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Në këtë numër do të gjeni: 

 Aksione Komunitare në Zonat e Mbrojtura  

 3 Marsi – Dita Botërore e Jetës së Egër  

 18 Marsi - Dita Botërore e Riciklimit  

 21 Marsi – Dita Ndërkombëtare e Pyjeve  

 22 Marsi – Dita Botërore e Ujit  

 Mbrojtja e Dunave dhe Turizmi Kreativ  

 ...pak histori... 

 Njoftime 

Aksione Komunitare në            

Zonat e Mbrojtura 

Në kuadër të Ditës Botërore të Jetës së Egër, INCA, 

CELIM dhe AdRZM Berat, me mbështetjen e Projektit 

ACAP, dhe së bashku me shkollat "22 Tetori" dhe 

"Zihni Toska" të qytetit të Beratit, u organizua nje 

aktivitet mbi rëndësinë e ruajtjes së habitateve të 

egra dhe roli i tyre në natyrë. 

Edhe fëmijët treguan mbi punën e tyre në lidhje me 

mbrojtjen e mjedist e shprehur kjo, në makete e 

p i k t u r a  t ë  r e a l i z u a r a  p r e j  t y r e . 

Disa prej këtyre materialeve, ata ia dhuruan Qendrës 

Interaktive qe gjendet prane AdRZM 
Vijon në faqe  2 
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Institute for Nature Conservation in Albania 

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri 

Faqe 2 

- Gëzuar Ditën Botërore të Jetës së Egër!!  

#WorldWildlifeDay!! 

Le t’a festojmë këtë ditë me brezat e rinj të cilët 

duhet të mësojnë të njihen dhe ti duan organizmat e 

ndryshëm në ekosistemet tokësore ose ujore, në 

mënyrë që në një të ardhme të mund ti mbrojnë ato. 

Nxënësit e shkollës Balil Pelari-Orikum, ju bashkuan 

nismës sonë për njohjen me disa nga speciet e 

Shqipërisë, në veçanti speciet e Parkut Kombëtar të 

Llogara-it, duke u njohur me mënyrat e monitorimit të 

tyre nëpërmjet kamerave kurth të vendosura në park. 

ACAP Project-Azione Comunitaria per le Aree Protette 

dell’Albania 

CELIM Shqipëri 

COSV - Cooperazione per lo Sviluppo 

AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 

Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura Vlore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berat. 

ACAP Project-Azione Comunitaria per le Aree Protette 

dell’Albania 

CELIM Shqipëri 

COSV - Cooperazione per lo Sviluppo 

AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 

Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijon nga faqe 1 

https://www.facebook.com/hashtag/worldwildlifeday?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqkZqj1HGoB_AxwhOV1v5G0DbUNEu2gar7VwzKeXDvL3n6BP_VPsgxPN-3LD5HDkdHkWjITa4xDCdeURsmDzfGlwAzEv1sEsX4zu7ZfRE9vJWp6V1q60AK7jHXdoVvIqCrYdp5LHOcc8HPvgUws3Ab3jNpN5-2hy
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARDMdL9NhhO-Nt5ls6RAjml1R78RQEmg20FsenCMHwklIhCB8lP1dDEUZpBGmZwkBXdbyjdJyo8jZH9J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAqkZqj1HGoB_AxwhOV1v5
