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INCA mbyll me sukses projektin "nga Mali në Det"
...nën moton “Natyra na shoqëron nga Mali në Det”, duke mbështetur një proces kërkimorshkencor dhe duke nxitur pjesëmarrjen aktive të grupeve komunitare dhe aktorëve...
Për më tepër...

Vizitë në
PK Divjakë-Karavasta
Ky shkëmbim eksperience, ku nxënësit
vizituan

një

park

tjetër

kombëtar,

i

karakterizuar nga prezenca e lagunës më
të madhe në Shqipëri...
Për më tepër...

Me guidat turistike lokale
dhe kombëtare

Në terren me guidat turistike për
orientimin e punës së tyre edhe në
turizmin natyror në zonat e
mbrojtura, si dhe promovimin e
vlerave...
Për më tepër...

Takim
me përdoruesit e PK Llogora

Qëllimi i takimit ishte njohja e komunitetit
që jeton në këto zona me studimet e
realizuara mbi speciet e zonës...
Për më tepër...

Peshkatarët si përdorues të
PKD Karaburun-Sazan

...praktikat më të mira për përdorimin e
qëndrueshëm të burimeve peshkore dhe
ato nënujore të zonës së PKD KaraburunSazan...
Për më tepër...

Vazhdojnë ekspeditat në
PK Divjakë-Karavasta

Një ekspeditë tjetër në terren, ku nxënës
të shkollave të ndryshme të Vlorës, pjesë
të projektit "Nga Mali në Det"...
Për më tepër...

Mbrojtja e Natyrës Has

Rrjeti
lokal
dhe
forumet
do
të bashkëveprojnë mes tyre në dhënien e
informacionit
dhe
veprimeve
të përbashkëta në aksione vendore me
fokus...
Për më tepër...

Vëndi ynë, e ardhmja e
fëmijëve tanë

...vitalizimin dhe fuqizimin e rrjetit
lokal duke aktivizuar OSHC, ekspertët dhe
komunitetin e interesuar drejt aktiviteteve
advokuese
për
një
vendimmarrje
më transparente...
Për më tepër...

Save the date:
EU-LIFE PLATFORM MEETING
Për më tepër...

Prespa e vogël

Censusi i shpendëve të ujit / Kryeziu: ja pse nuk duhet të mungojë çdo vit ky
numërim

Pogradec / më shumë shpendë në liqen

Shtohen zogjtë në Shqipëri! Ndalimi i gjuetisë ka rikthyer tufat e shpendëve

Harta e shpërndarjes së zjarreve në vitet 2009 - 2021

Ariu nuk bie më në letargji / Kamerat kapin lëvizjet edhe në dëborë

Pamje të rralla në Vlorë - Foka mesdhetare filmohet në brigjet tona

Data të rëndësishme
26 Janari
Dita Botërore e Edukimit Mjedisor

27 Janari
Dita e Shërbimit Pyjor Shqiptar

Pak Histori...
...9 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.221, dt.20.02.2013 “Për caktimin e zonave të brezit të gjelbër të qytetit
të Tiranës dhe të rrethinave të tij”.
Fletore Zyrtare nr.52 dt.12.04.2013
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm
---------------------------...9 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.134, dt.20.02.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në
vendimin nr.693, dt.10.11.2005 të Këshillit të Ministarve "Për shpalljen e kompleksit
ligatinor të Butrintit "Park Kombëtar”.
Fletore Zyrtare nr.26, dt.07.03.2013.
---------------------------...23 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.80, dt.18.02.1999 “Për shpalljen Park Kombëtar të Prespës dhe
peisazhi i mbrojtur tokësore/ujore të Pogradecit”
---------------------------...62 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.93, dt.16.02.1960, "Për shpalljen Park Kombëtar të ekonomisë pyjore
Dajt në rrethin e Tiranës.
----------------------------

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