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16 Korrik
Dita e krijimit të Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri

INCA
17 vjet...për Natyrën

Për më tepër...

Ngritja e kapaciteteve
lokale mbi menaxhimin

e qëndrueshëm të burimeve
natyrore

Tematikat e trajtuara u fokusuan kryesisht
në informacionet më thelbësore mbi
dinamikën natyrore të ligatinave dhe
menaxhimin e qëndrueshëm të tyre...

Për më tepër...
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Forum Shkencor

U mbajt në Akademinë e Shkencave
forumi Shkencor “Speciet invazive në
ekosistemet ujore dhe efektet e
ndryshimeve të klimës”

Për më tepër...

Fundi i sezonit të parë të
nismës shkencore ELVONAL

Puna filloi që në prag pranvere me
organizimin e një trajnimi 1 javor dhe më
tej vijoi e pandërprerë gjatë gjithë sezonit
të folezimit.

Për më tepër...

Letra nga Ballkani

Sensibilizim mjedisor në tokën e
Shqiponjave: rasti i Zonave të Mbrojtura
në jug të Shqipërisë.

Për më tepër...

Trajnim ndërkufitar dy
ditor në Bashkinë Has

Trajnimi kishte për qëllim rritjen e
kapaciteteve të pjesëmarrësve për
zhvillimin e një avokim publik dhe fushatë
të suksesshme për mbrojtjen e vlerave të
mjedisit ndërkufitar.

Për më tepër...
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WWF SafeSharks Project
për më tepër...

Flutura kineze po bën kërdinë në pyjet e qarkut të Elbasanit. Shqetësusese edhe në
qytet.
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Kapiten Baçi dhe peshkatarët e Rradhimës.

Përse Poseidonia oceanica është kaq e rëndësishme?
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Data të rëndësishme...

2 Korrik...

...edhe dy zona nga Shqipëria me pyje të

vjetër të Ahut, në Listën e Trashëgimisë

Botërore të UNESCO-s...

Për më tepër...

14 Korriku
Dita e Peshkaqenit

 
Për më tepër...

28 Korriku
Dita Botërore e Ruajtjes së

Natyrës

Për më tepër...

31 Korriku
Dita Botërore e Rangers-ave

Për më tepër...

Pak Histori...

...8 vjet më parë...

...miratohet VKM Nr.402 dt.08.05.2013 “Për përcaktimin e masave menaxhuese për
shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve peshkore në det”.
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Fletore Zyrtare nr.85, dt.22.05.2013.
----------------------------
...11 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.700, dt.13.08.2010 “Për miratimin e pagesave për ushtrimin e
gjuetisë".
Fletore Zyrtare nr.122, dt.02.10.2010.
----------------------------
...27 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.413 dt.22.08.1994 “Për shpalljen e lagunës së Karavastasë dhe
Parkut të Divjakës si ekosistem natyror veçanërisht i mbrojtur për t'u përfshirë në listën e
Konventës së Ramsarit”.
Fletore Zyrtare nr.17, dt............1994.
----------------------------

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

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

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës
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