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARDMdL9NhhO-Nt5ls6RAjml1R78RQEmg20FsenCMHwklIhCB8lP1dDEUZpBGmZwkBXdbyjdJyo8jZH9J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAqkZqj1HGoB_AxwhOV1v5
https://www.facebook.com/CELIM-Shqip%C3%ABri-880113318674727/?__tn__=KH-R&eid=ARDBm4n_QMWjJEQSo9WBLsTswoO2itN4b4iSazdzFC4-2e584XP-m2ap_h2kiRRwGVU7kXCGceSBFTPc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAqkZqj1HGoB_AxwhOV1v5G0DbUNEu2gar7VwzKeXDvL3n6BP_VPsgxPN-3LD5HDkdH
https://www.facebook.com/COSVngo/?__tn__=KH-R&eid=ARAPhO7GWz-fOwStZ3DMEKNcqccOLm3HqcEFpOMvrKLc6-q70YYX5kyrYrxkjMBMUn_BCVRZQxyFuJfd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAqkZqj1HGoB_AxwhOV1v5G0DbUNEu2gar7VwzKeXDvL3n6BP_VPsgxPN-3LD5HDkdHkWjITa4xDCdeURsmDzfGlwAzEv1s
https://www.facebook.com/AKZM.GOV.AL/?__tn__=KH-R&eid=ARDfwIAUyvqCxTGEb-xTsDYsW0WuTMTwiHohaOW3ql134LbTXE-Nc7xsWYjJ_mi79YIDfNw95eSzy1WD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAqkZqj1HGoB_AxwhOV1v5G0DbUNEu2gar7VwzKeXDvL3n6BP_VPsgxPN-3LD5HDkdHkWjITa4xDCdeURsmDzfGlwAz
https://www.facebook.com/AdZMVlore/?__tn__=KH-R&eid=ARBfJtEzj2ZCayM_wKvnvW1fd5k9ehFGY6u0Xr6y0gCpcyjMKrYJABXnpMOs_GHBBaGUNVI1x6y6qBkq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAqkZqj1HGoB_AxwhOV1v5G0DbUNEu2gar7VwzKeXDvL3n6BP_VPsgxPN-3LD5HDkdHkWjITa4xDCdeURsmDzfGlwAzEv
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARA2P98xnCZBlSHpmVpy2fSTTMfieidMUv92jOXkmf9jOficPBKIJpfsDKmzVEWXc9ZFm74P2Q8PZUCj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcU52njYtNBTeyKNmLJwo
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARA2P98xnCZBlSHpmVpy2fSTTMfieidMUv92jOXkmf9jOficPBKIJpfsDKmzVEWXc9ZFm74P2Q8PZUCj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcU52njYtNBTeyKNmLJwo
https://www.facebook.com/CELIM-Shqip%C3%ABri-880113318674727/?__tn__=KH-R&eid=ARA1D96qFNyqYT5NC-mKuOFLPepe8TOjugT0eVCS_DAJ7nri0pYgTHrmhg4HE3QNXI4pbGc38VUr-iwI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcU52njYtNBTeyKNmLJwoQPRIaq0__WjLjL7hpOSXmfp0wNjXZlj1YJZ0wRcNvnMth
https://www.facebook.com/COSVngo/?__tn__=KH-R&eid=ARBmF0ChPw8LnD-I_Fw261iF8IZsginW14codUBl3myMiG9nZTs-T-NAhFCbed9FqPXqppX33BXlXt8a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcU52njYtNBTeyKNmLJwoQPRIaq0__WjLjL7hpOSXmfp0wNjXZlj1YJZ0wRcNvnMthk_82zWv1QFkR2C0Iya-jlzpXdv4m
https://www.facebook.com/AKZM.GOV.AL/?__tn__=KH-R&eid=ARCCiWGCrAlyf633VVcnGdsYSDoKjGRtYUnjN5kbiBp9lHrRQiTOq80yS4A0lBwCsIu2gv86Cv5lhOfD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcU52njYtNBTeyKNmLJwoQPRIaq0__WjLjL7hpOSXmfp0wNjXZlj1YJZ0wRcNvnMthk_82zWv1QFkR2C0Iya-jlzpX
https://www.facebook.com/adzmberat/?__tn__=KH-R&eid=ARCJqgXCAUkpc3ewVRHYp8LsOzL4jiSfHzRCzYXgu8r72hGP3WdeF08s6hSC5ve-wFiCVjvt_Ztq1WNC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcU52njYtNBTeyKNmLJwoQPRIaq0__WjLjL7hpOSXmfp0wNjXZlj1YJZ0wRcNvnMthk_82zWv1QFkR2C0Iya-jlzpXdv
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Faqe 3 

