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Advokim lobimi për të përmirësuar transparencën e
vendimmarrjes
Megjithëse Shqipëria ka një potencial dhe diversitet të lartë biologjik, ajo po vuan dëme të
mëdha në vitet e fundit dhe në shumë raste të pakthyeshme, si në rastin e HEC-eve,
guroreve, ndërtimit të infrastrukturës...
Për më tepër...

Advokaci në mbrojtje të Natyrës

Nxitja e vendimmarrjes
transparente për
menaxhimin e burimeve
natyrore - Rroli i Medias
Mediat kombëtare dhe lokale janë aktorë
të
rëndësishëm
në
shoqërinë
demokratike...
Për më tepër...

Ti vijmë në ndihmë Tokës
Ti përgatisim këta breza që natyra duhet
ruajtur pasi kemi vetëm një planet jetësor,
"Tokën" dhe duke mbrojtur natyrën do
mund ta mbrojmë atë...
Për më tepër...

Negociatat e Shqipërisë në BE dhe
Kapitulli i 27
Shqipëria po përparon drejt përmbushjes së kushteve
për të nisur procesin e negociatave me BE-në. Është e
ditur dhe pranuar që Kapitulli 27: "Mjedisi dhe
Ndryshimet Klimatike"...
Për më tepër...

Vendosja e të gjitha letrave
mbi tryezë në lidhje me
cilësinë e ajrit
Është e drejta jonë të dimë se çfarë lloj ajri
po thithim, në mënyrë që të mbrojmë
veten dhe të tjerët!
Për më tepër...

40 vjetori i
Monumenteve të Natyrës
Të kujdesemi, të duam e të vlerësojmë
këtë pasuri të trashëgimisë natyrore të
Shqipërisë
Për më tepër...

Konferenca Finale e Projektit Blue Land
Konferenca finale për mbylljen e Projektit Blule Land. Krijimi i një modeli për menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve detare dhe bregdetare, për një mbrojtje të habitateve,
biodiversitetit dhe ekosistemeve.
Për më tepër...

Vendosen bova sinjalizuese në liqenin e Prespës

Laguna e Kune Vainit një vlerë turistike

Pyll "tropikal" relaksues brenda Evropës / Shqipëri. Parku Kombëtar i Llogarasë

Shkalla e Skënderbeut

Data të rëndësishme...
22 Prilli - Dita e Tokës
Kjo është një ditë që shërben për të dhënë
alarmin për dëmet që njerëzimi i shkakton
pyjeve, lumenjve, tokës dhe...
Për më tepër...

Pak Histori...

...2 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.303, dt.10.05.2019 "Për miratimin e listës së rishikuar, të përditësuar,
të Monumenteve të Natyrës Shqiptare".
Fletore Zyrtare nr.68 dt.13.05.2019.
---------------------------...3 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.354, dt.02.05.2018 "Për zgjerimin dhe kthimin e Parkut Rajonal
"Zagori" në Park Natyror".
Fletore Zyrtare nr.91 dt.21.06.2018.
---------------------------...4 vjet më parë...
...miratohet Ligji Nr.81, dt.04.05.2017 "Për Zonat e Mbrojtura".
Fletore Zyrtare nr.116 dt.23.05.2017.
---------------------------...8 vjet më parë...
...miratohet Ligji Nr.64, dt.31.05.2012 "Për Peshkimin".
Fletore Zyrtare nr.73 dt.29.05.2012.
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm.
---------------------------...13 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.640, dt.21.05.2008 "Për shpalljen Park Kombëtar të ekosistemit
natyror Shebenik - Jabllanicë".
Fletore Zyrtare nr.87 dt.11.06.2008.
----------------------------

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