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Dritare e dijes, informimit, përditësimit dhe risive mbi
natyrën!...

 
Kjo Dritare, u themelua si nevojë e pashtyeshme e kohës dhe në rrethana jo edhe aq të
lehta për natyrën, biodiversitetin dhe burimet natyrore,...

Për më tepër...

Për një Mjedis Detar të
Qëndrueshëm

Këto sfida përfshijnë çështje globale të
efektivitetit të menaxhimit, dhe më
konkretisht menaxhimin e peshkimit në
shkallë të vogël në ZMD...

Për më tepër...

https://www.inca-al.org/
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/dritare-e-dijes-informimit-perditesimit-dhe-e-risive-mbi-natyren
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/dritare-e-dijes-informimit-perditesimit-dhe-e-risive-mbi-natyren
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/per-nje-mjedis-detar-te-qendrueshem
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/per-nje-mjedis-detar-te-qendrueshem


Udhëtim studimor pranë
PKD Karaburun-Sazan

"Së bashku për një mjedis detar të
qëndrueshëm” ishtë motoja e këtij
udhëtimi, i cili bëri...

Për më tepër...

Duke punuar për rrjetet e
ZMD

Së bashku jemi më të fortë. Mobilizimi i të
gjithë aktorëve relevant është i nevojshëm
për të përballuar sfidat e ZMD-ve në
Mesdhe...

Për më tepër...

Mështetje në menaxhimin
efektiv të ZMD

...njohjen me origjinën e peshkimit,
praktikat tradicionale në Mesdhe, speciet
target në zonat detare...

Për më tepër...

Rreziqet që u kanosen
ligatinave dhe menaxhimi i

tyre

Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile
në Mesdheun jugor dhe lindor për...

Për më tepër...

Living Buna
 

Ligatinat na sigurojnë ujin e pijshëm, ujisin
të mbjellat tona, mbështesin biodiversitetin
e madh...

Për më tepër...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Gyj6fnX9uddZPwAuYLhrscrLZtJa3tmynWQqzCQjdnMZTznMzxvTiiqWyb3t5mrBl&id=100010308347596
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Gyj6fnX9uddZPwAuYLhrscrLZtJa3tmynWQqzCQjdnMZTznMzxvTiiqWyb3t5mrBl&id=100010308347596
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/duke-punuar-per-rrjete-riperteritese-te-zmd-ve
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/duke-punuar-per-rrjete-riperteritese-te-zmd-ve
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/mbeshtetje-ne-menaxhimin-efektiv-te-zmd-nepermjet-nje-rrjeti-te-forte-dhe-te-bashkuar-ne-mesdhe
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/mbeshtetje-ne-menaxhimin-efektiv-te-zmd-nepermjet-nje-rrjeti-te-forte-dhe-te-bashkuar-ne-mesdhe
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/menaxhimi-i-qendrueshem-i-ligatinave-dhe-omshc-te
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/menaxhimi-i-qendrueshem-i-ligatinave-dhe-omshc-te
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/living-buna
https://www.inca-al.org/sq/postimet/lajmet-e-fundit/living-buna


Mirëmenaxhimi i ujit...
 

U zgjodh Dita Botërore e Mjedisit për
të realizuar fushatën e hapur
ndërgjegjësuese në terren me...
 

Për më tepër...

Në ndihmë të fermerëve
 
...investimi ndikon në vaditjen më të mirë
të tokave bujqësore të paktën në
Darragjat e Shirq...

Për më tepër...

Brezi i ri, e ardhmja jonë
 
Ndërgjegjësimi komunitetit për
mirëmenaxhimin e ujit dhe mbrojtjen e
biodiversitetit nuk ka sens pa përfshirjen e
brezave të rinj...
 

Për më tepër...

Transparencë në përdorimin
e burimeve natyrore

...për të evidentuar kontributin dhe
përpjekjet e vazhdueshme të gazetarisë
shqiptare në rritjen e ndërgjegjësimit...

Për më tepër...

 
#SaveSoil

 
Për më tepër...

https://www.facebook.com/qendraaarhus.shkoder/posts/pfbid0ZdU2BuawAGPSK8s82mnqXJKrmfeAyhiQtUETgJM7wYrmCqAi1bqbMguPRc5aaechl
https://www.facebook.com/qendraaarhus.shkoder/posts/pfbid0ZdU2BuawAGPSK8s82mnqXJKrmfeAyhiQtUETgJM7wYrmCqAi1bqbMguPRc5aaechl
https://www.facebook.com/qendraaarhus.shkoder/posts/pfbid02uxHAiHJ6YjMnG4BTu38AFMs8ZfKQru31MNM59RcZELRmk9qpknANHXyrVpcoF3X2l
https://www.facebook.com/qendraaarhus.shkoder/posts/pfbid02uxHAiHJ6YjMnG4BTu38AFMs8ZfKQru31MNM59RcZELRmk9qpknANHXyrVpcoF3X2l
https://www.facebook.com/qendraaarhus.shkoder/posts/pfbid02L1f8GzSfkznfRQKrB36ok18Th75zhPrmvcJ6PRbfa5P7333wTgLAhXgEvfJ77UiDl
https://www.facebook.com/qendraaarhus.shkoder/posts/pfbid02L1f8GzSfkznfRQKrB36ok18Th75zhPrmvcJ6PRbfa5P7333wTgLAhXgEvfJ77UiDl
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gdcrqdSmmM8Nu3tipYQe9CQy7PU7sQg9DFxefePofkghCEg5bDKA2Vh9mwkjppVdl&id=100010308347596
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gdcrqdSmmM8Nu3tipYQe9CQy7PU7sQg9DFxefePofkghCEg5bDKA2Vh9mwkjppVdl&id=100010308347596
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cH1tQrk4SpjtacRxBAFzqNbPB2NcKUjRTFT9s5YUkQ11Kt9PQJUqga1e3yStyx3dl&id=100010308347596