- Edhe nxënësit e klasave më të ulëta (klasa e I dhe e 

II-të të shkollës Balil Pelari-Orikum), në kuadër të 

projektit ACAP dhe me mbështetejen e INCA, 

ndonëse në një moshë të vogël ku programet e tyre 

mësimore janë ende jo të lidhura me mjedisin përreth, 

bëhen pjesë e aktiviteteve lidhur me dhënien e 

mesazheve për natyrën, duke ndërmarrë edhe veprime 

konkrete si mbjellja e bimëve për ambientin ku rriten 

dhe mësojnë. 

ACAP Project-Azione Comunitaria per le Aree Protette 

dell’Albania 

CELIM Shqipëri 

COSV - Cooperazione per lo Sviluppo 

AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 

Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura Vlore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Në kuadër të Ditës Botërore të Eficensës së 

Energjisë (5 Mars), shkolla "Hasan Mëhilli"-Dukat, 

duke u mbështetur edhe në programin e fizikës, 

ndërtuan panelet diellore me materiale të 

riciklueshme, duke dhënë një shembull të një prej 

mënyrave pozitive të ruajtjes së energjisë dhe 

efektet pozitive që ajo sjell, duke zvogëluar ndikimet 

në mjedis. 

ACAP Project-Azione Comunitaria per le Aree Protette 

dell’Albania 

CELIM Shqipëri 

COSV - Cooperazione per lo Sviluppo 

AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 

Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura Vlore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARBnXXrjEzOtf9WNcb3-pLVzD2uuEVkTAfO92HZQVxJLZbvd3kHQGFTOTjcZsYBhYM1ehRBbyT4-N-9x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQ3--EI3x8Ms47Kapsb6u
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARBnXXrjEzOtf9WNcb3-pLVzD2uuEVkTAfO92HZQVxJLZbvd3kHQGFTOTjcZsYBhYM1ehRBbyT4-N-9x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQ3--EI3x8Ms47Kapsb6u
https://www.facebook.com/CELIM-Shqip%C3%ABri-880113318674727/?__tn__=KH-R&eid=ARANSHKz-MtJSgBf3MVzUlUVz9UEtyLX-Tvxs0QnuXZmVgxKAsct_sa-d3yTHdLjmsBZcQV1QT0x2JMF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQ3--EI3x8Ms47Kapsb6u6rlC0vKjxXE6O9JxK63oz2YZcxHThRw7fhE7fwe7E4d7A
https://www.facebook.com/COSVngo/?__tn__=KH-R&eid=ARDKsJxlSdVMEYI-VlQlWFy1OBdyEEVpZzdTER-Cw6XSn5ncB6LZzNuozgC2ZcWB76MYUqlToov1MTb8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQ3--EI3x8Ms47Kapsb6u6rlC0vKjxXE6O9JxK63oz2YZcxHThRw7fhE7fwe7E4d7AtQQb2u2Lb_YU8PwRjs_8W7MVJLr6
https://www.facebook.com/AKZM.GOV.AL/?__tn__=KH-R&eid=ARBo7zZjADA-y7wlO_CAMQ7j0bxgq8WynxyuRsylUHxmwnAU6mlZ-wF5m2EdrzlOPZTm0t0GiJV_mgQ6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQ3--EI3x8Ms47Kapsb6u6rlC0vKjxXE6O9JxK63oz2YZcxHThRw7fhE7fwe7E4d7AtQQb2u2Lb_YU8PwRjs_8W7MV
https://www.facebook.com/AdZMVlore/?__tn__=KH-R&eid=ARCN_iGHOPYYif6Mj_Ow8IKEPgU9Zvw7QkErqsYMyeYy0DM3iTDIxUW0iDfCefdYshSUXYLNoDGix6hQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQ3--EI3x8Ms47Kapsb6u6rlC0vKjxXE6O9JxK63oz2YZcxHThRw7fhE7fwe7E4d7AtQQb2u2Lb_YU8PwRjs_8W7MVJL
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARArv8OYHPi8lyXAsRHM4Cvt9_PjQLEC2kYeUm-VmaxfjnBvoK46f2AnDssSL4S6Na7bfCqFkXV2WTeO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWdgPrsG43tfmm2EsK4a7
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARArv8OYHPi8lyXAsRHM4Cvt9_PjQLEC2kYeUm-VmaxfjnBvoK46f2AnDssSL4S6Na7bfCqFkXV2WTeO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWdgPrsG43tfmm2EsK4a7
https://www.facebook.com/CELIM-Shqip%C3%ABri-880113318674727/?__tn__=KH-R&eid=ARBEjAiF9xltUHRTRePIj6x2cE1WqpP8-6tVIDF09MX042MbgTG-FQS0oERs5nZBcuL1usD-SPMS3sWG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWdgPrsG43tfmm2EsK4a7-y0AH7u-9Ip_ksCB6rR-hb91NAw_9C5e-cLw2r5RuhHP7
https://www.facebook.com/COSVngo/?__tn__=KH-R&eid=ARCsNhY-2k8MIn-XvX9TkZJiZ0EVL2XfUgxLHeKjWxqMf4d6Hd9DtKxjnIImTMgWMYALanPFh2KWu3Ih&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWdgPrsG43tfmm2EsK4a7-y0AH7u-9Ip_ksCB6rR-hb91NAw_9C5e-cLw2r5RuhHP7IsAdHawPpwJDZv-sn6FAYILaykSU
https://www.facebook.com/AKZM.GOV.AL/?__tn__=KH-R&eid=ARCG02Y71wvVH2hWULtmW_7rlbIUKk1YJjmuLCybXPrLJuqeJyscMykfH8dLnHdn7ymqeJHWW_1PPqL0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWdgPrsG43tfmm2EsK4a7-y0AH7u-9Ip_ksCB6rR-hb91NAw_9C5e-cLw2r5RuhHP7IsAdHawPpwJDZv-sn6FAYILa
https://www.facebook.com/AdZMVlore/?__tn__=KH-R&eid=ARBQ-VOP0-QEQ0wEVoKXGbjy7NZ_FFfxYWUDSv-mVm45JS0yHMIciGy81Rpda2i9CtLgS7CedzMja4cQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWdgPrsG43tfmm2EsK4a7-y0AH7u-9Ip_ksCB6rR-hb91NAw_9C5e-cLw2r5RuhHP7IsAdHawPpwJDZv-sn6FAYILayk
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Faqe 4 

- Ndonëse po përballemi me një situatë shumë të 

vështirë për njerëzimin lidhur me krizën e COVID-19, 

dhe urojmë që kjo gjëndje të mbarojë sa më shpejt 

dhe të mund të marrim frymë lirisht, le ti lemë pak 

natyrës një vend të rëndësishëm edhe në këtë situatë. 

Nxënësit e shkollës “Zihni Toska”- Berat, me 

mësuese Blerina Mehilli Kurti në kuadër të projektit 

ACAP dhe me mbështetjen e INCA, edhe në këto 

kushte të vështira i kushtojnë sadopak rëndësi 

natyrës dhe edukimit mjedisor duke dhënë mesazhe të 

vlefshme për të, të cilat mund ti shikoni në fotot e 

mëposhtme. Puna e tyre ngelet gjithmonë e çmueshme 

dhe sapo kjo gjendje të mbarojë do të mund të 

rikthehemi edhe më të motivuar që ndoshta mesazhet 

që natyra na jep të mund të dëgjohen, pasi dhe 

njëherë kuptuam sa të dobët jemi nëse duam të ecim 

vetëm pa menduar për natyrën. 

