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30 të rinj i bashkohen shkollës verore
 
"Nëse do ju thoja që ka akoma të rinj në Shqipëri që punojnë dhe e dashurojnë natyrën,
gjallesat, bimët dhe çdo gjë tjetër që lidhet to, sa do e besonit?! Unë e konfirmova në këtë
grup studiuesish të rinj!"...

Për më tepër...

Rekomandime për
përmirësime në kuadrin

ligjor

Diskutojmë dhe konsultojmë gjetjet
kryesore dhe rekomandimet në
funksion të përmirësimit të kuadrit
ligjor për peshkimin artizanal dhe
rekreativ në gjirin e Vlorës...

Për më tepër...
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Një ditë me Rangers-at...

...ishte motoja e vizitës në PK Divjakë-
Karavasta e nxënësve të Shkollës
"Shyqyri Lakra"- Berat...

Për më tepër...

Natyra na shoqëron nga
Mali në Det

Qëllimi është të përmirësojë kurikulat
shkollore mbi çështjet ekologjike dhe të
ruajtjes së biodiversitetit, të
rrisim ndërgjegjësimin dhe edukimin
mjedisor...

Për më tepër...

Plani i Menaxhimit të PK
Prespë

Produkte të rëndësishëm të këtij procesi,
janë doracaku për vlerësimin afatmesëm
të zbatimit të planeve të menaxhimit të
zonave të mbrojtura mjedisore...

Për më tepër...

Ndahen çmime për gazetarinë më të mirë mjedisore
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Mjedisi dhe Mediat.
Problemet e natyrës dhe përfshirja e gazetarëve në çështje të "nxehta"

BiONET - Protecting the Value of Biodiversity in the Western Balkans

Laguna e Patokut - një copëz mrekullie që ngjan me ishujt te paqësorit
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Data të rëndësishme...

8 Maji - Dita Botërore e
Shpendëve Shtegtarë

Këndo, Fluturo, Ngjitu lart - Si një zog!

Për më tepër...

24 Maji - Dita Evropiane e
Rrjetit Natura2000

...nën këtë premisë, qëllimi është që çdo

person, organizatë ose institucion të bëjë

një gjest të vetëdijes shoqërore në favor të

ruajtjes së ekosistemit natyror dhe zogjve

që banojnë në të...

Për më tepër...

22 Maji - Dita Ndërkombëtare
e Diversitetit Biologjik

Ne jemi pjesë e zgjidhjes #ForNature

Për më tepër...

24 Maji - Dita Europiane e
Parqeve

Parqet – Gjenerata e ardhshme
Për më tepër...

31 Maji - Dita Botërore e
Luftës Kundër Duhanit

Angazhohuni për ta lënë
Për më tepër...

Pak Histori...
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...5 vjet më parë...

...miratohet Ligji Nr.61, dt.02.06.2016 "Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në
Republikën e Shqipërisë".
Fletore Zyrtare nr.115, dt.23.06.2016.
----------------------------
...5 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.435, dt.08.06.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në
vendiminnr.1374, dt.10.10.2008, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e rregullave
dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit
kullosor".
Fletore Zyrtare nr.105, dt.14.06.2016.
----------------------------
...8 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.489, dt.13.06.2013 "Për shpalljen e kompleksit natyror të liqeneve të
Prespës së Madhe e të Vogël dhe të territoreve përreth zonë natyrore veçanërisht e
mbrojtur dhe përfshirjen në listën e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si
habitate të shpendëve ujorë".
Fletore Zyrtare nr.108, dt.11.07.2013.
----------------------------
...11 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.519, dt.30.06.2010 "Procedurat e propozimit e të miratimit dhe
rregullat e administrimit të Parqeve Natyrore Rajonale".
Fletore Zyrtare nr.102 dt.03.10.2010.
Akti që ka zëvëndësuar aktin e mësipërm: VKM Nr.636, dt.25.09.2019 "Për miratimin e
kritereve dhe të procedurave të shpalljes dhe administrimit të Parqeve Natyrore
Bashkiake"
Fletore Zyrtare nr.133, dt.27.09.2019.
----------------------------
...15 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.402, dt.21.06.2006 "Për shpalljen e ekosistemit natyror të malit të
Dajtit "Park Kombëtar" (me sipërfaqe të zgjeruar)".
Fletore Zyrtare nr.68, dt.05.07.2006.
----------------------------

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

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