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ndryshimit të përdorimit të burimeve natyrore në qytete për ti vënë ato në shërbim të tyre. Nga 

modelet historike të kësaj praktike si Machu Picchu deri në modelet e kohëve moderne, bujqësia 

e praktikuar në qytete ka disa karakteristika. 
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Historia e bujqësisë urbane  

Në Persinë e lashtë mbetjet urbane përdoreshin si fertilizues për tokat bujqësore në qytete. Në 

Machu Pichu uji ruhej dhe ripërdorej në arkitekturën e shkallëzuar të qytetit dhe brezaret e 

perimeve dizenjoheshin të tilla që të rriheshin nga maksimumi i dritës duke zgjatur kështu 

sezonin prodhues. Në Gjermani në fillim të shekullit të 19 si përgjigje ndaj varfërisë dhe 



pasigurisë së furnizimit me ushqime u krijuan shoqata të parcelave të tokës. Kopshtet e luftës u 

përhapën gjatë luftës së parë dhe të dytë botërore në SHBA, Kanada dhe Britani dhe në to 

mbilleshin fruta, perime dhe çajra mjekësorë. Qëllimi i tyre ishte rritja e prodhimit bujqësor, e 

nevojshme për shkak të luftës.  

Kopshtet e komunitetit në shumicën e vendeve janë të hapura për publikun dhe u japin mundësi 

qytetarëve të kultivojnë bimë për ushqim ose thjesht si hobi. Një program i vjetër kultivimi urban 

është programi P-Patch i Siatllit. Lëvizja e permakulturës ka pasur shumë influencë në rilindjen e 

bujqësisë urbane në të gjithë botën. Idea e kultivimit të ushqimeve në qytete, përveç kultivimit në 

fshatra apo importimit të ushqimit nga vende të largëta, nuk është e re, por është përdorur gjatë 

kohërave të luftës dhe Depresionit të Madh, kur kishte probleme në furnizimin me ushqime. Që 

në vitin 1893, qytetarët e Detroitit në krizë ekonomike u ftuan të përdornin tokat publike të 

pazëna për të kultivuar perime. Ato u quajtën parcelat Pingree të patates, pas emrit të kryetarit të 

bashkisë, Haze S. Pingree, sepse u krijuan pas idesë së tij. Objektivi ishte që këto parcela të 

siguronin të ardhura, ushqime dhe pavarësi gjatë kohërave të vështira. Gjatë Luftës së Parë 

Botërore, presidenti Woodrow Wilson u bëri thirrje të gjithë qytetarëve amerikanë të përdornin 

çdo hapësirë të lirë për rritjen e ushqimeve, si një mënyrë për të dalë nga situata e keqe. E gjithë 

Europa ishte në luftë dhe nuk ishte në gjendje të eksportonte ushqime në SHBA prandaj u krijua 

një plan i ri qëllimi i të cilit ishte furnizimi i SHBA-së me ushqime dhe madje dhe eksporti i tyre 

në vende të tjera. Deri në vitin 1919 u krijuan mbi 5 milion parcela për kultivimin e ushqimeve 

dhe u korrën mbi 220,000,000 kg ushqime. Një praktikë shumë e ngjashme u përdor gjatë 

Depresionit të Madh. Bujqësia urbane ndihmoi në zhvillimin ekonomik si dhe në përmirësimin e 

gjendjes shpirtërore të qytetarëve. Ushqime me vlerë mbi 2.8 milion dollarë u prodhuan nga 

kopshtet komunitare gjatë Depresionit të Madh. Përpara luftës së dytë botërore Ministra e 

Bujqësisë dhe e Luftës ngriti një Program Kombëtar të Kopshteve të Luftës, qëllimi i të cilit ishte 

zhvillimi i bujqësisë brenda qyteteve. Në këtë program morrën pjesë 5.5 milionë amerikanë dhe 

u korrën mbi 4 milion kg fruta/perime në vit , që përbënte 44 % te prodhimit të korrur në atë 

periudhë. Këto suksese të së kaluarës tregojnë se bujqësia urbane sot, me ndihmën dhe të 

teknologjisë moderne, do të jetë e dobishme si për vendet në zhvillim ashtu dhe për vendet e 

zhvilluara.  

Fakte të bujqësisë urbane  
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Organizata Botërore e Ushqimit dhe Bujqësisë e OKB-së e ka përkufizuar bujqësinë urbane si: 

“ Një degë e industrisë e cila prodhon, përpunon dhe tregëton ushqim dhe energji, kryesisht për 

konsumin e përditshëm të banorëve të një qyteti, qyteti të madh apo metropoli, duke përdorur 

tokën dhe ujin që ndodhet në zonën urbane dhe rreth-urbane, nëpërmjet metodave intensive të 

kultivimit, duke përdorur dhe ricikluar burimet natyrore dhe mbeturinat urbane për të prodhuar 

një shumëllojshmëri bimësh dhe gjëje të gjallë.”  

Ky përkufizim nuk përmend ndikimet pozitive në shëndetin, ushqyerjen dhe iniciativën qytetare. 

(Përkufizimi bazohet në punën e Luc Mougeot të Qendrës Ndërkombëtare për Kërkimin mbi 

Zhvillimin dhe përdoret në publikimet teknike dhe trajnuese të Programit të Menaxhimit Urban 

UN-HABITAT, Programit Special të FAO-s për sigurinë ushqimore si dhe nga qendrat 

ndërkombëtare të kërkimit bujqësor si psh. CIRAD. 

Ndikimi në mjedis  

Këshilli mbi bujqësinë, shkencën dhe teknologjinë (CAST) është një konsorcium ndërkombëtar i 

shoqatave shkencore dhe profesionale me seli në Ames Iowa që furnizon me informacion 

shkencor të besueshëm politikbërësit, median, sektorin privat dhe atë publik. CAST e përkufizon 

bujqësinë urbane duke përmendur dhe aspektet ambjentale, suplementare dhe çlodhëse të saj: 

“Bujqësia urbane është një sistem kompleks që përfshin një gamë aktivitetesh, nga kultivimi, 

përpunimi, shpërndarja dhe konsumimi deri në aktivitete që janë më pak të njohura dhe të 

dokumentuara. Këto përfshijnë aktivitetet argëtuese, sipërmarrjet e lira, aktivitetet në dobi të 

shëndetit, zbukurimi i peisazhit dhe ripërtëritja e ambjentit të degraduar.  