ACAP Project-Azione Comunitaria per le Aree 

Protette dell’Albania 

CELIM Shqipëri 

COSV - Cooperazione per lo Sviluppo 

AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 

Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Berat 

Shkolla "Zihni Toska" Berat  

https://www.facebook.com/blerina.kurti?__tn__=KH-R&eid=ARCCq3CsN9ZyrB1rAPKm1V1TsfIsQrorp0x3VGoxEuLtuui4lUbitNGBnZOkeM1-iDOL-C5-nRidOTBt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGAuqM4Y919zY04W9DapdKfRJX7P188zVTsGGW9T9jtAqnfKUAkp8B9pZucuI7gSVJ2Lyv-OHlNmg8lEwheqKdmHI
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARDKFs6HhxRRMFi2YEvYylqIOrRMMOjyHDnke9rNNYJNtO-nvBHkKoV4N_uuRh8mScIWlL7kzk_tZ4Nf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGAuqM4Y919zY04W9Dapd
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=KH-R&eid=ARDKFs6HhxRRMFi2YEvYylqIOrRMMOjyHDnke9rNNYJNtO-nvBHkKoV4N_uuRh8mScIWlL7kzk_tZ4Nf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGAuqM4Y919zY04W9Dapd
https://www.facebook.com/CELIM-Shqip%C3%ABri-880113318674727/?__tn__=KH-R&eid=ARDGs74raK2mPpO_l5q9Fqi24SLH83YaXQiAhN1dl1mfZF_wetSD8UwuYa7_IOB4rRodo1Itk7daneEg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGAuqM4Y919zY04W9DapdKfRJX7P188zVTsGGW9T9jtAqnfKUAkp8B9pZucuI7gSVJ
https://www.facebook.com/COSVngo/?__tn__=KH-R&eid=ARDULIh641gAWHKkDDVBtOzRZy8RWYvicNzyL3rVIG2TuYXMduimOv07nMqUSy3X-LkR2B8EO_A_o7sf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGAuqM4Y919zY04W9DapdKfRJX7P188zVTsGGW9T9jtAqnfKUAkp8B9pZucuI7gSVJ2Lyv-OHlNmg8lEwheqKdmHI_xBKc
https://www.facebook.com/AKZM.GOV.AL/?__tn__=KH-R&eid=ARDLD_GzyEayKIlT2NVxC59lSQFwXqVTbrM1a1acPGEVvCoBLd_jrxuD_XxXNdupRwvBmQg-K3tyQTzK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGAuqM4Y919zY04W9DapdKfRJX7P188zVTsGGW9T9jtAqnfKUAkp8B9pZucuI7gSVJ2Lyv-OHlNmg8lEwheqKdmHI_
https://www.facebook.com/adzmberat/?__tn__=KH-R&eid=ARDOWJjSZ-A1rPV7Yqr7cIXinOMo04mGjKO3Un1GJ753iYXX9VXZkJcjjRWlP8fP4nOvVgZXt2x_CUs3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGAuqM4Y919zY04W9DapdKfRJX7P188zVTsGGW9T9jtAqnfKUAkp8B9pZucuI7gSVJ2Lyv-OHlNmg8lEwheqKdmHI_xB
https://www.facebook.com/ShkollaZihniToskaBerat/?__tn__=KH-R&eid=ARCZiH753SlwYf64Fhn6mwlJu9SHKV7sAS70c10eCphr4AR5OpvsL6O05c1AO_o-uxhplkfs0QK0yrtd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGAuqM4Y919zY04W9DapdKfRJX7P188zVTsGGW9T9jtAqnfKUAkp8B9pZucuI7gSVJ2Lyv-OHlNmg8l
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Faqe 5 

3 Marsi – Dita Botërore e Jetës së Egër  

3 Marsi – Dita Botërore e Jetës së Egër 

Më 20 dhjetor 2013, Asambleja e Përgjithshme e 

Kombeve të Bashkuara (UNGA), në seancën e 68-të të 

saj, në të cilën u nënshkrua Konventa për Tregtinë 

Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Faunës 

dhe Florës së Egër (CITES), shpalli datën 3 mars si 

Ditën Botërore të Jetës së Egër për Kombet e 

Bashkuara, me qëllim përkujtimin dhe rritjen e 

ndërgjegjësimit mbi kafshët dhe bimët e egra të 

botës. Rezoluta e UNGA përcaktoi gjithashtu 

Sekretariatin e CITES si facilitues për respektimin 

global të kësaj dite të veçantë për kafshët e egra në 

kalendarin e OKB-së. Dita Botërore e Kafshëve të 

Egra është bërë tashmë ngjarja më e rëndësishme 

vjetore botërore e dedikuar për kafshëte egra. 

Dita Botërore e Kafshëve të egra do të festohet në 

vitin 2020 nën temën "Ruajtja e jetës në Tokë", duke 

përfshirë të gjitha kafshët e egra dhe speciet bimore 

si komponentët kryesorë të biodiversitetit në botë. 

Toka është shtëpia e specieve të panumërta të faunës 

dhe florës. Ky diversitet i pasur dhe miliarda vjet 

gjatë të cilëve kanë bashkëvepruar elementët e tij të 

shumtë, janë pikërisht ato që e kanë bërë planetin 

tonë të banueshëm për të gjitha krijesat e gjalla, 

përfshirë njerëzit. Historikisht, ne jemi varur nga 

bashkëveprimi i vazhdueshëm dhe ndërlidhjet midis të 

gjithë elementëve të biosferës për të gjitha nevojat 

tona: ajri që thithim, ushqimi që hamë, energjia që 

përdorim dhe materialet që na duhen për të gjitha 

qëllimet. Sidoqoftë, aktivitetet e paqëndrueshme 

njerëzore dhe shfrytëzimi i tepërt i specieve dhe 

burimeve natyrore që përbëjnë habitatet dhe 

ekosistemet e të gjithë jetës së egër po mposhtin 

biodiversitetin e botës. Gati një e katërta e të gjitha 

llojeve janë në 

rrezik zhdukjeje 

në dekadat e 

ardhshme, dhe 

shkatërrimi i tyre 

do të shpejtonte 

zhdukjen e të 

tjerëa specieve të 

panumërta, duke na 

vënë edhe ne 

gj ithashtu në 

r r e z i k . 

