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Bashkia e Tiranës , ne menyre qe te implementoj Masterplanin e Parkut te Madh te Liqenit ashtu sic 

duhet, ne perputhje me nevojat e qytetareve, prioriteteve te Bashkise dhe gjithashtu per te menaxhuar 

me mire fondin e implementimit te Masterplanit, mund te ndjeke listen e akteve me te gjitha 

specifikimet e nderhyrjeve si me poshte. 

 

AKTIVITETI 1 - PYLLEZIM / MBJELLJE PEMESH 

Percaktimi i kufijeve te parkut nepermjet mbjelljes se pemeve eshte hapi i pare i veprimit. Pjesa  

lindore e parkut eshte planifikuar te mbillet me nje brez te ri pemesh Panje, me nje distance 10 m nga 

njera-tjetra. Me tej, ne hyrjen e Varrezave te Deshmoreve jane planifikuar te mbillen PRUNUS 

PISARDI NIGRA (dardhe e kuqe) per te theksuar me teper hyrjen ne monument. 

Pjesa jugore e parkut eshte mbjelle me nje shumllojshmeri pemesh ne menyra te ndryshme. Per te 

krijuar nje kufij te qarte dhe gjithashtu per te ndare parkun nga autostrada,  i gjithe kufiri i parkut eshte 

mbjelle me Plepa te Bardhe. Pjeset e tjera te zbrazta ne jug te parkut, jane te mbjella me lloje te 

ndryshme pemesh per te krijuar formacione pyjore me dendesi te larte, te cilat do te kene ngjyra te 

ndryshme ne stine te ndryshme te vitit. (dimer, pranvere, vere dhe vjeshte). Keto formacione jane 

perhapur gjithashtu jashte kufijeve legal te parkut, ne zonat e zbrazeta, te propozuara per zgjerim 

parku. Te gjitha keto zona do te pyllezohen me peme te zones se Shqiperise si: 

- Robinia Pseudoarcacia  

- Oak tree 

- Wild chesnut 

- RED pear tree/ PRUNUS PISARDI NIGRA 

-Poplar trees (White Polplar) 

- Cherry trees  

- Pine trees 

- Cypress tree  

- Maple tree/ - ACER RUBRUM 

- ALBIZIA JULIBRISSIN 

- EUCALIPTUS ROSTRATA 

- SALIX BABYLONICA  

- PINUS PANEA 

- ACACIA DEALBATA  

Per me shume informacion ju lutemi te ndiqni vizatimin A03 te masterplanit.  
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AKTIVITETI 2 - VENDET E PARKIMIT  

Ne menyre qe te rritet menjehere aksesibiliteti ne te gjithe hyrjet e propozuara, nje veprim tjeter qe 

duhet te kryhet eshte implementimi i zonave te parkimit, ne perputhje me me propozimin ne 

masterplan, me te gjitha materialet e specifikuara per shtrim, llojet e ndricuesve, llojet e pemeve, etj. 

 

 Kapaciteti Siperfaqja 

(approx. m2) 

Robinia 

Pseudoarcacia-

peme 

Santa+Cole Lentis 2002 

- element ndricmi 

Zona 1 72 makina 2030 18 18 

Zona 2 40 makina 1400 10 10 

Zona 3 104 makina 2870 28 28 

Zona 4 96 makina 2800 42 14 

Zona 5 92 makina 3000 26 19 

Zona 6 64 makina 1650 16 16 

Zona 7 78 makina 2050 18 18 

Zona 8 112 makina 3990 32 20 
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AKTIVITETI 3 - KENDI I LOJRAVE   

Zona e femijeve eshte afersisht 3500 m2, brenda parkut dhe eshte pozicionuar ne menyre te tille qe 

asnje nga pemet ekzistuese te mos pritet, me perjashtim te tre prej tyre, te cilat duhen spostuar dhe 

mbillen ne nje vend tjeter me te pershtatshem. Platforma e kendit te lojrave eshte e rrethuar nga nje 

tren ne miniature, qe eshte pozicionuar sipas terrenit natyral te zones. Modulet e lojrave jane te  nje 

cilesie te larte, te ndertuara me dru masiv te stazhionuar dhe te trajtuar me solucion kunder lageshtires 

dhe te pajisuar me aksesore plastik. Lojrat e propozuara luajne nje rol  vetem ne zhvillimin e aftesive 

fizike te femijeve por edhe ne aftesite shqisore te tyre. Per me shume informacion ju lutem ndiqni 

projektin e plote te zbatimit te Projektit Pilot 4. 