Iniciativat moderne të planifikimit të bujqësisë urbane e marrin parasysh këtë përkufizim të gjerë 

të bujqësisë urbane sepse i përshtatet më mirë qëllimit të tyre për të pasur një zhvillim të 

qendrueshëm. Ky përkufizim quan bujqësi urbane praktika të përhapura në kohë dhe në kultura 

të ndryshme. Shpesh përdoret gjatë vendimeve politike për të krijuar qytete me zhvillim të 

qëndrueshëm. 

Siguria ushqimore  

Siguria ushqimore është një ndër arësyet e kultivimit të ushqimeve dhe rritjes së gjësë së gjallë 

në qytete. Me shtimin marramendës të popullsisë së qyteteve, nevoja për ushqim të freskët dhe 

furnizim të vazhdueshëm rritet. Koalicioni i Sigurisë Ushqimore të Komuniteteve e përkufizon 



sigurinë ushqimore si “furnizimi i vazhdueshëm i gjithë personave në një komunitet me ushqime 

të përshtatshme për kulturën e atij komuniteti, nga burime vendore, jo të emergjencave”  

Rritja e rëndësisë së bujqësisë urbane  

Rëndësia ekonomike  

• Bujqësia urbane (BU) e zgjeron ekonominë e qytetit. Kjo rezulton në një rritje të veprimtarive 

ekonomike dhe të vendeve të punës, si dhe në pakësimin e kostove të ushqimit dhe produkte më 

cilësore. 

• BU-ja është një shans i madh për gratë për të qenë pjesë e ekonomisë jo formale të qytetit. 

Kultivimi dhe tregëtia kombinohen me lehtësi me punët e shtëpisë dhe kujdesin pëe fëmijët. 

• BU-ja siguron punësim, të ardhura dhe akses ndaj ushqimit për qytetarët, të cilat së bashku 

kontribuojnë në një furnizim të sigurtë me ushqime. Rritja e varfërisë në qytete dhe shtrenjtimi i 

ushqimeve krijon pasiguri afatgjatë në furnizimin me ushqime. Ndërkohë ndërprerje akute të 

furnizimit me ushqime mund të shkaktohen për shkak të këputjes së zinxhirit të furnizimit. BU-ja 

ul çmimet e ushqimeve dhe siguron ushqim dhe në kohë emergjencash civile. Kërkimi shkencor 

mbi vlerën e tregut të prodhimeve të bujqësisë urbane ka treguar se rendimenti mesatar median i 

një kopshti qyteti shkon nga 200 USD në 500 USD. Për një program të vjetër siç është P-Patches 

i Siatllit, kjo do të thotë 1.25 milion dollarë amerikanë prodhim i kultivuar çdo vit. 

Efektet sociale  

Nevojat e projektimit urban mund të përshtaten me nevojat e fermerëve të rrethinave (si psh. në 

Kstovo, Russia) 

Bujqësia urbane ka sjellë disa të mira sociale si psh: përmirësim të shëndetit dhe ushqyerjes, të 

ardhura më të larta, punësim, siguri ushqimore brenda familjes dhe aktivitete kulturore. BU-ja 

është një mënyrë për të përmirësuar jetën e njerëzve që jetojnë në qytete dhe rrethinat e tyre. 

Familjet dhe komunitetet shfrytëzojnë tokën e lirë dhe kontribuojnë dhe në plotësimin e nevojave 

të qytetit. CFSC thotë: 

“Kopshtet private dhe publike në qytete, si dhe fermat e vogla, ulin shpenzimet e familjeve. Ato 

përmirësojnë ushqyerjen e njerëzve dhe lejojnë që të ardhurat të përdoren për qëllime të tjera.  

Kjo lejon familjet të kenë më shumë të ardhura duke u shitur dyqaneve dhe tregjeve, në të njëjtën 

kohë që plotësojnë dhe nevojat e veta për ushqime të freskëta dhe ushqyese. 



Disa ferma qyteti ndihmojnë gratë të gjejnë punë, të cilat nganjëherë nuk arrijnë të punësohen në 

ekonominë formale. Studimet tregojnë se punësimi i grave rrit rendimentin e fermave. 

Ka pasur shqetësime në rritje në lidhje me shpërndarjen e tokës për praktikimin e bujqësisë 

urbane dhe të drejtat e pronës. Organizata Botërore e Ushqimit dhe Qendra Ndërkombëtare e 

Kërkimit mbi Zhvillimin kanë publikuar “Udhëzime për rregullimin vendor të bujqësisë urbane” 

dhe po bashkëpunojnë me organe vendore për të pasur rregullim të sukseshëm të BU-së. 

Përfshirja e bujqësisë urbane në politikat vendore dhe njohja e saj si një mënyrë përdorimi e 

tokës do të ndihmojë mjaft komunitetet. 

Nëpër shkolla ka filluar të futet në kurrikul lënda e bujqësisë dhe blegtorisë dhe po prezantohet si 

një mundësi karriere. Në zona të ndikuara nga emigrimi i industrisë projektet e bujqësisë urbane 

po krijojnë një treg të ri pune. 

Efiçenca e energjisë  

Bujqësia aktuale extensive shpenzon shumë energji për transportin e ushqimeve. Një ushqim i 

zakonshëm udhëton mesatarisht 2000 km, dhe për transportin e 50 kg ushqim harxhohen 8 litra 

naftë. Bujqësia urbane e pakëson këtë shpenzim. 

Cilësia e ushqimit  

Shumë kultivues të bujqësisë urbane thonë se preferojnë shijen e produkteve të tyre lokale ndaj 

produkteve të tjera. Gjithashtu, bujqësia urbane përpiqet të pakësojë përdorimin e pesticideve, të 

cilat ndohtin ujërat. Me prodhimin dhe konsumimin lokal pakësohet dhe nevoja e konservimit të 

ushqimeve. Ndohtja e tokës është një problem serioz në qytete, sidomos ndohtja nga plumbi. 

Përpara kultivimit, toka duhet testuar për ndohtje nga plumbi. Rritja e Ph-it të tokës mund ta 

pakësojë ndohtjen . Plumbi mund të largohet dhe me anë të kultivimit të bimëve të caktuara si 

psh. spinaqit dhe mustardës indiane.  