Në Ditën Botërore 

të Kafshëve të 

egra 2020, ne do 

të festojmë vendin 

e veçantë që zenë 

bimët dhe kafshët 

e egra në format e 

tyre të larmishme 

dhe të bukura, si pjesë e diversitetit biologjik në botë. 

Ne do të punojmë për të rritur ndërgjegjësimin për 

një mori përfitimesh për njerëzit nga jeta e eger, 

veçanërisht ato komunitete që jetojnë më pranë tij, si 

dhe do të diskutojmë kërcënimet me të cilat përballet 

bota e egër dhe nevojën urgjente për të shtuar zërat 

dhe veprimet që duhet të ndërmarrin qeveritë, 

shoqëria civile, aktorët e sektorit privat. dhe individët 

për të ndihmuar në ruajtjen e jetës së egër dhe për të 

siguruar që përdorimin e vazhdueshëm e të 

qëndrueshëm të tij. 
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18 Marsi - Dita Botërore e Riciklimit 

 #GlobalRecyclingDay 

Dita Botërore e Riciklimit lindi në vitin 2018 për të 

ndihmuar në përkujtimin dhe njohjen e rëndësisë së 

riciklimit në ruajtjen e burimeve tona të çmuara 

primare dhe sigurimin e të ardhmes 

së planetit tonë. Është një ditë që 

bota të bashkohet dhe të vendosë 

planetin në plan të parë. 

Misioni i kësaj dite është tu tregojë 

liderëve botërorë se riciklimi është 

shumë i rëndësishëm për të mos qenë 

një çështje globale dhe se nevojitet 

urgjentisht një qasje e përbashkët 

dhe e bashkuar për riciklimin. 

Tema e Ditës Botërore të Riciklimit 

2020 është “Heronjtë Riciklues” #RecyclingHeroes 

Ajo na njeh me njerëzit, vendet dhe aktivitetet që 

tregojnë se si Burimi i Shtatë dhe riciklimi 

kontribuojnë në një planet të qëndrueshëm mjedisor 

dhe një të ardhme më të gjelbër për të gjithë. 

Dekada e fundit ka qenë më e nxehta e regjistruar 

deri tani. Tani ne përballemi me një emergjencë 

klimatike me përmasa të pashembullta. Nëse ne nuk 

punojmë së bashku për të bërë ndryshime të mëdha 

dhe të shpejta, do të shohim vazhdimin e rritjes së 

temperaturave globale, shkrirjen e akullnajave, zjarret 

në kontinente dhe shpyllëzimin e shpejtë. 

Tani, më shumë se kurrë, të gjithë duhet të bëjmë 

pjesën tonë për të kontribuar drejt 

një të ardhme më të gjelbër. Tashmë 

kemi heronjtë e ndryshimeve 

klimatike dhe mjedisit që bëjnë 

vazhdimisht fushata për një të 

ardhme më të mirë për planetin tonë. 

Këta heronj na rrethojnë çdo ditë, që 

nga emrat e mirënjohur si Greta 

Thunberg ose Leonardo Di Caprio e 

deri te heronjtë e panjohur, duke 

bërë pjesën e tyre për të ruajtur 

planetin. Ata janë vendimtarë për të ardhmen tonë, 

dhe jetikë për të na ndihmuar të rrisim profilin e 

riciklimit. 

Dita Botërore e Riciklimit fokusohet në fuqinë e rinisë, 

arsimit dhe inovacionit në sigurimin e një të ardhmeje 

më të ndritur për planetin. Më 18 mars njerëzit në 

mbarë botën ftohen për të treguar mbështetjen e 

tyre për riciklimin. 

18 Marsi - Dita Botërore e Riciklimit  

21 Marsi – Dita Ndërkombëtare e Pyjeve  

21 Marsi – Dita Ndërkombëtare e Pyjeve 

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 

shpalli 21 Marsin si Ditën Ndërkombëtare të Pyjeve 

(IDF) në vitin 2012. Dita feston dhe rrit vetëdijen për 

rëndësinë e të gjitha llojeve të pyjeve. Në çdo Ditë 

Ndërkombëtare të Pyjeve, vendet inkurajohen të 

ndërmarrin përpjekje lokale, kombëtare dhe 

ndërkombëtare për të organizuar aktivitete që 

përfshijnë pyjet dhe pemët, të tilla si ndërgjegjësimet 

apo fushatat e mbjelljes së pemëve. 

