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Përqasje inovative për identifikimin e zonave të mbrojtura
 

Rrugëtmi drejt integrimit dhe anëtarësimit në BE e ngarkon Shqipërinë me detyrimin për të
identifikuar dhe mbrojtur trashëgiminë e saj natyrore me interes të lartë ruajtjeje...

Për më tepër...

Suedia viziton Shkodrën
 

INCA ishte pjesë e panairit të OJF-ve në
kuadër të aktivitetit "Suedia viziton
Shkodrën"...

Për më tepër...

Gjiri i Porto Palermos
Park Natyror

Speciet detare të kërcënuara që do të
vendosen nën mbrojtje në Gjirin e Porto
Palermos përfshijnë...

Për më tepër...
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Shkollë verore me të rinjtë
e bashkisë Has

Për të ngritur njohuritë e të rinjve në
Bashkinë Has për burimet natyrore dhe
vlerat e tyre...

Për më tepër...

Jetoje Bunën

Mund të shijoni natyrën magjepsëse dukë
shëtitur në...

Për më tepër...

Nëse mbron Drinin, ke
mbrojtur jetën tënde

Kampi veror u frekuentua nga të rinj të
shkollave të mesme dhe studentë që kanë
shprehur interes për tematikën...

Për më tepër...

Rrjeti Natyra 2000 /
Mbrojtja e Biodiversitetit

Qëllimi është të japë informacion mbi
mënyrat e identifikimit, inventarizimit,
hartëzimit dhe analizimit të vlerave...

Për më tepër...

Sikur uji të fliste do të na
thoshte - Laj ndërgjegjien

para duarve
 
U zhvillua aksioni komunitar i pastrimit të
ujërave që rrjedhin nga burimi i Vredhës
dhe që derdhen...

Për më tepër...

Mirëmenaxhimi i ujit në
zonën e mbrojtur të Dajçit

 
...përdorimi inteligjent i ujit në bujqësi
përmes teknikave të ndryshme...
 

Për më tepër...
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Përpjekje e përbashkët
 për një qytet më të pastër

Në bashkëpunim me bashkinë u
identifikuan disa zona problematike...
 

Për më tepër...

#WriteForSoil
 

Për më tepër...

Ndotja e lumit Drin, flasin ekspertët: Qëllim mbrojtja e mjedisit
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Nismë për ndalimin e ndotjes në Drin

Sikur uji të fliste do të na thoshte: Laj ndërgjegjien para duarve!
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Mirëmenaxhimi i ujit në zonën e mbrojtur të Dajçit

Njoftime
Gazetaria më e mirë e
advokimit mediatik për

ruajtjen e natyrës
 

Për më tepër...

Shprehje interesi për
pjesëmarrje në rrjetin

Kombëtar të NGO/OSHC
Natyra2000 - Mbrojtja e

Biodiversitetit
 

Për më tepër...

Data të rëndësishme

Lidhje më të mira për
lëvizshmëri të qëndrueshme

urbane
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#WorldCarfreeDay

25 Shtatori
Dita e Bregdetit Mesdhetar

Pak histori...
...3 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
----------------------------
...4 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
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm...
----------------------------
...4 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
----------------------------
...13 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...
----------------------------
...15 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
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm...
----------------------------
...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
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm...
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----------------------------
...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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