Kultivimi në pallate  

Kultivimi në qytet duke shfrytëzuar në maksimum e hapësirës, si psh. kultivimi në pallate, sjell 

avantazhe mjedisore për gjithë qytetin. Këto sisteme jo vetëm sigurojnë ushqim por edhe 

sigurojnë ujë të pijshëm nga ujërat e ndohtura dhe mund të riciklojnë mbeturinat organike në 

energji dhe lëndë ushqyese. Në të njëjtën kohë mund të pakësojnë transportimin e ushqimit. 

Megjithatë ka pasur kritika për kultivimin në pallate. 



Zbatimi i bujqësisë urbane  

 Infrastruktura  

Infrastruktura e bujqësisë urbane nënkupton sistemet lokale të përdorura për të kultivuar, 

përpunuar dhe tregtuar ushqimin. 

Ka qytete që kanë ngritur projekte për të krijuar infrastrukturën. Disa projekte kanë krijuar ferma 

të përbashkëta në tokën shtetërore, të ngjashme me parkun publik të Bostonit të shekullit të 18-

të. Një fermë e tillë e përbashkët është Ferma e Fëmijëve të Colingwoodit, në Melburn të 

Australisë. Projekte të tjera përdorin modelin e parcelave, ku secili përdorues parcele shfrytëzon 

parcelën e vet në një copë më të madhe toke, kurse streha e veglave të punës është e përbashkët. 

Kopshtet e përbashkëta të Siatllit si dhe Ferma South Central në Los Angeles përdorin këtë 

model. 

Individë të ndryshëm gjithashtu rrisin ushqime në kopshtet e tyre private dhe në çatitë e shtëpive. 

Kontrata të shfrytëzimit të kopshteve private lidhen midis pronarëve të tokave dhe personave që 

duan ti punojnë. Kopshtet në çatitë e pallateve rrisin hapësirat e gjelbërta në qytet pa qenë nevoja 

e shfrytëzimit të tokave të lira. Ka një numër gjithnjë e më të madh projektesh të cilat duan ti 

shndërrojnë qytetet në hapësira produktive përmes krijimit të një rrjeti tokash të lira urbane dhe 

kopshtesh private të kultivuara.  

Kajro, Egjipt 

Në Egjipt, rritja e popullsisë dhe ndërtimet në tokë bujqësore kanë pakësuar të ardhurat e 

familjeve qytetare dhe mundësitë e tyre për të siguruar produkte të shëndetshme. Me pak 

përpjekje dhe para, çatitë e shtëpive mund të ndihmojnë përveç përmirësimit të ambjentit dhe në 

sigurimin e ushqimit për familjet. Së fundmi në Egjipt ka një projekt për kultivimin e bimëve në 

çatitë e shtëpive. Në fillim të viteve 1990 në universitetin Ain Shams një grup profesorësh të 

bujqësisë ideuan një projekt për kultivimin e perimeve organike në qytetet me popullsi të dendur 

të Egjiptit. Në fillim idea u zbatua në një shkallë të vogël dhe më vonë u njoh zyrtarisht në vitin 

2001 nga Organizata Botërore e Ushqimit dhe Bujqësisë. 

Havana, Kuba 

Një përqindje gjithmonë e më e madhe e prodhimit bujqësor përbëhet nga prodhimet e bujqësisë 

urbane, kjo për shkak të furnizimit të paktë me naftë dhe transportit të kufizuar. Në vitin 2002, 



140 km² kopshte qyteti prodhuan 3.4 million ton ushqime. Në Havana, 90% e prodhimit të 

freskët vjen nga fermat dhe kopshtet e qytetit. Në vitin 2003 më shumë se 200,000 kubanë 

punonin në sektorin e bujqësisë urbane. 

Mumbai, Indi 

Zhvillimi ekonomik në Mumbai solli rritjen e popullsisë, kryesisht për shkak të migrimit të 

punëtorëve nga rajonet e tjera të vendit. Numri i banorëve të qytetit u rrit më shumë se 12 herë në 

shekullin e kaluar. Mumbai i Zgjeruar, i përbërë nga Ishulli Qytet dhe Ishulli Salsette, është 

qyteti më i mash në Indi, me një popullsi prëj 16.4 milion, sipas rregjistrimit të popullsisë të vitit 

2001. Mumbai është një nga qytetet me popullsi më të dendur në botë, me 48,215 persona për 

km2 dhe në rrethina me 16,082 persona për km2. Në një qytet të tillë praktikimi i bujqësisë 

urbane duket i pamundur për shkak të kërkesës së madhe nga shoqëritë e ndërtimit për toka të 

lira. Prandaj janë ideuar metoda alternative kultivimi për tju pështatur mungesës së tokës, ujit 

dhe burimeve. 

Teknikat inovative kultivuese të Dr. Doshi  

Metodat e Dr. Doshit janë revolucionare sepse janë të përshatshme për tu përdorur në tarraca, 

ballkone, madje dhe në muret e pallateve dhe nuk kërkojnë investime të mëdha apo punë të 

madhe për tu realizuar. Metodat e tij nuk përdorin pesticide dhe shërbejnë kryesisht konsumin 

familjar. Mjetet e punës që përdor: mbeturinat e kallamit të sheqerit, qeset plastike, gomat, fuçi, 

cilindra dhe dhé. Fuçitë dhe qeset (të hapura në të dy fundet) i mbush me kërcell kallamsheqeri, 

pleh organik, dhé kopshti, çka pakëson nevojën për ujitje në krahasim me kultivimin në toka 

bujqësore. Sipas Dr. Doshi energjia djellore ndihmon në ruajtjen e pjellorisë së tokës pjellore në 

qytete. Ai rekomandon lënjen përkohësisht ugar dhe mbjelljen në sasi të vogla. Ai ka kultivuar 

pemë frutore si mango, fiq, guava, banane dhe kallam sheqeri në tarracën e tij prej 110 m2 në 

Bandra. Të gjitha mbeturinat organike të familjes së tij shfrytëzohen në kultivimin e bimëve. Si 

pasojë e kultivimit në banesë familja nuk ka nevojë të blejë ushqime: ajo çdo ditë prodhon 5 kg 

fruta dhe perime në 300 ditë të vitit. 