Tema e vitit 2020, lidhur me Ditën Ndërkombëtare të 

Pyjeve është, Pyjet dhe Biodiversiteti. 

https://www.facebook.com/hashtag/globalrecyclingday?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDywo3nbJTY9bcvoS7_a5Fbj55w4ayAbPs3yKRKYi0voVL5XZgmiS6DWZ0z_akiJVLUkCvvpzRDqgqE3F9QiPGUv7-eN-a4uZLNnMbFO7SCvssA7I4L4SiLgYO06DD4w283vsamZeij3BWRCl64Y08Zu0H7daQc
https://www.facebook.com/hashtag/recyclingheroes?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDywo3nbJTY9bcvoS7_a5Fbj55w4ayAbPs3yKRKYi0voVL5XZgmiS6DWZ0z_akiJVLUkCvvpzRDqgqE3F9QiPGUv7-eN-a4uZLNnMbFO7SCvssA7I4L4SiLgYO06DD4w283vsamZeij3BWRCl64Y08Zu0H7daQcBIk
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22 Marsi – Dita Botërore e Ujit  

#WorldWaterDay 

Në vitin 1992, Asambleja e Përgjithshme e 

Kombeve të Bashkuara shpalli 22 marsin e çdo 

viti si Ditën Botërore të Ujit, si një mjet për 

të përqëndruar vëmendjen botërore në 

rëndësinë e ujrave të ëmbla dhe advokimin 

për menaxhim të qëndrueshëm të burimeve 

ujore të ëmbla. Dita Botërore e Ujit është 

përkujtuar për herë të parë në 22 Mars 1993. 

Tema e këtij viti është “Uji dhe Ndryshimet 

Klimatike”. 

Dita botërore e ujit ka si qëllim tërheqjen e 

vëmendjes mbi rëndësinë e ujit. Kjo ditë 

përpiqet t'i kujtojë njerëzve rëndësinë e ujit 

dhe promovon qëndrueshmërinë në 

menaxhimin e burimeve të ujit të freskët. Është një 

ditë për të festuar ujin. Është një ditë për t'u 

22 Marsi – Dita Botërore e Ujit  

përgatitur për mënyrën se si ne të menaxhojmë ujin në 

të ardhmen. 

Mbrojtja e Dunave dhe Turizmi Kreativ 

#Expedition  

#TerrainWork 

#ProtectionDuna&#CreativeTourism 

#PRODUCT 

#02March2020 

#WetlandMatter 

Gjate datave 1-2 Mars 2020, shoqata “Aleanca e 

Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Protection 

of Duna and Creative Tourism PRODUCT”, si pjese e 

programit LIVING BUNA që zbatohet nga INCA dhe 

financohet nga Fondacioni MAVA dhe IUCN, organizoi 

ekspedita monitorimi ne terren. 

Si pjese e projektit PRODUCT, eshte parashikuar 

rehabilitimi i eko-sistemeve e ndodhen ne Peisazhin e 

Mbrojtur te Lumit Buna, sic eshte: 

 Pastrimi i dunave ranore 

 Krijimi i pasqyrave ujore 

 Hapja e shtigjeve te reja neper rezervat per 

mundesi eko-turizmi 

Pergjate ekspedites, grupi i punes sebashku me 

eksperte te tjere bene percaktimin e je draft-plani 

per nderhyrjen qe do vazhdoje gjate muajve Mars-Prill

-Maj 2020. 

Pjese e ekspedites ne terren ishin perfaqesues 

te Albanian Alps Alliance, eksperte te Administrata e 

Zonave te Mbrojtura, Shkodër, perfaqesues te 

projektit LIVING BUNA, dhe anetare te komunitetit 

lokal. 

Per t’u bere pjese e aktiviteteve te ketij projekti, DM! 

