë të vendosura në hapësirat e lira të parkut.

Figura 37. Ulëse, si dhe ulëse me tavolina
(Burimi: https://www.architonic.com/en/product/streetlife-cliff-hanger-park-benches/1097473)
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Hapësira për rekreim
Hapësira për rekreim zë 765.44m² të hapësirës se përgjithshme. Në të do të vendosen lojra të
ndryshme për fëmijë si dhe paisje për aktivitete fizike.

Figura 38. Pajisjet për lojëra për fëmijë dhe pajisjet për aktivitetet fizike
(Burimi: https://www.pinterest.com/pin/616571005222670098/ )
(Burimi: https://www.pinterest.com/pin/394979829799818128/ )
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4.3.4 Materialet

Materialet që do të përdoren për shtigjet:
Asfalti është një sipërfaqe e shtrenjtë për t’u përdorur për shtigje për të ecur, por është më
jetëgjatë. Shumë shtigje për ecje janë të dizajnuara me asfalt për shkak të mirëmbajtjes shumë të
lehtë. Në këto shtigje prej asfalti mund të pikturohet apo edhe të ngjyrosen me një dizajn artistik.
I njëjti material do të përdoret edhe për shtigjet për çiklizëm.
Qilim druri i lidhur është material me kosto më efikase për krijimin lehtësisht të rrugicave
fleksibile, natyrore, të tejkalueshme që ofrojnë qasje të shkëlqyeshme, mirëmbajtje të ulët dhe
shtigje natyre eko-miqësore.

Materialet që do përdoren për hapësirat për rekreim:
SkyWays dhe CoolToppers janë materiale të krijuar për të mbrojtur fëmijët nga deri në 90 për
qind të rrezeve ultraviolet të diellit dhe për të mbajtur temperaturat e këndit të lojërave deri në 30
gradë më të freskëta. Është gjithashtu rezistues i flakes (vonues i përhapjes së zjarrit) dhe
rezistent ndaj mykut, zbehjes dhe rrezeve ultraviolet, duke e bërë atë një shtesë të qëndrueshme,
të shkëlqyeshme në sheshin e lojërave.
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4.4 Përmbajtja dhe organizimi i parkut
Pozita e lokacionit gjendet brenda zonës veriperëndimore të Prishtinës, një pozitë mjaft e mirë
duke qenë se parku hyn brenda dy zonave banuese, një shkolle të mesme si dhe me një largësi
rreth 1km nga qendra e qytetit. Zona është planifikuar sipas planit rregullues ku parashikohet për
park me sipërfaqe prej 36,854.43m2.

Figura 39. Pozita e lokacionit në kuadër të qytetit të Prishtinës
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Figura 40. Situacioni i gjerë me sekuenca

Konfiguracioni i terrenit është krijuar në atë mënyrë që të kemi lidhje të mirë nga të dy pjesët e
parkut pasi që ka disnivele.
Parku ka një hapësirë mjaftë të zgjeruar, kështu që kemi mini hapësira përgjatë parkut që ti ikim
monotonisë që krijojnë hapësirat e zgjatura. Situacioni i gjerë është paraqitur me sekuenca ku
secila sekuencë tregon një hapësirë apo pjesë të parkut. Duke filluar nga ana e majtë e lokacionit
shohim një hapësirë publike me një fontanë në mes, ambient publik me qëllimi socializmi.
Pjesa e dytë përfshinë hapësirën rekreuses me fushat e sportit, pajisje për aktivitet fizike,
hapësirën me lojëra për fëmijë, si dhe një hapësirë të lirë gjelbëruese.
Pastaj kemi stacionin hekurudhor, afër tij kemi prapë një hapësirë të lirë gjelbëruese por
ndryshimi është se këtu do të kemi ulëse me tavolina me qëllim të krijimit të një hapësire
gjelbëruese por edhe edukative në të njëjtën kohë. Edukative në kuptimin që kjo pjesë të mund të
përdoret edhe për personat që punojnë, nxënës apo edhe për aktivitet kulturore.
Në afërsi kemi edhe liqenin e krijuar për ti shtuar më shumë atraksion vendit.
Pjesa e fundit e situacionit është hapësirë e lirë me murale, nga të dyja anët e lokacionit, të
krijuara nga artistë të ndryshëm vendor.