Ferma urbane në shkollën e mesme Rosary, pranë stacionit të trenit Dockyard Road, 

Mumbai  

Qëllimi kryesor i këtij projekti pilot ishte mbështetja ekomomike për fëmijët e varfër, zbukurimi 

i qytetit, furnizimi me ushqim organik i banorëve të getove dhe riciklimi i mbetjeve organike. 

Projekti u zbatua në shkollën Rosary, Mumbai, në vitin 2004, me pjesëmarrjen e fëmijëve tepër 



të varfër. Ferma urbane u krijua në një taracë me sipërfaqe prej 37 m2. Pjesëmarrësit u trajnuan 

si të kultivojnë në këto kushte. Në fermë u kultivuan perime, fruta dhe lule. Për projektin kanë 

marrë dijeni dhe shkolla të tjera në qytet. 

Porti Trust i Mumbait 

Mensa kryesore e portit ushqen çdo ditë rreth 3000 punonjës dhe ka sasi të konsiderueshme 

mbeturinash organike. Një kopësht i ndërtuar në tarracë nga stafi i mensës riciklon rreth 90% të 

mbeturinave dhe e përdor në kultivimin e perimeve dhe frutave. Preeti Patil, i cili shpërndan 

ushqimet në port, shpjegon qëllimin e sipërmarrjes: 

“Porti Trust i Mumbait ka krijuar një fermë organike në tarracën e kuzhinës së saj kryesore në 

një sipërfaqe prej rreth 280 m2. Aktiviteti fillimisht u krijua për të shfrytëzuar mbeturinat 

organike të kuzhinës. Punonjësit, çdo ditë, pasi mbarojnë punën në kuzhinë kujdesen për 

kopshtin, i cili ka rreth 159 bimë.  

Bangkok, Tailandë 

Në fillim të viteve 2000, u hapën disa kopshte urbane nën udhëzimet e institutit të ambjentit të 

Tailandës, në kuadër të politikave të Administrimit Metropolitan të Bangkokut për të patur një 

Tailandë “të gjelbërt”. Me një popullsi prej 12 milion dhe 39% të tokës të pazënë si rezultat i 

zgjerimit të vrullshëm në vitet 60-80, Bangkoku është shumë i përshtatshëm për të 

eksperimentuar me bujqësinë urbane. Dy kopshtet urbane të krijuara nga instituti janë në 

Bangkok Noi dhe Bangkapi dhe objektivat kryesorë të projektit janë: 

• Edukimi i qytetarëve mbi të mirat e gjelbërimit në qytet. 

• Krijimi i infrastrukturës sociale për të planifikuar, zbatuar dhe mirëmbajtur hapësirat e 

gjelbërta urbane. 

• Harmonizimi i nevojave të komunitetit me ato të ruajtjes së mjedisit. 

Pekin, Kine  

Shtrirja e Pekinit në një sipërfaqe nga 4,822 km² në vitin 1956, në 16,808 km² më 1958, çoi në 

përhapjen e bujqësisë rreth-urbane. Kjo bujqësi siguron më shumë se 70 % të ushqimeve 

(përjashtuar drithërat), kryesisht perimet dhe qumeshtin, të konsumuara nga qyteti. Një ndër 

ekperimentet e sotshme të bujqësisë urbane është parku modern i bujqësisë në Xiaotangshan.[34] 

Shenzhen, Kinë  



Qytetet tradicionale kineze e kanë në traditë kryerjen e aktiviteteve bujqësore brenda qytetit. 

Shenzhen, një fshat i vogël në të kaluarën, është shndërruar në metropol për shkak të shpalljes së 

tij zonë ekonomike e lirë. Qeveria mbështet bujqësinë urbane në këtë qytet, për të përballuar 

rritjen e popullsisë. Struktura rurale e Shenzhenit, zhvillimi ambjentalist i tij dhe metodat 

moderne të kultivimit ndihmojnë në vetë-furnizimi e tij me ushqim.  

Struktura rurale, metodat  

Fermat e qytetit pozicionohen rreth 10 km larg qendrës së qytetit në dy blloqe. Blloku i parë më i 

afërt me qendrën e qytetit kultivon prodhimet që prishen shpejt. Blloku i dytë, më larg qytetit, 

kultivon prodhime më jetëgjata si psh. patate, karrota dhe qepë. Ky rregullim lejon që prodhimet 

të vijnë në treg vetëm disa orë pasi janë vjelur. 

Një metodë mbresëlënëse kultivimi është ekosistemi me mana toke anash rezervuarit me peshq, i 

cili riciklon mbeturinat dhe ruan fertilitetin e tokës. Krimbat e mëndafshit ushqehen me manat e 

tokës dhe me krimbat e ngordhur ushqehen peshqit në rezervuar. Peshqve u hidhen si ushqim dhe 

mbeturinat e kafshëve të tjera si psh. të derrave, pulave dhe buajve. Bimët që shërbejnë si ushqim 

për gjënë e gjallë plehërohen me baltën e rezervuarit. Ky sistem i sofistikuar riciklon ujin, 

mbeturinat dhe ushqimin, e gjitha kjo bëhet sipas projektit.  

Nju Jork 

Në Nju Jork shumë banorë të shtresave të varfra vuajnë nga obeziteti dhe diabeti, ushqehen me 

ushqime jo të freskëta ndërkohë që ka tokë të lirë, të pazënë. Bashkia dhe organizatat jo-

fitimprurëse po përpiqen të nxisin financiarisht, me trajnime dhe duke ofruar tokë, bujqësinë 

urbane, por interesimi më i madh ka ardhur nga kultivuesit të cilët shpesh punojnë vullnetarisht 

pasi mbyllin ditën e punës. 

Në toka të lëna djerrë janë krijuar kopshte urbane. Por përpara kultivimit tokat duhen testuar për 

ndohtjen për shkak të ndohtjes nga smogu dhe ndërtimet e prishura. Studimet kanë treguar se 

toka mund të kultivohet, mjafton që Ph të jetë neutral. Bashkia ka dhe një program përpunimi të 

mbeturinave organike, të cilat përdoren nga fermerët dhe pronarët e kopshteve si pleh organik. 

Një OJF, Pulqeri Jeshil, siguron filiza të njomë për kultivuesit. Një OJF tjetër, “Thjesht Ushqim” 

ofron trajnime ku mësohen kursantët si të kultivojnë dhe tregëtojnë prodhimet.  

