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Mblidhen anëtarët e Rrjetit Mesdhetar të Posidonias

Rrjeti Mesdhetar i Posidonia organizoi takimin e parë për këtë vit në kuadër të
bashkëpunimit midis shteteve të Mesdheut për monitorimin dhe mbrojtjen e posidonias si
specie e rëndësishme për habitatet detare nënujore.

Për më tepër...

Midis tyre...unë zgjedh
këtë!

Megjithëse në kushte të vështira
pandemie, përsëri fëmijët nuk harrojnë të
zhvillojnë aktivitetet aq të mirëpritura të
edukimit mjedisor! 

Për më tepër...

Promovimi dhe zhvillimi i
atraksioneve turistike në PK
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Mali i Tomorrit

Parku Kombëtar Mali i Tomorrit është
padyshim një prej atraksioneve më të
bukura të natyrës shqiptare. 

Për më tepër...

Zhvillohet Censusi i
shpendëve dimëronjës

Edhe këtë janar nëpërmjet bashkëpunimit
midis PPNEA, qendrës “Shpendët e
Shqipërisë”, AKZM, INCA, si dhe AdZM
në qarqe, u realizua me sukses Censusi
Ndërkombëtar i Shpendëve të Ujit 2021.

Për më tepër...

Në ballkanin perëndimor,
jetojmë brenda një reje

helmuese!

Ballkani Perëndimor ka nivelin më të keq
të cilësisë së ajrit në Europë - duke
shkaktuar 13,500 vdekje të parakohshme
në rajon çdo vit...

Për më tepër...

Struktura e Shtigjeve në
Zonat e Mbrojtura

 
Specialistë dhe konsulentë diskutuan mbi
udhëzuesin e projektimit të shtigjeve dhe
mirëmbajtjen e strukturave, mbi
standardet dhe rregulloren e shtigjeve në
Zonat e Mbrojtura...

Për më tepër...
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Markimi i shtigjeve në Llogara, një lehtësi për vizitorët

Data të rëndësishme...

26 Janari - Dita Botërore e
Edukimi Mjedisor!

Problemi i mbrojtjes së mjedisit dhe
edukimit mjedisor është aq i
rëndësishëm sa Dita Botërore e
Edukimit Mjedisor festohet më
shumë se një herë në vit.

Për më tepër...

 
27 Janari

Dita e Shërbimit Pyjor të
Shqipërisë!

Pak Histori...

...8 vjet më parë...
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...miratohet VKM Nr.221, dt.20.02.2013 “Për caktimin e zonave të brezit të gjelbër të qytetit
të Tiranës dhe të rrethinave të tij”.
Fletore Zyrtare nr.52 dt.12.04.2013.
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm
----------------------------
...9 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.134, dt.20.02.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në
vendiminnr.693, dt.10.11.2005 të Këshillit të Ministarve "Për shpalljen e kompleksit ligatinor
të Butrintit "Park Kombëtar”.
Fletore Zyrtare nr.26, dt.07.03.2013.
----------------------------
...22 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.80, dt.18.02.1999 “Për shpalljen Park Kombëtar të Prespës dhe
peisazhi i mbrojtur tokësore/ujore të Pogradecit”.
----------------------------
...61 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.93, dt.16.02.1960, "Për shpalljen Park Kombëtar të ekonomisë pyjore
Dajt në rrethin e Tiranës.

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