57

4.4.1 Planifikimi i hekurudhës
Stacioni hekurudhor i Prishtinës është ndërtuar në vitin 1936, nga një kompani Franceze /
Britanike. Pjesa e brendshme e stacionit, me tavanet e larta dhe druri i errët i llakuar në zonën e
pritjes, megjithëse të konsumuar, karakterizojnë arkitekturën e viteve 1930. Stacioni është pjesë
e historisë së Prishtinës prandaj do të ruhet si e tillë.
Nga analizat e bëra më sipër kemi parë se hekurudha në atë pjesë paraqet rrezik për banorët
përreth, kështu që zgjidhja më e mirë është vendosja e hekurudhës nën tokë.
Zhvendosja e hekurudhës është bërë në një thellësi prej 6m për arsye të pemëve që do të
mbjellën, pasi që rrënjët e pemëve mund të arrijnë një thellësi deri 6m dhe të mos ketë pengesa
gjatë rritjes së tyre.

Figura 41. Detaji i hekurudhës

Prishtina si qytet në rritje i duhet gjithashtu një stacion hekurudhor më i zgjeruar, si rezultat i
kësaj janë vendosur dy hekurudha dy drejtimesh me një largësi prej 10m me qëllim që ajo pjesë
të jetë e lidhur në stacion dhe të jetë e shfrytëzueshme për pritje.
Në brendi të stacionit do të jenë dy ashensorë, shkallët dhe eskalatorët.
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Figura 42. Detaji i stacionit të trenit-pjesa nën tokë

4.4.2 Rrjeti i shtigjeve
Në parkun e projektuar janë siguruar qasje të mira nga të gjitha anët e parkut. Shtigjet janë
projektuar në atë mënyrë që të mos të krijohet një monotoni gjatë ecjes përgjatë parkut. Janë të
gjëra 5m për arsyjee të komoditetit gjatë ecjes, gjatësia e këtyre shtigjeve arrin në rreth
2.0267km një drejtim që i bie diku rreth 2660.70 hapa përgjatë atyre shtigjeve për një drejtim.
Një njeri gjatë ditës duhet të bëjë 2000 deri në 9000 hapa dhe vetëm nga kalimi nëpër park mund
të arrijmë minimumin e hapave, me këtë e përmbushim kriterin e krijimit të një parku në të mirën
e njerëzve.

Figura 43. Detaji i shtigjeve
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Figura 44. Detaji i shtigjeve për ecje
Tek shtigjet për ecje janë të inkuadruar edhe disa shtigje për vrapim, ato janë të paraqitura me
ngjyra të ndryshme për nga gjatësia.
Detaji i parë me ngjyrë të trëndafilit paraqet gjatësinë 150m ,detaji i dytë me ngjyrë të kuqe
paraqet gjatësinë 200m dhe detaji i fundit paraqet gjatësinë mbi 200m.

Figura 45. Detajet e shtigjeve për vrapim
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Shtigjet për biçikleta janë vendosur përgjatë rrugës kryesore me një gjerësi 3m për dy korsi,
1.5m për një korsi.

Figura 46. Detaji i shtigjeve për biçikleta

Figura 47. Qarkullimi nëpër shtigjet të shprehura në km
Në figurën 47 janë marrë disa shembuj të lëvizjes nëpër shtigjet e parkut, ku në shembullin e
parë një individ arrin të bëjë 916.7m ecje që i bie 1203 hapa për një drejtim ecje, në shembullin e
dytë kemi 954.8m që i bie 1253 hapa, në shembullin e tretë kemi 796.5m që i bie 1045 hapa,
kurse në shembullin e fundit kemi shtegun për çiklizëm ku kemi 874.25m gjatësi.
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4.4.3 Gjelbërimi
Mungesa e hapësirave të gjelbra dhe parqeve e bën të pamundur zbutjen e nivelit të CO2 në
ajër. Nëse Prishtina krahasohet me vendet e rajonit, vihet re se Prishtina tejkalon
nivelin e emetimeve të CO2 të lejuara nga OSBE-së dhe BE-së. Emetimi i CO2 në ajër mund të
zbutet me anë të bimëve, megjithatë, ky është një problem tjetër në Prishtinë. Ndotësi më i lartë
është prodhimi i energjisë, respektivisht termocentralet. Ndotja e CO2 vjen 30% nga përdorimi i
karburantit për prodhimin e energjisë, 29% nga transporti, 20% nga industria, 15% nga
amvisëria, dhe 6% nga burime të tjera.22

