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Trainime për ngritjen e kapaciteteve të stafeve të AdZM-ve
... promovon qeverisjen gjithëpërfshirëse të ekosistemeve komplekse të ligatinave përmes
përdorimit dhe përshtatjes së mjeteve të qeverisjes së mirë ...
Për më tepër...

Himarë - Porto Palermo

Iniciativat përparësore do të prekin dy
aspekte kryesore: vlerësimi i turizmit
historik-kulturor
dhe
përmirësimi
i
menaxhimit mjedisor të bregdetit...
Për më tepër...

Studimi i sjelljes së
shpendëve të rendit të
baltakëve gjatë folenizimit
në Shqipëri

Gjatë këtij sezoni u grumbullua një numër
konsiderueshëm kampionimesh të sjelljes
së disa prej shpendëve të rendit të
baltakëve gjatë procesit të folezimit...
Për më tepër...

Natyrë - Folklor - Kulinari
në Bashkinë Has

Artizanë nga Hasi, Kukësi, dhe Komuna
Klinë paraqitën produktet e tyre duke
përcjellë rëndësinë e bashkëpunimit dhe
të promovimit të vlerave ndërkufitare për
zhvillimin e turizmit...
Për më tepër...

#WorldWetlandsDays2022
Call
for
Projects
to
celebrate #WorldWetlandsDays 2022
in the Mediterranean...
Për më tepër...

Be part of Sky Blue 2021
A programme for leaders working on
environmental challenges...
Për më tepër...

International UNESCO
Earth Network
With support from Italy, UNESCO
launches
International
Network
of
Environmental experts...
Për më tepër...

Festa e Prespës së Vogël
kthehet në traditë për të
promovuar zonën e bukur të
Devollit

Në Devoll fshihen shumë thesare
natyrore, një ndër to është edhe Prespa e
Vogël...
Për më tepër...

Laguna e Vainit, një atraksion turistik magjepës!

Baks Rrjoll, mrekullia verore e veriut të Shqipërisë

Data të rëndësishme...
16 - 22 Shtator
Java Evropiane e Lëvizjes
Të sigurt dhe të shëndetshëm
transport të qëndrueshëm.

me

Për më tepër...

22 Shtator
Dita Botërore pa Makina
Për më tepër...

25 Shtator
Dita e Bregdetit Mesdhetar

Mesdheu ka nevojë për ju. Nëse vendosni
një guaskë në vesh, do ta dëgjoni duke ju
thirrur!
Për më tepër...

Pak Histori...
...2 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.689 dt.23.10.2019 “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave të
shpalljes së kurorës së gjelbër dhe përcaktimin e rregullave e të përgjegjësive në lidhje me
administrimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e saj”.
Fletore Zyrtare nr.145 dt.29.10.2019.
---------------------------... 3 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.661 dt.31.10.2018 “Për zgjerimin e sipërfaqes së Parkut Kombëtar
“Lurë” dhe krijimin e Parkut Kombëtar “Lurë–Mali i Dejës".
Fletore Zyrtare nr.157 dt.07.09.2018.
---------------------------...3 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.593 dt.09.10.2018 “Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë
e komiteteve të menaxhimit të zonave të mbrojtura mjedisore”.
Fletore Zyrtare nr.147 dt.16.10.2018.
---------------------------...12 vjet më parë...
...miratohet Ligji nr.10006 dt.23.10.2008 “Për Mbrojtjen e Faunës së Egër”.
Fletore Zyrtare nr.168 dt.31.10.2008.
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm...
---------------------------...14 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.687 dt.19.10.2007 “Për shpalljen me sipërfaqe të zgjeruar, të
ekosistemit natyror Divjakë-Karavasta "Park Kombëtar”.

Fletore Zyrtare nr.144 dt.30.10.2007.
---------------------------...17 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.680 dt.22.10.2004 “Për shpalljen e sistemit ligatinor Vjosë - Nartë
Peizazh Ujor/Tokësor i mbrojtur ”.
Fletore Zyrtare nr.77 dt.29.10.2004.
---------------------------...19 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.531 dt.31.10.2002 “Për shpalljen e kompleksit ligatinor të Butrintit dhe
të territorit përreth tij zonë natyrore veçanërisht e mbrojtur dhe përfshirjen e tij në listen e
ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si habitate të shpendëve ujorë”.
Fletore Zyrtare nr.70 dt. .10.2002.
----------------------------

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