 

 

 

AKTIVITETI 4 - KORSIA E VRAPIMIT/ KORSIA E BICIKLETES  DHE RRUGET E REJA PER 

KEMBESORET  

Korsia 5 km e vrapimit (qe eshte ne vazhdimesi te linjes ekzistuese te vrapimit dhe perfundon te Instituti 

Arsimor "Wilson") eshte nje shtese e linjes ekzistuese te vrapimit ne pjesen lindore te liqenit. Kjo linje 

duhet te realizohet me te njejtat materiale dhe metode me ate ekzistuesen. Korsia 10 km e bicikletes, 
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pista e vrapimit dhe gjithashtu shtigjet e reja te kembesoreve (te cilat duhet te realizohen si ato 

ekzistueset), gjarperojne rreth pemeve ekzistuese. Vetem ne qofte se eshte e domosdoshme mund te 

spostohet ndonje peme. Kur pista e vrapimit dhe rruget e kembesoreve jane bashke ato mund te 

spostohen dhe te kalojne ne anen tjeter te pemes. Te gjitha linjat dhe rrugicat  duhet te shoqerohen me 

mobilimin urban te propozuar ne masterplan. Per me shume informacion ju lutem shikoni flete A05, 

A06-a, A06-b te masterplanit. 

 

 

 

AKTIVITETI 5 - QENDRA E KALERIMIT DHE PISTA E KUAJVE 

Perimetri jugor i parkut eshte ne keto momente viktime nga cenimet e nderimeve pa leje. Per te kufizuat 

me teper humbjen e hapesires nje bariere eshte e nevojshme, nje kufi i ri legal i parkut. Plani i ri per 

parkun perfshin nje shirit 10m te gjere per kalerim- e quajtur "Kalerimi". Kjo linje fillon te qendra e 

propozuar per kalerim ne pjesen jug-perendimore te liqenit dhe zgjatet afersisht 2 km ne pjesen lindore, 

ku nderpritet nga rruga e Elbasanit. Nje zone kthimi per kuajt eshte planifikuar e shoqeruar me vend per 

te pire uje. Qendra e Kalerimit eshte e pozicionuar ne pjesen Jug-Perendimore te liqenit. 
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AKTIVITETI 6 -  AKTIVITETET  SPORTIVE NE JUG DHE KAFEJA E KLUBIT SPORTIV  

Fushat sportive - ne jug te liqenit (zona aktualisht e zene nga komuniteti Rom) eshte e sheshte dhe 

ideale per nje klub sportiv: fusha futbolli, fusha tenisi, basketbolli dhe nje shtepi e klubit sportiv. 

Aktivitetet e tjera sportive jane shperndare neper park - futboll, sketboard, beach volleyball, etj. 

 

 

 

AKTIVITETI 7- BICIKLETA ME QIRA / KULLA E VROJTIMIT / PIKAT E INFORMACIONIT NE 

HYRJET E PARKUT. 

Per informacione ju lutem shikoni Projekt Pilot 3, dhe per pozicionet dhe menyren e qendrave te 

informacionit shikoni fleten A03 dhe bookletin.  
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AKTIVITETI 8- REHABILITIMI I DIGES DHE PORTES SHKARKUESE / PROJEKT PILOTI 5 

Diga eshte nje element inxhinierik shume i rendesishem me nje dimension te konsiderueshem. 