Figura 48. Vendosja e pemëve në park
Pemët janë të vendosura në mënyrë të organizuar në të dy anët e rrugëve me qëllim të krijimit të
intimitetit në park si dhe izolimin e parkut nga zhurmat.
Një pemë e vetme e pjekur mund të thithë dioksid karboni me një shpejtësi prej 21 kg në vit dhe
të lëshojë oksigjen të mjaftueshëm përsëri në atmosferë. Mesatarisht një pemë prodhon gati
118kg oksigjen çdo vit. Në park do të vendosën gjithsej 200 pemë që i bie të thithin dioksid
karboni prej 4200 kg në vit dhe të prodhojnë 23.600 kg oksigjen në vit.23
Në bazë të analizave dhe llogaritjeve që janë bërë kemi parë që brenda një dite gjendja e ajrit në
Prishtinë arrin një vlerë mesatare deri në 0.129 kg/m3, kurse nga parku i projektuar arrijmë të
absorbojmë 11.6kg/m3 CO2 dhe prodhojnë 64.65kg/m3 oksigjen brenda një dite. Nga këtu dalim
në përfundim që diferenca e përqindjes së këtyre shifrave është 195%.
Ky park rritë dukshëm kualitetin e ajrit si dhe zvogëlon emetimin e CO₂.

22

Pa autor , Environmental issues in Prishtina, 2014 (Online)
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Pristina (Qasur më 27.04.2021)
23
Carbon Pirates, 2019 (Online) https://www.carbonpirates.com/blog/how-much-carbon-do-trees-absorb/
(Qasur më 28.04.2021)
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4.4 Prerjet
Prerja tërthore A-A është bërë në fillim të parkut ku shihet kompozicioni i tërë, ku është
paraqitur edhe hekurudha e nëndheshme.

Figura 49. Prerja A-A
Prerja tërthore B-B paraqet pjesë qendrore të parkut ku ka një kompozicion më pak të theksuar si
dhe në këtë pjesë gjendet stacioni i trenit.

Figura 50. Prerja B-B
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Prerja tërthore C-C paraqet pjesën e liqenit dhe shihet se si bëhet lidhja e dy niveleve të
ndryshme të parkut me anë të urës mbi liqen.

Figura 51. Prerja C-C
Prerja tërthore D-D paraqet pjesën e fundit të parkut i cili është i rrethuar me mure nga të dyja
anët.

Figura 52. Prerja D-D
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4.5 Vizualizimet

Figura 53. Pamja 1 – Hapësirë gjelbëruese me tavolina pikniku

Figura 54. Pamja 2 – Hapësirë gjelbëruese me pamje nga liqeni
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Figura 55. Pamja 3 – Hapësirë rekreuese me shtigjet për vrapim

Figura 56. Pamja 4 – Hapësirë gjelbëruese me fontanë
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Figura 57. Pamja 6 – Pamje nga ura mbi liqen

Figura 58. Pamja 7 – Hapësirë gjelbëruese e rrethuar me murale
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5. PËRFUNDIMI
Projektimi i parkut është bërë duke parë mungesat dhe nevojat e vendit. Lokacioni i përzgjedhur
përmbushë të gjitha elementet si natyrore dhe shoqërore për të qenë hapësirë gjelbëruese.
Në jetën e përditshme secili prej nesh kërkon që të ketë hapësira gjelbëruese në të cilën mund ta
kalojë kohën për aktivitete të ndryshme apo për ajër të pastër.
Synimi i këtij projekti është shtimi i hapësirave publike e në veçanti shtimin e hapësirave
gjelbëruese. Objektivat të cilat janë munduar të realizohen për dizajnimin e peizazhit:
-Përmirësimi i rrjetit ekologjik të gjelbër,
-Pasurimi i biodiversitetit duke mbjellë gjelbërim të ri për të përmirësuar habitatin e florës
dhe faunës,
-Rigjenerimi i pikave tërheqëse dhe riprogramimi i atyre të braktisura,
-Krijoni hapësira cilësore për vizitorët që të angazhohen me peizazhin dhe ujërat,
-Sigurimi i rrugëve të brendshme të ndërlidhura mirë që inkurajon lëvizjen e këmbësorëve
dhe për të mbështetur një gamë të rëndësishme të përdorimeve ndërsa krijon një pikë
referimi dramatike dhe të rëndësishme.
Përveç funksionit primar si park, ka të integruar edhe hapësira publike rekreuese. Zgjidhja e
dizajnimit ofron të gjitha funksionet e nevojshme për shfrytëzim nga të gjitha grupmoshat
përmes hapësirave të krijuara për lojëra të fëmijëve, hapësirave sportive, hapësirave për pushim.
Ky projekt i jep rëndësi të veçantë ruajtjes së ambientit. Hapësira e gjelbëruar e parkut e ul
emetimin e CO₂ si dhe e rritë kualitetin e ajrit.
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