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Aty ku rrinë bashkë Natyra dhe Ekonomia Lokale
...ky model që ne sollëm së bashku nuk ishte gjë tjetër veç shikimi i vlerave natyrore në
shërbim të komunitetit dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të tij...
Për më tepër...

Rekomandime politike për
një kuadër ligjor më efektiv
Njeriu dhe natyra kanë bashkëjetuar në
harmoni të plotë, që nga epokat
parahistorike, duke qenë gjithmonë pjesë
të pandashme. Në vendin tonë “Mbrojtja e
natyrës”, si pjesë e politikave dhe
strategjive mjedisore...
Për më tepër...

Ti vijmë në ndihmë Tokës
Larg ajrit të ndotur; Pro ecjes në ajër të
pastër dhe me biçikleta; Mbillni pemë, lule;
Natyra është jetë;...
Për më tepër...

Vjosë - Narta nuk duhet të
shkatërrohet!
Një grup ekspertësh mjedisorë nga
organizatat PPNEA-INCA diskutojnë mbi
rëndësinë e ruajtjes së peizazhit VjosëNartë nga planet strategjike të Qeverisë
për ndërtimin e aeroportit Vlorës.
Për më tepër...

Green 27+
Grupimi i organizatave partnere të
GREEN
27+
organizuan
Trajnimin
Kombëtar mbi metodologjinë dhe rrugën
që duhet ndjekur për vlerësimin e nivelit të
përfarimit dhe zbatimit të legjislacionit
shqiptar në përputhje me direktivat bazë
të Bashkimit Europian.
Për më tepër...

Më shumë ndotje ajri, më
pak fëmijë në ballkanin
perëndimor
Cilësia e dobët e ajrit është ndër shkaqet
e rritjes së infertilitetit dhe sterilitetit tek
grate dhe burrat në të gjithë Ballkanin
Perëndimor.
Për më tepër...

Mbyllni qymyrin, ndizni
diellin
Djegia e qymyrit është burimi më i madh
individual i ndotjes së ajrit në Ballkanin
Perëndimor, me termocentralet që e
kryesojnë atë.
Për më tepër...

Sëbashku për Vjosë Nartën
Pavarësisht se ndërtimi i aeroportit në
brendësi të Peizazhit të Mbrojtur Vjosë –
Nartë është kritikuar në raportin e fundit të
Komisionit Evropian për Shqipërinë...
Për më tepër...

Lançimi i konkursit për mediat - Çmime për gazetarinë
mjedisore në shqipëri.
Thirrje e hapur për konkursin e çmimit të gazetarisë më të mirë mjedisore
Për më tepër...

Shebenik - Jabllanicë, aty ku të gjithë duan të shkojnë

Sa e pasur është bota e egër në Shqipëri?

Data të rëndësishme...
3 Marsi - Dita Botërore e
Jetës së Egër

Dita Botërore e Jetës së Egër 2021
festohet nën moton “Pyjet dhe Jetesa:
Mbështetje për Njerëzit dhe Planetin”
Për më tepër...

21 Marsi - Dita
Ndërkombëtare e Pyjeve
Restaurimi

i

pyjeve:

një

rrugë

për

rimëkëmbjen dhe mirëqenien
Për më tepër...

22 Marsi - Dita Botërore e
Ujit
Dita Botërore e Ujit është përkujtuar për
herë të parë në 22 Mars 1993. Tema e
këtij viti është “Vlerësimi i Ujit”.
Për më tepër...

Pak Histori...
...8 vjet më parë...
...Këshilli i Qarkut Dibër miraton Vendimin Nr.16, dt.03.04.2013 “Për shpalljen Park Natyror
Bashkiak të Liqenit të Ulzës dhe zonën përreth tij”.
---------------------------...11 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.432, dt.28.04.2010 “Për zgjerimin e kufijve të rezervatit natyror të
menaxhuar Kune-Vain-Tale”.
Fletore Zyrtare nr.85 dt.12.07.2010.
---------------------------...11 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.289, dt.28.04.2010 “Për shpalljen "Park Kombëtar" të Ekosistemit
Natyror Detar pranë Gadishullit të Karaburunit dhe ishullit të Sazanit”.

Fletore Zyrtare nr.72 dt.10.06.2010.
Aktet që kanë ndryshuar aktin e më sipërm
---------------------------...12 vjet më parë...
...miratohet Ligji 10120, dt.23.04.2009 “Për mbrojtjen e fondit të bimëve mjekësore,
eterovajore e tanifere natyrore”.
Fletore Zyrtare nr.62 dt.14.05.2009.
Aktet që kanë ndryshuar aktin e më sipërm

Për të lexuar Ditari i Natyrës në vite...Kliko këtu!!!
---------------------------Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës
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