Karakteristika kryesore qe duhet te kete diga eshte qe te jete e qendrueshme dhe e sigurte dhe me pas 

te ofroje funksione publike. Pjesa strukturore duhet te verifikohet dhe pas saj mund te behen supozime 

te tjera. Per sa i perket aksesibilitetit dhe perdorimit, momentalisht sherben si nje kthim aksesh, me 

funksione te ndryshme dhe te improvizuara, me hapesira publike minimale dhe nje perdorim te vogel te 

kontekstit. Nderhyrja dhe rikualifikimi jone i diges dhe hapesirave te saj publike, e shohin digen nga nje 

perspektive tjeter. Diga nuk duhet te jete nje element i pa lidhur dhe i diferencuar, kur duhet te 

integrohet dhe te shkrihet me kontekstin.  

Pasojat hidrotekenike te rinovimit te diges 400m (projekt Pilot E), porta e shkarkimit dhe permiresimi ne 

cilesine e ujit do ta rise nivelin e ujit te liqenit nga 115.0 ne 116.9m. Kjo do te sjelle zvogelimin e 

siperfaqes se parkut ne ka nevoje per nje dige per te mbajtur aktivitetet sportive te planifikuara ne jug te 

Liqenit te Thate.  Per me teper informacion ju lutemi ndiqni projektin e detajuar te Projekt Pilot 5 dhe 

Raportin Hidroteknik . 
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AKTIVITETI 9 - REHABILITIMI I STRUKTURAVE (BISEDKAT) BRENDA PARKUT, ZONAT E 

FITNESIT/ LENDINAT / ARIADNE DHE THESEUS 

Pavionet e vogla te shperndara duhen te kooptohen me dysheme ne trajte tapeti dhe te kene nje 

restaurim selektiv. Te gjitha strukturat ekzistuese duhet te restaurohen nga Bashkia e Tiranes, ne 

perputhje me kerkesat dhe nevojat e qytetit te Tiranes (psh.: disa prej tyre mund te restaurohen dhe te 

perdoren si ambiente per ceremoni celebrimi) dhe gjithashtu te restaurohen sipas arkitektures se tyre 

origjinale te projektuar nga Z. Maks Velo. Ekziston nje projekt per rikonstruksionin e amfiteatrit, te 

pergatitur nga Bashkia, i cili duhet te implementohet ne kete masterplan. 

 

 

 

AKTIVITETI 10- LIQENI DHE SHATERVANI NE QENDER TE TIJ 

Uji i liqenit eshte perdorur gjithashtu per disa elemente ujore ne park (Projekti Pilot C1(3): Kaskadat 

dhe Projekti Pilot B(2) Shtepia e Ujit)  te cilat jane te furnizuara me uje nga nje kulle e re uji me 

kapacitete 2,800 kubik per meter. Eshte e rendesishme rehabilitimi i ujit te liqenit sipas instruksioneve 

te propozuara ne Raportin Hidroteknik 
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AKTIVITETI 11- URA LUNDRUESE(PONTOON)  

Si nje kontrast i rrugicave gjarperuese, Shtitorja e re e drejte fillon nga heshi Nene Tereza-siper kodres-

dhe me pas pershkron liqenin ne drejtim te faciliteteve sportive ne jug; eshte nje rruge e shkurter, nje 

trajektore per racionalistet dhe nje aks orientimi. Pjesa e ures se shtitores se drejte (qe pershkon 

liqenin) mbahen nga binare ne trajte "U" qe shtrihen 8 m ndermjet pontoonave lundrues te 

zinj(pontoonat jane te ndertuar me tuba celiku te mbushur me ajer me diameter afersisht 1m).Pontoonat 

dhe binaret jane te lyera me boje kundraujit me pjekje ('Boldit'). 

 

 

 

AKTIVITETI 12- KULLA E UJIT 

Në mënyrë që të integrohen elementet ujor në park, si fillim është e nevojshme të ndërtohet 

një Depozitë Uji e lartë, në kuotën më të lartë të territorit të parkut të liqenit. Elementi i parë ujor është 

Shtëpia e Ujit (Projekti Pilot B) e cila spërkat ujë në një basen freskues në mes të pyllit. Projekti Pilot 

C1 është një fushë me Kaskada UJi mbrapa ndërtesës së Universitetit. Ky element më tej shfrytëzon 

presionin e Depozitës Qëndrore për të përfituar një zonë të fresket ngjitur me qendrën e Tiranës. 