Bëhu edhe ti pjesë e lëvizjes #UnëRural 

AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të 

Mbrojtura INCA Albania IUCN MAVA Foundation 

https://www.facebook.com/hashtag/worldwaterday?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOLoWqmR9hQ7N9C4E8esGP1Dm20ixnnBliUYj0_FpNaYdQx0rEm8SPJDsGccmVaY1gTZjEUrYI9rwesMTfEO00kYZ_SqFetl9eT7KQsQyA6mXsR3JdL2cXonsU5P3s95dAsNqaRkZgZAiBvYWNO6CizjWjHvFktqoLm
https://www.facebook.com/hashtag/expedition?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqHntLOeSu8pdWFOIUKK40sao1VLRuMnatV1c1FfzMUYuJScr85zJ11jpbQNLzYcDDY3S_tHVdxM
https://www.facebook.com/hashtag/terrainwork?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqHntLOeSu8pdWFOIUKK40sao1VLRuMnatV1c1FfzMUYuJScr85zJ11jpbQNLzYcDDY3S_tHVdx
https://www.facebook.com/hashtag/protectionduna?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqHntLOeSu8pdWFOIUKK40sao1VLRuMnatV1c1FfzMUYuJScr85zJ11jpbQNLzYcDDY3S_tH
https://www.facebook.com/hashtag/creativetourism?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqHntLOeSu8pdWFOIUKK40sao1VLRuMnatV1c1FfzMUYuJScr85zJ11jpbQNLzYcDDY3S_t
https://www.facebook.com/hashtag/product?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqHntLOeSu8pdWFOIUKK40sao1VLRuMnatV1c1FfzMUYuJScr85zJ11jpbQNLzYcDDY3S_tHVdxMDGs
https://www.facebook.com/hashtag/02march2020?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqHntLOeSu8pdWFOIUKK40sao1VLRuMnatV1c1FfzMUYuJScr85zJ11jpbQNLzYcDDY3S_tHVdx
https://www.facebook.com/hashtag/wetlandmatter?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqHntLOeSu8pdWFOIUKK40sao1VLRuMnatV1c1FfzMUYuJScr85zJ11jpbQNLzYcDDY3S_tHV
https://www.facebook.com/www.voicealps.org/?__tn__=KH-R&eid=ARADoHY7KNXt1NzexhqdtTJBhZumARdSHiCttBAi-2aBn3bw8uwQCySavfbl-pl6lFMTUFx8ZVKiGffC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2
https://www.facebook.com/AdZMShkoder/?__tn__=KH-R&eid=ARAUzbKI5FpTAU-8PteciKRBeEXKVB314hhCYhOGKGoK9dMBLF0NftbokjCKgKkNQHPgggPyKeaNhzPE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NN
https://www.facebook.com/AdZMShkoder/?__tn__=KH-R&eid=ARAUzbKI5FpTAU-8PteciKRBeEXKVB314hhCYhOGKGoK9dMBLF0NftbokjCKgKkNQHPgggPyKeaNhzPE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NN
https://www.facebook.com/hashtag/un%C3%ABrural?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqHntLOeSu8pdWFOIUKK40sao1VLRuMnatV1c1FfzMUYuJScr85zJ11jpbQNLzYcDDY3S_tHV
https://www.facebook.com/AKZM.GOV.AL/?__tn__=KH-R&eid=ARAEJ1gyt_T9o6k8NVhAnc5D-F1mACES8cz1V_BUBNEZN76yEXhfo2uFvONBV3z1nUuqXBdUdMy7gRPw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NN
https://www.facebook.com/AKZM.GOV.AL/?__tn__=KH-R&eid=ARAEJ1gyt_T9o6k8NVhAnc5D-F1mACES8cz1V_BUBNEZN76yEXhfo2uFvONBV3z1nUuqXBdUdMy7gRPw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NN
https://www.facebook.com/inca.albania/?__tn__=KH-R&eid=ARBHCPxxBfOdI15A4V8XM6W5lrhN32Em9jrqVaSmucP5LbtbYM8j7sHxTw0_4SKdm57We0YUejwzP7qK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0N
https://www.facebook.com/iucn.org/?__tn__=KH-R&eid=ARD0Ze6xcVi5f-ySWmmiAZM3bKZO2RuuozLtCZA4JfhyGF08F_fADR4eh_db07iD69GWosaBz3YHjpYN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwhsH33LilZLR2AY2H-C0NNQqH
https://www.facebook.com/MAVA-Foundation-839601989728834/?__tn__=KH-R&eid=ARBRaedUkjggXINobahEhDH2w4MmiEk_tL0gT_N05wOF_hZltyxyTDRNrT7XKxLy1pl5XTncBrnr0Jij&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRYitH0tnQlRqtkfqUh7ynX1rZsG-w7Mu-6TcsIXPYNan1p_GIH5j852wOGtL-8uGzoxwh
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...7 vjet më parë ...  

...PAK HISTORI... 

...11 vjet më parë ...  

Miratohet ligji nr.10120, datë 23.04.2009 “Për 

mbrojtjen e fondit të bimëve mjekësore, eterovajore 

e tanifere natyrore”. Ky ligj ka për qëllim të mbrojë: a) 

fondin e bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere 

natyrore, që rriten e zhvillohen në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, duke zbatuar masa 

mbrojtëse e administruese, tërësore për fondin e të 

veçanta për çdo lloj, duke respektuar kërkesat teknike 

për vjeljen e mbledhjen e tyre, duke nxitur e 

përkrahur veprimtaritë për rehabilitimin e për 

kultivimin e tyre; b) llojet e kultivuara nga njeriu, në 

sipërfaqet e fondit të tokave pyjore, kullosore apo 

bujqësore, gjatë kultivimit, mbledhjes e vjeljes së 

tyre, si dhe llojet e kultivuara në parcela 

eksperimentale, në kuadër të veprimtarive kërkimore-

shkencore; c) fondin e bimëve mjekësore, eterovajore 

e tanifere natyrore, që rriten e zhvillohen në gjendje 

natyrore në territorin e Republikës së Shqipërisë e që 

është pasuri kombëtare. 

Objekt i këtij ligji është tërësia e fondit të bimëve 

mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore, si dhe 

secili lloj, që përfshihet në fond, gjatë periudhës së 

rritjes, vjeljes e mbledhjes, si dhe gjatë magazinimit e 

transportimit të tyre, për t'ua ruajtur vlerat 

përdoruese e kurative të tyre. 

Bazuar në dispozitat e ligjit “Për zonat e mbrojtura” 

dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave VKM nr.519, 

datë 30.06.2010 “Proçedurat e propozimit e të 

miratimit dhe rregullat e administrimit të Parqeve 

Natyrore Rajonale”, pas studimit dhe konsultimeve me 

komunitetin, Këshilli i Qarkut Dibër, me vendimin 

nr.16, datë 03.04.2013, shpalli Liqenin e Ulëzës dhe 

zonën rreth tij, me sipërfaqe 4,206.0ha, “Park 

Natyror Rajonal”.  

