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"Watch-dog" dhe modelet e strategjisë advokuese
Forcimi i njohurive lokale për vlerësimin e
hartimi i strategjive advokuese për përmirësimin e...

problematikave

mjedisore

dhe

Për më tepër...

Mështetje ekonomike për
Prespën
Prezantimi i projekt-ideve të aplikantëve të
cilët kishin kaluar fazën e parë të
përzgjedhjes për skemën e granteve...
Për më tepër...

Rasti i nismës
GEO - CRADLE
Ngritja e kapaciteteve dhe vëzhgimi i
tokës në rajonin e Ballkanit
Për më tepër...

Fuqizimi i OShC-ve për
Mbrojtjen e Mjedisit në
Shqipëri
Nëntë organizata do të advokojnë për
ndryshimet
klimatike,
mbrojtjen
e
ekosistemve natyrore ...
Për më tepër...

Forcimi i ligatinave në
Ballkan dhe ruajtja e
pelikanit të dalmacisë
...për qeverisjen e mençur të ligatinave,
zbatimin e planit të menaxhimit dhe planit
të veprimit...
Për më tepër...

#SaveSoil
Për më tepër...

MedPAN is hiring!
There are currently 2 job opportunities at
the MedPAN Secretariat.
We are looking for:...
Për më tepër...

"Shfarosja e Pyjeve" - Masakra nga zjarret dhe prerjet e paligjshme

Edukimi Mjedisor në Zonat e Mbrojtura - flet Endora Çelohoxhaj - AdZM Vlorë

All'interno del Parco Nazionale di Divjakë Karavasta in Albania (Tour Virtuale)

National Park Divjakë - Karavasta

Parku Kombëtar Prespë, i ftuar Ilion Thanasi

World Migratory Bird Day 2022

Data të rëndësishme

10 Maji

Dita e Pelikanit

14 Maji
Dita Botërore e
Shpendëve
Shtegtarë

21 Maji
Dita Evropiane e
Rrjetit Natura2000

22 Maji
Dita Ndërkombëtare
e Diversitetit
Biologjik

23 Maji
Dita Botërore e
Breshkave

24 Maji
Dita Evropiane e
Parqeve

31 Maji
Dita Botërore e
Luftës Kundër
Duhanit
Pak Histori...
...6 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.
---------------------------...6 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.435, dt.08.06.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në
vendimin nr.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
---------------------------...9 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
Akte që kanë ndryshuar aktin e më sipërm
----------------------------

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

Botim i Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri / INCA
Redaksia: Nihat Dragoti, Ilirjan Qirjazi, Emirjeta Adhami,
Daniela Mane, Ergi Petanaj

Copyright © 2022 INCA - All rights reserved
Adr.Rruga "Islam Alla", Pallati IVEA, Kati I, 1001
TIRANA - ALBANIA

