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OMSHC të bashkuara për mbrojtjen e natyrës

Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore në Shqipëri nuk është i integruar ende si
duhet në politikën kombëtare dhe lokale. Përfshirja e komuniteteve lokale në ruajtjen e
natyrës dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura ka ende një rrugë të gjatë për të kryer...

Për më tepër...

Më jep një mbetje, ta
shndërroj në art

Plastika është një nga problematikat më të
mëdha në planet dhe dëmet e mëdha që
ka sjellë, janë të parikthyeshme. Gjetja e
alternativave të reja për zëvendësimin e
plastikës duhet të jetë fokusi i përbashkët
për të gjithë. Ndërgjegjësimi i të rinjve
lidhur me mënyrat e reduktimit dhe
riciklimit përbën një hap të rëndësishëm
në zvogëlimin e këtyre dëmeve.

Për më tepër...
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Të njohim llojet e
rëndësishme të

florës dhe faunës

Salamandra ose e bukura e
dheut (_Salamanda
salamandra_)

Për më tepër...

Shqiponja e malit* (_Aquila
chrysaetos_)

Për më tepër...

Nga Mali në Det

Grupi i operatorëve turistikë dhe
bizneseve turistike në zonën mbrojtura në
Gjirin e Vlorës janë identifikuar si aktorët
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më të rëndësishëm të grupeve të interesit
pasi ata e njohin mirë të gjithë zonën dhe
kontribuojnë në njohjen më të mirë të saj
me të gjitha vlerat e tyre si natyrore ashtu
dhe ato kulturore apo ekonomike.

Për më tepër...

Për të ndërgjegjësuar më shumë
komunitetin e zonës për njohjen e
specieve endemike, u organizua
edhe takimi me barinjtë e zonës të
cilët janë identifikuar si aktorë kyç në
procesin e zbatimit të planit të
menaxhimit të zonave të mbrojtura.

Për më tepër...

Vdekja e lisnajës
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Studio Plus - Projekti ACAP vendos në fokus të nxënësve beratas...

Për një bregdet më të patër...

Pak Histori...

...9 vjet më parë...

...miratohet VKM Nr.898, dt.21.12.2011 “Për shpalljen e ekosistemit natyror malor Korab-
Koritnik Park Natyror”, Fletore Zyrtare Nr.178, dt.31 Dhjetor 2011...
----------------------------
...11 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.1631, dt.17.12.2008, Për shpalljen "Park Kombëtar të ekosistemit
natyror Bredhi Hotovës-Dangëlli me sipërfaqe të zgjeruar", Fletore Zyrtare Nr.198,
dt.31 Dhjetor 2008...
----------------------------
...18 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.676, dt.20.12.2002, "Për shpalljen Zonë e Mbrojtur të Monumenteve të
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Natyrës Shqiptare". Flet.Zyrtare Nr.92, dt.31 Dhjetor 2002.
Akte që kanë ndryshuar aktin e më sipërm...
----------------------------

Për të lexuar Ditari i Natyrës në vite...Kliko këtu!!! 

----------------------------
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