Parku Rajonal i Ulzës, përbën shëmbullin e parë në 

vendin tonë, të kësaj përqasjeje të re, për t’i sjellë 

zonat e mbrojtura më afër komunitetit dhe autoriteve 

vendore, të cilët duhet të marrin përgjegjësitë dhe të 

kontribuojnë për mbrojtjen dhe ruajtjen e vlerave të 

natyrës e biodiversitetit në vend. Për miratimin e tij 

një kontribut të rëndësishem ka dhë në Instituti për 

Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA). 

...10 vjet më parë ...  

1.Bazuar në studimin dhe rekomandimet e planit të 

meanxhimit, të hartuar në kuadër të projektit 

“Menaxhimi i integruar i ujërave dhe i ekosistemeve”,  

në kuadër të hartimit të Planit të Menaxhimit për nën 

komponentin e ekosistemit “Kune-Vain-Tale”, me VKM 

nr. 432, datë 28.04.2010, u bë zgjermi i sipërfaqes 

së Rezervatit Natyror të Menaxhuar “Kune-Vain-Tale, 

me 4,393.2 ha. Sipërfaqja e zgjeruar përfshin 

territoret e Shëngjinit, Kune-Merxhanit, Vainit, Tales 

deri në grykëderdhjen e Lumit Mat. Për këtë RNM ka 

përfunduar dhe është miratuar, me urdhërin nr.405, 

datë 09.06.2011të Ministirit të Mjedisit, plani i 

menaxhimit. 

2.Shpalljen e ekosistemit natyror detar, pranë 

gadishullit të Karaburunit dhe ishullit të Sazanit, “Park 

Kombëtar Detar”, me sipërfaqe të përgjithshme 

12,570.82 ha, me VKM nr. 289, datë 28.04.2010. 

Është i pari Park Detar i Shqipërisë. Aktualisht, për 

këtë park ka përfunduar dhe është miratuar, me 

urdhërin e nr. 750, datë 24.11.2015 të Ministirit të 

Mjedisit, plani i menaxhimit, i përgatitur nga INCA, me 

mbështetje të UNDP, ku janë zhvilluar një gamë e 

gjerë veprimtarish.  
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Faqe 9 

 4 Prill - Dita Botërore e Kafshëve Endacake 

 7 Prill - Dita Botërore e Shendetit  

18 Prill - Dita Botërore e Trashëgimisë 

22 Prill - Dita e Tokës (Planetit) 

24 Prill - Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve Laboratorike   

Për të lexuar Ditari Natyrës në vite ... http://www.inca-al.org/index.php/sq/publikimet/ditari-i-natyres 

 

1 - INTERNATIONAL MEETING ON MARINE RESEARCH 2020 - 16th and 17th of July, 2020 

The IMMR’20 is an international congress planned to discuss novel scientific knowledge on marine resources and 

research towards the sustainability of our planet. The scientific programme places under the spotlight innovative 

research in: Aquaculture, Biodiversity, Conservation and Coastal Management, Blue Biotech, Fisheries and Man-

agement, Seafood Technology. 

More information can be found in www.immr.ipleiria.pt or by contacting immr@ipleiria.pt  

IMPORTANT DATES 

Deadline for abstract submission | April 06, 2020 

Notification of acceptance | April 30, 2020 

Deadline for early registration | May 31, 2020 

2 - Call for Proposals / LandSense Innovation Challenge Call is open! (Earth Observation & Citizen Science)  

LandSense Innovation Challenge / Data-driven solutions for environmental 

More information: https://landsense.eu/Challenge 

Deadline: April 10, 2020 

Njoftime 

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës 

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri mirëpret artikuj të ndryshëm të cilët ju dëshironi t’i publikoni në Ditarin e tij 

elektronik. Artikujt duhet të jenë jo më shumë se 200 - 250 fjalë. Ju lutemi të merrni në konsideratë këtë kërkesë, pasi 

interesi për të shpërndarë artikuj, lajme apo njoftime të ndryshme përmes Ditarit, mund të jetë i konsiderueshëm dhe ne do 

të përpiqemi për të siguruar hapësirë për të gjithë ju që dëshironi të kontribuoni. Redaksia ruan të drejtën për të shkurtuar 

apo modifikuar (jo tjetërsuar) tekstin nëse do të jetë e nevojshme.  

Ju lutemi dërgoni një foto shoqëruese për artikullin tuaj dhe / ose web - link për referencë të mëtejshme. 

Faleminderit për marrjen në konsideratë të këtyre udhëzimeve! 

Botim i Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri / INCA  

Redaksia: Nihat Dragoti; Ilirjan Qirjazi; Vilma Kadiu; Ergi Petanaj 

Grupimi “Të Shpëtojmë Arinjtë Shqiptarë” 

Organizatat Partnere të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës 

www.inca-al.org;  

info@inca-al.org;  

https://www.facebook.com/inca.albania/  

https://twitter.com/AlbaniaInca 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flandsense.eu%2FChallenge%3Ffbclid%3DIwAR17tfy0XI_98cXX-Bbz1UhyEUj_TilbBQWtKw5jq6TqX25JQwAVcuaSv48&h=AT16qSSNEGDmB7Z_4iprpPikzkq3SEeA_q6bcw4EPJDgRpmTLLm8USkk9p2aK0RgAj4w1y3P-bSsdEdupmCDVaV0pvuyS0QdVrMdo5ERQT58upGlCu
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