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A është shkatërrimi i natyrës mënyra e duhur për zhvillim?
 
Planet për të ndërtuar një aeroport ndërkombëtar në peizazhin e mbrojtur Vjosë-
Nartë, rrezikon vlerat e kësaj zone.

Për më tepër...

Letër e hapur Kryeministrit
të Shqipërisë z. Edi RAMA!

 
Vjosë-Narta është një prej zonave
kreysore të Biodiversitetit më të
rëndësishme në Mesdhe dhe një prej
segmenteve më të rëndësishëm të
Korridorit të Shtegtimit të Adriatikut...

Për më tepër...

Ky simbol duhet ruajtur në
çdo formë!

 
Në një kohë kur propozimi i një aeroporti
brenda zonës së mbrojtur mund të na lërë
vetëm me këto shpendë artificialë, si për
të thënë që dikur kishte flamingo.

Për më tepër...
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Përse i burgosin kafshët!?
 
“O ba përse i kanë burgosur kafshët këtu”
– më pyeti ime bijë ndërsa po drekonim në
një nga restorantet përreth Tiranës.

Për më tepër...

Plan Menaxhimi për Porto
Palermon

 
Specialistë dhe konsulentë diskutuan mbi
Draft Planin e Menaxhimit të Zonës Blue
Land të Porto Palermos.

Për më tepër...

Fatkeqsia nuk vjen kurrë
vetëm - ndotja e ajrit dhe

Covid 19
 
A e dini se ajri i ndotur rrit nivelet e
vdekshmërisë të COVID-19 në Europë me
19%?! Shkalla e vdekshmërisë rritet me
11% për çdo rritje të përqendrimit të
grimcave të ngurta me 1 mikrogram për
metër kub.

Për më tepër...

 
Çfarë po na bën neve ajri i

ndotur në Ballkanin
Perëndimor?

 
Cilësia e dobët e ajrit në Ballkanin
Perëndimor e vendos rajonin në krye të
zonave më të ndotura të Europës dhe ul
performancën e shëndetit publik.

Për më tepër...

 
E Ardhmja e Natyrës, e

Ardhmja Jonë - Bota Flet
 
Mbrojtja dhe konservimi i natyrës mes
sfidave të pandemisë COVID-19.

Për më tepër...
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Aeroporti i Vlorës të ndërtohet diku tjetër

Ambientalistët kundër aeroportit të Vlorës

Aeroporti i Vlorës, ambientalistët: Do të dëmtonte ekosistemin
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Data të rëndësishme...

 
2 Shkurti - Dita Botërore e Ligatinave

 
"Ligatinat dhe Uji", është tema e Ditës Botërore të

Ligatinave 2021 dhe vendos në qendër të vëmendjes

ligatinat si një burim i ujërave të ëmbla dhe inkurajon

veprimet për t'i mbrojtur ato dhe për të ndaluar humbjen

e tyre.

Për më tepër...

4 Shkurti -
Dita e krijimit të Agjencisë

Kombëtare të Zonave të
Mbrojtura - AKZM

Pak Histori...

...11 vjet më parë...

...miratohet Ligji Nr.10253, dt.11.03.2010 “Për Gjuetinë”.
Fletore Zyrtare nr.39 dt.12.04.2010.
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm
----------------------------
...12 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.241, dt.06.03.2009 “Lista e llojeve të huaja invazive dhe për
përcaktimin e proçedurave, për ndalimin dhe/ose futjen e tyre në pikat doganore të vendit”.
Fletore Zyrtare nr.43 dt.14.04.2009.
----------------------------
...21 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.82, dt.03.03.2000, "Për shpalljen Park Kombëtar në mbrojtje të shtetit
të zonës arkeologjike të Butrintit".
Fletore Zyrtare nr.15 dt.21.06.2000

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

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

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës

Botim i Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri / INCA
Redaksia: Nihat Dragoti, Ilirjan Qirjazi, Vilma Kadiu, Ergi Petanaj
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