Dy alternativat ndaj kultivimit në tokë janë kultivimi në çatitë e pallateve dhe kultivimi vetëm në 

ujë. Në Manhattan janë krijuar disa kopshte të cilat përdorin këto teknika.  



2.Parcelat urbane 
Nga wikipedia, enciklopedia on-line.  

 

 
Parcela urbane në kodrat Käferberg, Zyrih, Zvicër 

Parcela urbane, është një copë toke e poseduar nga individë për qëllime kultivimi perimesh, 

bimësh mjekësore, ose lulesh, për konsum personal. Parcelat krijohen duke ndarë një sipërfaqe 

më të madhe toke në parcela më të vogla, të cilat u jepen në përdorim individëve ose familjeve. 

Parcelat përdoren vetëm nga individi ose familja që e ka marrë në përdorim, ndryshe nga disa 

lloje të tjera kopshtesh urbane ku kopshti punohet bashkarisht nga disa individë ose familje.  

Përmasat e parcelës variojnë nga 50 në 400 m2. Parcela ka dhe strehë të përkohshme për veglat e 

punës dhe mbrojtje nga shiu.  Përdoruesit e parcelave organizohen në shoqata qiramarrjeje, të 

cilat e marrin tokën me qira nga pronari I saj, I cili mund të jetë një institucion shtetëror, pronar 

privat, ose organizatë fetare. Në kontratën e qiramarrjes zakonisht theksohet se toka do të 

përdoret vetëm për kopshtari (kultivim perimesh, frutash, lulesh), por jo për ndërtim (kjo është 

dhe kërkesë ligjore nga rregullat e urbanistikës). Anëtarët e shoqatës paguajnë një tarifë 

anëtarësie në shoqatë dhe të respektojnë statutin dhe aktin e saj të themelimit. Anëtarët kanë të 

drejta në bazë të statutit.  

Përmbajtja  
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Funksionet sociale dhe ekonomike të parcelave urbane  

Zyra Ndërkombëtare e Kopshteve familjare, një organizatë me seli në Luksemburg, e krijuar në 

vitin 1926, e cila përfaqëson 3,000,000 përdorues parcelash urbane, i përshkruan funksionet 

sociale ekonomike të parcelave urbane si vijon:  

� Parcelat pakësojnë zhurmat, pluhurat dhe krijojnë hapësira të 

gjelbërta në qytete të dendura me popullsi.   

� Ka efekte pozitive në ambjent duke ruajtur biotopet dhe krijuar 

biotope të lidhura 

� Krijon mundësi argëtimi për familjet dhe mëson qytetarët të 

mbjellin, rrisin, kultivojnë, korrin perime të freskëta në zona me 

pallate dhe të ngarkuara me betonizim; 

� Parcelat sigurojnë për fëmijët dhe adoleshentët një vend ku mund të 

argëtohen dhe të zbulojnë natyrën dhe mrekullitë e saj 

� Për punëtorët sigurojnë çlodhje pas një pune të gjatë 

� Për të papunët sigurojnë mundësi punësimi si dhe furnizim me 

perime të freskëta me kosto minimale; 

� Për familjet emigrante një mundësi komunikimi dhe integrimi më të 

mirë në vendin mikpritës; 

� Për personat me aftësi të kufizuar sigurojnë një mënyrë për tu 

ingranuar në jetën sociale dhe kapërcyer vetminë; 



� Për të moshuarit sigurojnë një vend takimi me të tjerët si dhe një 

mundësi aktiviteti pas daljes në pension. 

Parcelat urbane në vende të ndryshme të botës 

Çekosllovakia  

 

Parcelat urbane kanë qënë shumë popullore në Çekinë komuniste. Parcelat ishin për banorët e 

pallateve parafabrikate një mundës shpëtimi nga kaosi I qytetit, ndohtja dhe betonizimi. 

Danimarka 

Në vitin 1778 toka jashtë mureve rrethuese të Fredericia u dha për punim kopshtesh familjare 

dhe sipas një qarkoreje mbretërore të vitit 1828 parcela urbane u krijuan në disa qytete. 

Shoqata e parë daneze e parcelave urbane u krijua në Aalborg në vitin 1884. Kurse në vitin 1891 

u krijua shoqata “Mbrojtja e qytetarëve” e cila krijoi parcelat e para urbane në kryeqytetin e 

Danimarkës. Që atëhere parcelat urbane janë përhapur në pjesën më të madhe të qyteteve të 

Danimarkës. 

Në vitin 1904 në Danimarkë ka pasur 20,000 parcela urbane, 6000 nga të cilat kanë qenë në 

Kopenhagen. Midis dy luftërave botërore numri i parcelave u rrit mjaft. Në vitin 2001 numri i 

parcelave urbane ka qenë rreth 62,120.  

Në vitin 1908, 20 shoqata parcelash urbane formuan Unionin e Parcelave Urbane, me seli në 

Kopenhagen, I cili në vitin 1914 mbulonte gjithë Danimarkën. Federata e Parcelave Urbane u 

themelua për të negociuar marrëveshje më të favorshme me qeverinë dhe bashkitë, të cilat jepnin 

tokat publike me qira. Sot federata përfaqëson rreth 400 shoqata pracelash urbane në 75 bashki.   

Tradita daneze për kopshtet urbane më vonë u përhap dhe në vendet e tjera skandinave, fillimisht 

në Suedi, pastaj në Norvegji dhe Finlandë.  

Shumica e parcelave urbane sot është në toka publike të dhëna me qira nga organet vendore 

shoqatave të parcelave. Shoqata tokën e marrë në përdorim nga bashkia ua jep anëtarëve të vet. 

Që të gjithë njerëzit të kenë mundësi të jenë anëtarë të shoqatës kuota e anëtarësimit është shumë 

më e vogël se çmimi I tregut. Kjo ka bërë që të ketë lista të gjata pritjeje për anëtarësim në këto 

shoqata.  