Presioni i Ujit nga Kulla Qëndrore e Ujit gjithashtu i jep fuqi edhe një currile (shatërvan) uji brenda në 

liqen. Ky element madhështor do të shërbej gjithashtu për ajrimin dhe pasurimin e ujit të Liqenit me 

oksigjen për rigjallërimin e jetës ujore në liqen. 
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AKTIVITETI 13-SHTEPIA E UJIT  

Shtepia e Ujit ndodhet ne sheshin e nje pavijoni ekzistues te shkaterruar afersisht 35m nga kalimi ne 

kreshten e kodres. Midis Shtepise se Ujit dhe kalimit eshte nje pellg uji, Shtepia e Ujit sprucon uje te ky 

pellg nga 5 tuba te larte. Pellgu do te grumbulloje nje rezerve uji. Ne fund te kalimit te pellgut te ujit 

ndodhen shkalle per tu ulur dhe per te shijuar spektaklin e ujit. 

Nje rruge me gure te drejton per ne hyrjen e pasme. Ketu nje porte te drejton permes nje kopeshti te 

brendshem dyshemeja e te cilit eshte gjithashtu nje pishine e qete. Nje currile 

e larte uji leshon nje rrymeze ne qender te kesaj dhome nen hije dhe misterioze. Nga porta e hyrjes 

shkalle rrotullohen rreth mureve te brendshme drejt nje platforme ku shikuesi zbulon se catia e Shtepise 

se Ujit eshte gjithashtu nje kanal katror. 

 

 

 

AKTIVITETI 14 - KASKADAT 

Projekti Pilot C1(3) eshte nje fushe me kaskada ujore mbrapa Universitetit dhe sheshit Nene Tereza. 

Kaskadat shfrytezojne presionin e Kulles se Ujit per te perftuar nje zone te fresket e pozicionuar ne 

pjesen fundore te qyteti te Tiranes si nje zone tranzit. 
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AKTIVITETI 15- TUFA E XIXELLONJAVE / KLUBI I LUNDRIMIT/ PISHINA LUNDRUESE  

Qendra dhe zona me aktivitet te larte e parkut , pershkruhet nga nje grid me shtylla 2.5 m te harta te 

pajusura secila me nga nje  ndricues Led ne krye. Shtyllat (kunjat) jane 10 m te distancuara nga njera 

tjetra duke formuar nje fushe 100x100m xixellonjash. Ato shtrihen drejt ujit te liqenit duke perfunduar te 

platforma e klubit te lundrimit , ku meren varka me qera  per shetitje ne liqen. 

 

 

 

AKTIVITETI 16- KOPESHTI I KOMUNITETIT DHE KLUBI I BAHCEVANEVE.  

Kopeshtet e komunitetit jane parcela ku anetaret e klubit te kopeshtarise kane parcela te vogla per te 

kultivuar lule dhe zarzavate. Reference:: Zapata Romana -Urban Gardening. 

Jashte Kopeshtit te komunitetit eshte propozuar nje Kafe/ Clubhouse ne platformen e nje ndertese te 

braktisur. Fusha ngjtur me te propozohet te mbillet me qershi, duke iniciuar keshtu Festivalin e celjes se 

qershive ne pranvere - duke u ulur ne tarrace do te duket sikur lundron ne lulezimin e qershive . 
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AKTIVITETI 17 - REHABILITIMI I VARREZAVE TE DESHMOREVE 

 

 

AKTIVITETI 18 - URAT E GJELBERTA 

Nje nga propozimet kryesore te Parkut te Liqenit Artificial te Tiranes eshte zgjerimi i kufirit ne pjesen 

jugore te tij. Sot segmenti i ri i rruges se Unazes ndan Liqenin Artificial te Tiranes nga hapesira ku 

shtrihet liqeni i thate dhe kodrat ngjitur me te.  Me zgjerimin e kufirit, hapesirat e liqenit te thate dhe 

kodrat nga pas u bene gjithashtu pjese e zones se mbrojtur te Parkut te Liqenit te Tiranes. 