Në Shebenik, në parajsë!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cH1tQrk4SpjtacRxBAFzqNbPB2NcKUjRTFT9s5YUkQ11Kt9PQJUqga1e3yStyx3dl&id=100010308347596
https://www.youtube.com/watch?v=MJhF4zyiEfQ


Fishing përgjatë rrjedhjes së lumit Buna

Buna, destinacioni turistik që mund të shijohet nga çdo grupmoshë

Data të rëndësishme
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qvgLtmvAmK4p1kC1ymNwfkDY4Za6rifYtEAs321P6G8WLr7kuWBxQorqfTBguSmUl&id=100010308347596
https://info24.al/2022/06/06/buna-destinacioni-turistik-qe-mund-te-shijohet-nga-cdo-grupmoshe/?fbclid=IwAR1Ro3lou6e42v9WefcdPBpwroabppahTd77NUg9QqhDvlp59odCL7tUThQ


#OnlyOneEarth
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#WorldOceansDay

Pak histori...

...4 vjet më parë...

...miratohet VKM Nr.468 dt.26.07.2018 “Për shpalljen e ekosistemit natyror Krastë - Verion,
Peisazh i Mbrojtur”.
Fletore Zyrtare nr.112, dt.01.08.2018
----------------------------
...10 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.472, dt.18.07.2012 “Për shpalljen Park Kombëtar të Ekosistemit
Natyror Mali i Tomorrit me sipërfaqe të zgjeruar".
Fletore Zyrtare nr.111, dt.30.08.2012
Akte që kanë ndryshuar aktin e më sipërm
Akte që kanë ndryshuar aktin e më sipërm
----------------------------
...16 vjet më parë...
...miratohet Ligji Nr.9578 dt.20.07.2006 “Për mbrojtjen e Biodiversitetit”.
Fletore Zyrtare nr.84, dt.09.08.2006
Akte që kanë ndryshuar aktin e më sipërm
----------------------------
...19 vjet më parë...
...miratohet Ligji Nr.9103 dt.10.07.2003 "Për mbrojtjen e Liqeneve Ndërkufitare"
Fletore Zyrtare nr.65 dt. 08.2003
Akte që kanë ndryshuar aktin e më sipërm
----------------------------

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hshN2Afs4FdseAmDVU2rG8keWLPFsAB1qwQuLGEVtQVSPgezR41w9YQtVEi1KQyvl&id=100010308347596
https://www.facebook.com/hashtag/onlyoneearth?__eep__=6&__cft__[0]=AZXALOJVRCbwn8dDNmjmubmTIwrjBm3zud-HpfJSMXGejruf7tRSClQBivLyxNrMQDlIK67Xmv7e1fs4ikSg1Js2TEsKQcQSJENBekJotTVNOjHzHKRysX71QiK6_zdOu6K8gWhoXitxZWOiNYxUjaQu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid01SQmm6dukYzeYKGVbwoLsRyytiho2hj8nHaJdexWDo2fpMo15jvxB38MRPxvKJdol&id=100010308347596
https://www.facebook.com/hashtag/worldoceansday?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2IG-zoF_uf1fQDb2ZLn-boU3yFrkmTBoPofHgXC1-aQJnMZCms5bWCj5_oyUDGA8A9979yurpp5EtoQ2_BP3YDUAMjCfjIw9bW3pXPRI1PTYZhBcDQexztXDH_8JV2peFWGrc2JEZU5kRnbtt3wTM&__tn__=*NK-R
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:468:26.07.2018
https://qbz.gov.al/eli/fz/2018/112/55c60ba6-d0a3-4dd8-8f64-d6baf1d20072
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:472:18.07.2012
https://qbz.gov.al/eli/fz/2012/111/7ecf29c8-ac21-4bcf-a1f6-fe19d04f729c
http://80.78.70.231/pls/kuv/kerkim_ndryshime2?a_emertimi_ligjit=Vendim%20i%20KM&a_numri_aktit=472&a_viti_aktit=18.07.2012
https://qbz.gov.al/eli/vendim/2022/01/26/59/9bdebcfb-5b0f-4d93-9854-5183906bd793
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Ligj:9587:20.07.2006
https://qbz.gov.al/eli/fz/2006/84/68ba98de-314c-46aa-9e01-e205c464393f
http://80.78.70.231/pls/kuv/kerkim_ndryshime2?a_emertimi_ligjit=Ligj&a_numri_aktit=9587&a_viti_aktit=20.07.2006
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Ligj:9103:10.07.2003
https://qbz.gov.al/eli/fz/2003/65/da7b83a4-0a6d-49ba-92aa-b9a045aad9cc
http://80.78.70.231/pls/kuv/kerkim_ndryshime2?a_emertimi_ligjit=Ligj&a_numri_aktit=9103&a_viti_aktit=10.07.2003


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

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