Megjithëse qëllimi kryesor I parcelave është kopshtaria, shumë parcela kanë dhe streha të 

ndërtuara në to. Strehat ndryshojnë në madhësi nga një madhësi vagoni treni, në vila të vogla 

verore. Ka shumë njerëz të cilët jetojnë në këto shtëpi gjithë verës. Në shumicën e rasteve 

anëtarët e shoqatës nuk lejohen të banojnë në parcelë gjatë gjithë vitit. 
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Kopshte urbane në Gjermani 
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me qira u kthyen në baçe për fëmijë, që me kalimin e kohës filluan të kultivohen nga të rriturir. 

Kjo lloj kopshtarie fitoi popullaritet në Gjermani, Austri dhe Zvicër.  

Roli I parcelave në sigurimin e ushqimit mori rëndësi midis dy luftërave botërore. Situata 

ekonomike ishte shumë e keqe, veçanërisht nëpër qytete. Shumë qytete ishin të izoluara nga 

zonat rurale dhe produktet ushqimore nuk mbërrinin deri në tregjet e tyre, ose shiteshin me 

çmime shumë të larta në tregun e zez. Si pasojë prodhimi I ushqimeve brenda qytetit, veçanërisht 

I frutave dhe perimeve në kopshtet private dhe në parcelat urbane, ndihmoi mbijetesën e 

banorëve të qytetit. Në vitin 1919, një vit pas mbarimit të luftës së parë botërore, u aprovua ligji I 

tokës për kopshtet e vogla dhe qiradhënien e tyre. Ligji siguronte siguri për qiramarrësit dhe 

tarifa fikse qiradhënieje. Në vitin 1983 ligji u ndryshua nga ligji federal “Për kopshtet urbane”. 

Sot ka rreth 1.4 milion parcela urbane në Gjermani, të cilat mbulojnë një sipërfaqe prej rreth 470 

m2. 

Megjithatë rëndësia e këtyre parcelave ka ndryshuar gjatë viteve. Ndërsa gjatë viteve të krizës 

dhe varfërisë së përhapur (vitet 1850-1950) kopshtaria në parcela ishte një formë punësimi me 

kohë të pjesshme , sot funksionet e saj kanë ndryshuar. Parcelat urbane janë kthyer në vende 

argëtimi dhe takimi për qytetarët me axhenda të ngjeshura pune. Si oaze të gjelbërta në oqeanet e 

asfaltit dhe të çimentos ato sigurojnë konservimin e natyrës në qytete. Çfarë ishte një formë 

punësimi tani është hobi qetësues pas një dite të lodhshme pune. Parcelat ndihmojnë dhe fëmijët 

të rriten në ambjente më natyrale.  

Hollanda 

Parcelat e para urbane në Hollandë u krijuan në vitin 1838. Në shekullin e 19-të qytetet filluan të 

jepnin kopshte urbane për familjet punëtore. Rreth luftës së parë botërore përdoruesit e tyre 

filluan të kërkojnë menaxhimin e kopshteve nga përdoruesit. Në vitin 1928 shoqatat e parcelave 

urbane krijuan një shoqatë kombëtare. Deri në vitet 1950 parcelat përdoreshin kryesisht për 

mbjellje perimesh, kurse me kalimin e kohë përdoren më shumë për hobi. Në parcela të caktuara 

lejohen të ndërtohen streha të vogla apo shtëpi të vogla, me raste dhe ndërtesa të përhershme për 

tu banuar gjatë verës. Hollanda ka 240,000 parcela urbane. 

 Norvegjia 

Në Norvegji ka 13 kopshte urbane me rreth 2000 parcela urbane. Kopshti më I vjetër daton 1908. 

Kopshti më I madh ka rreth 600 parcela dhe është në Oslo, afër pyejve dhe liqenit.  

 Filipinet 



 
Kopsht urban, Cagayan de Oro
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projekti të Bashkimit Europian.

privatë nga Gjermania, numri 

punohen nga 55 familje të varf

mureve rrethuese të shkollave fillore, po krijohen aktualisht p

familjet janë nga më të varfërat n

mbijetuar. Përveç perimeve pë

disa kopshte mbajnë kafshë të

ushqimin e përditshëm. Në secil

vetë kopshtit ose të familjeve fqinje, ku mb

dhe në menaxhimin e mbeturinave urbane.

të ngjashme me ato të përdorura n

Bregnhøj et al. 

Portugalia 

 
Kopshte urbane në rrethinat e Lizbon

Shpesh kopshtet janë të përkohshme, krijohen n

Rusia 

 

Cagayan de Oro 

Filipine u krijua në vitin 2003, në qytetin Cagayan de Oro

Bashkimit Europian. Me ndihmën e ambasadës gjermane në Manila dhe t

nga Gjermania, numri është rritur në 5 kopshte në zona të ndryshme t

varfëra qytetare. Edhe 4 kopshte të tjera urbane, dy nga t

shkollave fillore, po krijohen aktualisht për 36 familje t

rat në qytet, familje që gërmojnë në landfillin e pleh

ërdoruesit kultivojnë dhe bimë mjekësore dhe fruta tropikale. N

ë vogla dhe pellgje me peshq për sigurimin e proteinave n

secilën parcelë ka një vend përpunimi të mbeturinave organike t

familjeve fqinje, ku mbeturinat kthehen në pleh. Kopshti k

menaxhimin e mbeturinave urbane. Të gjitha kopshtet janë të pajisura me 

rdorura në kopshtet urbane në Danimarkë, të përshkruara n

 

rrethinat e Lizbonës. 

rkohshme, krijohen në mënyrë spontane.  

qytetin Cagayan de Oro, si pjesë e një 

Manila dhe të donatorëve 

ndryshme të qytetit, të cilat 

tjera urbane, dy nga të cilat brenda 

r 36 familje të tjera.  Disa nga 

landfillin e plehërave për të 

sore dhe fruta tropikale. Në 

r sigurimin e proteinave në 

mbeturinave organike të 

pleh. Kopshti kështu kontribuon 

pajisura me WC ekologjike 

rshkruara në studimin e 



 

 

Kopshtet e para urbane në Rusi u shfaq

vetëm toka të cilat ju shpërndan

ruse I përdori tokat e dhëna pë

festa me fishekzjarrë. Revolucioni i

qytete. 