Momentalisht keto zona nuk jane te thjeshta dhe te drejtperdrejta per tu aksesuar, kryesisht per 

kembesoret. Dy ura kembesore, te shtrira ne te dy anet, propozohen si nje element lidhes midis 

hapesirave te ndara. Konstruksioni i tyre do te beje te mundur nje lidhje direkte te Parkut te Liqenit 

Artificilal te Tiranes me pjesen tjeter. Urat propozohen qe te pozicionohen ne cep te pjeses jugore te 

Parkut te Liqenit Artificial te Tiranes. Duke vleresuar flukset e njerzve qe do te frekuentojne Parkun e 

Liqenit Artificial te Tiranes eshte propozuar konstruksioni i dy urave per kembesore. Ato do te kene nje 

distance afersisht 357m nga njera tjetra. Si fillim propozohet te ndertohet ura e pare e cila ndodhet 

prane parkimit te parkut ne zonen sportive, dhe ne te ardhmen duke vleresuar fluksin e njerezve te 

ndertohet ura e dyte. 
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AKTIVITETI 19 - SHTEGU I NATYRES / 15.3 km HIKING/13 km CIKLIZEM/ 2.6 km KALERIM  

Per te lejuar zgjerimin e aktiviteteve te parkut drejt pjerresise se kodres, jane propozuar ura lidhese. 

Keto jane konceptuar si ura te pasura ne gjelberim, te cilat zgjerohen natyralisht nepermjet rampave te 

buta nga Parku i Liqenit drejt pjerresise se kodres, duke shfrytezuar topografine. Keto ura do te 

perdoren nga kembesoret dhe ciklistet qe duan te vazhdojne aktivitetin e tyre drejt pjerresise se kodres.  

Itinerari i ketyre kalimeve eshte menduar te kaloje ne buze te liqenit artificial, pergjate fushave dhe 

pjerresite me gjelberim te dendur, duke arritur majen e kodres ne nje zone te quajtur "Lapidari" 

 

 

 

AKTIVITETI 20 - REHABILITIMI I KOPESHTI BOTANIK DHE ZOOLOGJIK 

Kopeshti Botanik do te mbaje karakterin e tij shkencor dhe kerkimor, mbeshtetur ne Universitetin e 

Shkencave Natyrore, Por duke pare qe ky vend eshte nen presionin e vazhdueshem persa i perket 

ceshtjes se pronesise dhe duke marre ne konsiderate faktin qe pjese e kesaj hapesire i eshte dhene 

per ndertim rruge, duke percare ne kete menyre nje pjese te laboratorit natyror dhe ndertimeve te 

menduara per qellime kerkimore, nje rivitalizim i menjehershem dhe zgjerim siperfaqeje i Kopeshtit 

Botanik eshte i nevojshem. Nje shtese ne pjesen jugore te siperfaqes te Kopeshtit Botanik eshte 

propozuar, si opsioni me i mire i zgjerimit, i cili lejon gjithashtu krijimin e nje Baseni me Zambake Uji, gje 

qe do te zgjidhe problemin e ujit dhe do te prezantoje zambaket e ujit ne arkiven e Kopshteve Botanike. 
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Kopeshti zoologjik vuan nga e njejta situate si Kopeshti Botanik, territori i tij 

ka qene nen nje presion konstant nga pushtimi prej konstruktoreve, qe e rrethojene duke zvogeluar pak 

nga pak hapesiren e tij te vogel. Si rrjedhoje rivitalizimi dhe riorganizimi i kopeshtit zoologjik eshte i 

nevojshem, duke shtuar funskione dhe struktura te reja, ne menyre qe te jete perseri nje pike atraktive 

per qytetaret e Tiranes. Si shtese per kete skenar kafshet duhet te jetojne ne hapesirat e kopeshtit me 

nje dendesi te larte pemesh. Ne kete menyre kafshet e zgjedhura lokale do te jetojne ne habitatin e tyre 

dhe jo "te burgosura" neper kafaze ashtu si dihet. 

 

 


