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Thirrje shkollave për veprim!
Edukimi mjedisor si praktikë e vlefshme në menaxhimin e zonave të mbrojtura
dhe një mjet për të trajtuar problemet globale mjedisore.

Për më tepër...

Nxitja e qeverisjes
gjithëpërfshirëse të zonave të

ligatinave...
...përmes përdorimit dhe përshtatjes së

mjeteve të qeverisjes së mirë...

Për më tepër...

Trajnime me stafin e
PK Divjakë-Karavasta

Në këtë takim u trajtua edhe menaxhimi i
integruar i ligatinave, përvoja dhe praktikat
më të mira lokale dhe rajonale në
mirëmenaxhimin e ligatinave...
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Për më tepër...

Mbështetje fermerëve në
PK Divjakë - Karavasta

Bujqësia intensive që zhvillohet në rajonin
e parkut është përgjegjëse për dëme të
konsiderueshme të biodiversitetit...

Për më tepër...

Mbështetje peshkatarëve
në PK Divjakë - Karavasta

Takimet shërbyen edhe për informimin
dhe nxitjen e bashkëbisedimit me
peshkatarët për çështjet e
bashkëmenaxhimit të burimeve peshkore
në ligatinat brenda territorit të parkut...

Për më tepër...

Vigjilenca Mjedisore
Politik - bërja dhe vendimmarja mjedisore
është në një fazë të rëndësishme për
shkak të momentit të dialogut politik të
Shqipërisë për integrimin e saj në BE...

Për më tepër...

Evropa nuk ka folur kurrë
më parë kaq qartë!

Ndërtimi i aeroportit të Vlorës në zonë të
mbrojtur është shkelje e hapur e ligjeve
kombëtare dhe konventave
ndërkombëtare.

Për më tepër...

 Living Buna - Faza II

Tetë propozimet e zgjedhura për financim
si pjesë e Living Buna faza-II!

Për më tepër...
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 Pozicioni i IUCN për COP26
Në konferencën e 26-të të palëve të Konventës Kuadër
për Ndryshimet Klimatike në Glasgow, IUCN do të
theksojë, në veçanti, kontributin kritik që mund të japë
ruajtja, restaurimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i
ekosistemeve natyrore në ofrimin e sgjidhjeve praktike
dhe efektive të bazuara në natyrë si për zbutjen ashtu
edhe për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike.

Për më tepër...

BeMed launches its 6th call for
micro-initiatives

 
Për më tepër...

Save the date:
EU-LIFE PLATFORM MEETING

 
Për më tepër...

Këndo, Fluturo, Ngjitu lart - Si një zog!
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Stebleva legjendare e historisë dhe pyjeve të thella

Restaurimi i Ligatinave
Për më tepër...

Data të rëndësishme...

4 Tetori
Dita Botërore e Kafshëve

 
Për më tepër...

4 Tetori
Dita Botërore e Habitateve
 
Përshpejtim të aksioneve urbane për një

botë pa karbon!
Për më tepër...
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7 Tetori
Dita e Mbrojtjes së Dinarideve

#EducationNow
Për më tepër...

9 Tetori
Dita Botërore e Shpendëve

Migratorë
 

Këndo, Fluturo, Ngjitu lart - Si një zog!
Për më tepër...

Pak Histori...

55 - Vjetori
i Parqeve Kombëtare të Shqipërisë!

1. Ekosistemi natyror malor dhe pyjet e Thethit;

2. Ekonomia pyjore e Dajtit (tashmë i zgjeruar);

3. Sipërfaqja me pyje të Pishave të Divjakës (tashmë e zgjeruar);

4. Ekosistemi natyror malor me pyje dhe liqenet e Lurës (tashmë e zgjeruar);

5. Sipërfaqja me pyje dhe Guri i Capit të Bredhit të Drenovës

6. Pyjet e Llogorasë, 

Me VKM nr.96, datë 21.11.1966, u shpallën "Park Kombëtar",

Gazeta Zyrtare nr.8, 1966

(Ky zgjerim dhe shtim i numrit të sipërfaqes së parqeve u bë pas 6 viteve të miratimit të

parkut të parë kombëtar "Dajti" (VKM nr.93, 16.02.1960).
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----------------------------
...9 vjet më parë...
...miratohet Ligji nr.111/2012 dt.15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve
ujore”.
Fletore Zyrtare nr.157 dt.06.12.2012
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm...
----------------------------
...11 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.995, dt.03.11.2010 Për shpalljen "Rezervat natyror i menaxhuar" të
ekosistemit natyror ligatinor të Patok - Fushëkuqe - Ishëm”
Fletore Zyrtare nr.176, dt.30.12.2018.
----------------------------
...16 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.682, dt.02.11.2005 "Për shpalljen e lumit Buna dhe të territoreve
ligatinore përreth tij “Peizazh ujor/tokësor i mbrojtur”.
Fletore Zyrtare Nr.91, dt.01.12.2005.
----------------------------
...16 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.683, dt.02.11.2005 "Për shpalljen e kompleksit ligatinor të liqenit të
Shkodrës e të zonës së lumit Buna, zonë natyrore veçanërisht e mbrojtur, dhe përfshirjen e
tij në listën e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht, si habitate të shpendëve
ujorë".
Fletore Zyrtare Nr.91, dt.01.12.2005.
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----------------------------
...16 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.684, dt.02.11.2005 "Për shpalljen e zonës shqiptare të liqenit të
Shkodrës "Rezervat natyror i menaxhuar"
Fletore Zyrtare Nr.91, dt.01.12.2005.
----------------------------
...16 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.693 dt.10.11.2005 "Për shpalljen e kompleksit ligatinor të Butrintit
"Park Kombëtar"
Fletore Zyrtare nr.91 dt.01.12.2005.
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm..

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

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