Nga fundi I shekullit të 19, parcelat e tok

për klasat e mesme dhe të larta t

Me revolucionin bolshevik në

pushimi për klasën punëtore, kurse t

partisë komuniste dhe elitës së

e drejta e përdorimit të tyre u hiqej p

favoret e pushtetit. Parcela e preferuar e Stalinit ishte n

kufizohej dhe për këtë nevojitej aprovimi I udh

Pas luftës së dytë botërore nuk pati ndonj

të ndalonte ndërtimin e tyre, n

kasolleve apo shtëpive pranë t

 

 

Rusi u shfaqën gjatë sundimit të Petrit të Madh. 

rndanë vasalëve të carit. Gjatë periudhës së iluminimit aristrokacia 

ër takime sociale dhe kulturore, të shoqëruara me mbr

ucioni industrial solli rritjen e shpejtë të popullsis

19, parcelat e tokës u bënë një vend favorit për kalimin e koh

larta të shoqërisë ruse. 

ë 1917 shumica e parcelave u shtetëzuan. Disa u kthyen n

tore, kurse të tjerat, më të mirat, ju shpërndanë funksionar

ë shoqërisë. Pothuajse të gjitha parcelat u bën

tyre u hiqej përdoruesve të cilët hiqeshin nga puna ose nuk g

favoret e pushtetit. Parcela e preferuar e Stalinit ishte në Gagra, Abkazi. Nd

nevojitej aprovimi I udhëheqjes së partisë.  

rore nuk pati ndonjë shvillim të madh të parcelave. Meq

rtimin e tyre, në tokat e pazëna afër qyteteve filluan ndërtimet pa leje t

të cilave u ndërtuan kopshte. Banorët e apartamenteve 

Madh.  Fillimisht ishin 

iluminimit aristrokacia 

ruara me mbrëmje dhe 

popullsisë dhe ndohtjes në 

r kalimin e kohës në verë 

Disa u kthyen në shtëpi 

funksionarëve të lartë të 

në pronë shtetërore dhe 

t hiqeshin nga puna ose nuk gëzonin më 

Gagra, Abkazi. Ndërtimi I parcelave 

parcelave. Meqë nuk kishte ligj që 

rtimet pa leje të strehave, 

t e apartamenteve 



shumëkatëshe dëshironin të ishin më pranë natyrës, të kultivonin fruta dhe perime. Programi 

bujqësor sovjetik nuk arrinte të siguronte furnizim të mjaftueshëm me ushqime. Zënia e tokës u 

përhap shumë shpejt dhe qeverisë nuk I mbetej zgjidhje tjetër veçse ti njihte dhe zyrtarisht këto 

pasuri. Në vitin 1955 legjislacioni krijoi një lloj të re shoqate, të ashtëquajturën “shoqatën e 

kopshtarëve”. Shoqatat e kopshtarëve fituan të drejtën të përdornin pa afat tokën publike për 

qëllime kultivimi si dhe leje të lidhen me rrjetin e energjisë elektrike dhe të ujërave. Në vitin 

1958 u formua dhe një lloj tjetër përsoni juridik "kooperativa për ndërtimin e vilave”, e cila 

njohu të drejtën e individit të ndërtonte një shtëpi të vogël në tokën e marrë me qira nga shteti. 

Në vitet 1980 ndërtimi I vilave në parcelat urbane arriti bumin e vet me pothuajse çdo familje të 

gjindur në qytet me nga një vilë, kurse ato që nuk kishin të tillë e kalonin fundjavën në vilat e 

miqve. Megjithëse të ndërtuara thjesht, vilat shërbenin si vend pushimi në verë, me kosto të ulët 

për miliona familje punëtore ruse. Në kopshtet e vilave banorët e qyteteve kultivonin fruta dhe 

perime. Edhe sot, gjatë pushimeve të fillimit të majit, me ikjen e dimrit të ashpër, qytetarët rusë 

mbjellin tokën e kopshteve dhe u shërbejnë pemëve frutore. Shumë punëdhënës u japin leje 

punëtorëve gjatë këtyre ditëve për të mbjellë kopshtet. 

Rënia e komunizmit riktheu pronësinë private mbi tokë. Shumë parcela u privatizuan dhe Rusia 

është sot vendi me numrin më të madh në botë të familjeve me dy shtëpi. 

Shumë parcela janë përmirësuar me investime të reja, shtëpitë janë rinovuar në rezidenca të 

përherhshme. Shtëpitë tregëtohen lirisht në treg.  Si rezultat I urbanizimit shumë shtëpi fshati po 

u shiten qytetarëve për banim. Disa fshatra janë transformuar në rrethina qyteti, kurse një pjesë e 

rrethinave janë bërë pjesë e qendrës së qytetit. Avantazhet e jetesës në rrethina janë: kostot më të 

ulëta, hapësirat më të gjera dhe largësia më e madhe midis shtëpive. Disavantazhet janë: shërbim 

më pak cilësor nga furnizuesit publikë, më pak siguri dhe një distancë më e madhe nga puna.  

Suedi 

 

Kopsht I parë urban në Suedi u krijua në Malmo, I dyti në Stokholm në vitin 1904. Organet 

vendore u frymëzuan nga Anna Lindhagen, një politikane social-demorkate e shtresave të larta të 

shoqërisë, e cila vizitoi kopshtet urbane në Kopenhagen dhe I pëlqyen shumë. Në librin e saj të 

parë mbi kopshtet urbane ajo shkruan:  

Kopshti e bashkon familjen, të gjithë anëtarët e familjes punojnë bashkë për punimin e tij dhe 

kalojnë kohën e lirë në të. Babai, I mërzitur mes katër mureve kënaqet në ambjent të hapur, duke 

u kujdesur në të njëjtën kohë për nevojat e familjes.  



Thuhet se Anna Lindhagen takoi Leninin n

Rusi, pas revolucionit të Shkurit t

këto lloj kopshtesh. 

Gjithsesi, kopshti nuk I la ndonj

punëtore përtace në politikë. Klasa pun

dedikohet revolucionit të proletariatit

Në vitin 1921 u krijua Federata Suedeze e Kopshtaris

kopshtarë. Anëtarët e saj janë 

Toka zakonisht merret me qira nga organet vendore.

Shtetet e bashkuara të Amerik

Në SHBA janë krijuar disa kopshte urbane. 

luftës së dytë botërore. Parcelat n

janë me përmasa 1.52 m × 1.52

urbane. 

Britania e Madhe 

 
Një parcelë urbane në Essex, Angli

Një tablo e vitit 1732 e Birmingamit, Angli

cilat ekzistojnë edhe sot. Parcelat e Sh

konsiderohen si parcelat  më t

Por kopshti I parë është krijuar n

takoi Leninin në Stokholm kur ky po vinte nga exili n

Shkurit të 1917.Ajo e ftoi për në një kopshti urban q

Gjithsesi, kopshti nuk I la ndonjë përshtypje Leninit. Punimi I tokës mund ta b

Klasa punëtore nuk duhet të merret me kopshtari, por duhet ti 

proletariatit. 

ua Federata Suedeze e Kopshtarisë e cila përfaqëson sot rreth 26,000 

 të organizuar në rreth 275 shoqata lokale në t

Toka zakonisht merret me qira nga organet vendore. 

Amerik ës 

krijuar disa kopshte urbane. Shumë prej tyre u krijuan si “kopshtet e luft

Parcelat në këto kopshte jepen me qira nga bashkia. 

1.52 m. Lëvizja ambjentaliste ka nxitur krijimin e kopshteve t

 

Essex, Angli 

tit 1732 e Birmingamit, Angli, tregon një qytet të rrethuar me kopshte, disa nga t

Parcelat e Shën Anës në Notingam, të krijuara në 

të vjetra në Angli, si dhe si kopshtet më të vjetra

krijuar në fshatin Wiltshire, në Great Somerford,  n

Stokholm kur ky po vinte nga exili në Zvicër, për në 

kopshti urban që ti rekomandonte 

s mund ta bënte klasën 

merret me kopshtari, por duhet ti 

son sot rreth 26,000 

të gjithë Suedinë. 

prej tyre u krijuan si “kopshtet e luftës” gjatë 

to kopshte jepen me qira nga bashkia. Parcelat më të vogla 

vizja ambjentaliste ka nxitur krijimin e kopshteve të reja 

rrethuar me kopshte, disa nga të 

 vitet 1830 

vjetra viktoriane në botë. 

Great Somerford,  në vitin 1809 pas një 



letre të priftit Stephen Demainbray drejtuar mbretit George III, n

përjashtonte nga shtetëzimi 6 akra q

Pas shtetëzimeve të 1876 toka n

pakësua shumë. Prandaj dolën ligje t

qira. Kështu në vitin 1908 u aprovua 

në vitin 1922 dhe më tej në vitin 1950. 

Sipas ligjit, organi vendor duhet t

parcela më të vogla dhe u jepet rezident

nga organi vendor, në vitin 1997 qiraja mesatare p

nuk mund të kapërcejë 1000 m2 dhe duhet t

për konsum personal nga përdoruesi dhe familja e tij.

përcaktohen në ligj. Këshilli i bashkis

ardhurat nga parcelat urbane n

8.44 milion paund.  

 

 
Parcela ne afersi te Londres  

 
Parcela në fshatin e vogël në Jordan

priftit Stephen Demainbray drejtuar mbretit George III, në të cilin I k

zimi 6 akra që këto të përdoreshin nga të varfërit e famullis

1876 toka në përdorim të të varfërve për kultivim për konsum personal u 

n ligje të reja të cilat krijonin mundësi për dhë

vitin 1908 u aprovua një ligj për parcelat dhe pasuritë e vogal, I cili u modifikua 

vitin 1950.   

organi vendor duhet të ketë në pronësi një sipërfaqe toke të paz

vogla dhe u jepet rezidentëve të bashkisë me qira të ulët. Vlera e qiras

vitin 1997 qiraja mesatare për 250 m2 sihte 22 paund n

1000 m2 dhe duhet të përdoret për prodhimin e frutave dhe t

rdoruesi dhe familja e tij. Përmasat dhe cilësia e parcel

shilli i bashkisë duhet të krijojë parcela në varësi të 

ardhurat nga parcelat urbane në vitin 1997 ishin 2.61 milion paund dhe investimi p

 

 

Jordan. 

cilin I kërkonte mbretit të 

rit e famullisë.  

r konsum personal u 

ënien e parcelave me 

e vogal, I cili u modifikua 

pazënë e cila ndahet në 

Vlera e qirasë vendoset 

r 250 m2 sihte 22 paund në vit. Secila parcelë 

r prodhimin e frutave dhe të perimeve 

sia e parcelës nuk 

 kërkesës për to. Të 

vitin 1997 ishin 2.61 milion paund dhe investimi për to ishte 



 
Parcela në Buckland Common

Numri I përgjithshëm I parcelave ka ndryshuar me kalimin e koh

fillim të shekullit të 20-të, parcelat siguronin nj

konsumuara nga të varfërit. N

1,500,000 parcela. Numri I tyre ra n

botërore, kur arriti në 1400000. 

tyre është pakësuar. Në vitet 1960 arriti n

Komisioni hetimor Thorpe I vitit

në dispozicion, rritja e mirëqenjes dhe k

Rritja e lëvizjes ambjentaliste ka ringjallur interesimin n

Kombëtare e Kopshtarëve të Parcelave dhe kopshtar

Parcelave dhe Kopshteve kanë

 

 

Buckland Common, Buckinghamshire 

m I parcelave ka ndryshuar me kalimin e kohës. Në shekullin e 19

, parcelat siguronin një pjesë të konsiderueshme t

rit. Në vitin 1873 kishte 244,268 parcela dhe në vitin 

Numri I tyre ra në vitet 1920 dhe 1930, por u rrit prapë gjat

1400000. Në vitin 1948 kishte rreth 1,117,000 parcela. Q

vitet 1960 arriti në 600,000. 

I vitit  1969 arriti në konkluzionin se arësyeja ishte pak

qenjes dhe kalimi I kohës me aktivitete të tjera. 

vizjes ambjentaliste ka ringjallur interesimin në parcelat. Dy shoq

Parcelave dhe kopshtarëve të tjerë, si dhe Shoqata Skoceze e 

ë lobizuar gjithmonë për interesat e përdoruesve t

shekullin e 19-të dhe 

konsiderueshme të perimeve të 

vitin 1918 kishte 

gjatë luftës së dytë 

vitin 1948 kishte rreth 1,117,000 parcela. Që atëhere numri I 

syeja ishte pakësimi I tokës 

tjera.  

Dy shoqëri, Shoqata 

, si dhe Shoqata Skoceze e 

rdoruesve të parcelave.  


