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7 vjet më parë
Parku Natyror Rajonal Liqeni i Ulzës
promovon turizmin e qëndrueshëm
INCA pret përfaqësues të Legambiente
Italia dhe Shqipëri
Kukësi
i
bashkohet
nismës
#ShqipëriaJoDuhanit
Mbahet në Vlorë takimi i parë me
aktoret për planin e menaxhimit të
turizmit
Njoftime

...me këtë rast Ju kujtojmë se
7 vjet më parë...
...në kuadër të Programit të Brezit të Gjelbër të
Ballkanit”, EURONATUR, PPNEA dhe MES, të
mundësuar nga Agjencia Federale Gjermane për
Ruajtjen e Natyrës, kryen studimin për “Vlerat e
biodiversitetit dhe ruajtja e zonës JabllanicëShebenik” (Tetor 2006). Bazuar në rekomandimet e
studimit dhe të dispozitave të ligjit nr.8906, datë
06.06.2000 “Për zonat e mbrojtura”, të ndryshuar,
stafi i drejtorisë përkatëse në MMPAU, pas
rishqyrtimit dhe komunikimit me konumitetin dhe

palët e interesuara, propozoi shpalljen e ekosistemit
natyror malor të Shebenik-Jabllanicës “Park
Kombëtar”, i cili u miratua me VKM nr.640, datë
21.05.2008.
Parku Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë” ka një
sipërfaqe të përgjithshme prej 33,927.7 ha, dhe
shtrihet kryesisht në rrethin e Librazhit dhe në atë të
Bulqizës.
Brenda sipërfaqës së parkut kombëtar u përfshinë,
duke ndryshuar dhe statusin e tyre mbrojtës, sipas
VKM nr. 102, datë 15.01.1996, Rezerva Strikte
Natyrore “Rrajca”, me sipërfaqe 4,700.0 ha, dhe
Rezerva Natyrore e Menaxhuar “Qarrishta”, me
sipërfaqe 318.0 ha.
Më 2 Shtator 2008, në Fushë Stude, u bë prurimi i

Organizatat partnere të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës
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Parkut
Kombëtar
”ShebenikJabllanicë”. Gjatë kësaj periudhe Administrata e
parkut, në bashkëpunim me njësitë e qeverisjes

vendore, OJF-t dhe komunitetin, ka organizuar një
sërë veprimtarish promovuese. Një shëmbull që
duhet të ndiqet edhe nga administratat e tjera të
zonave të mbrojtura të Shqipërisë.
Ju bëjmë me dije se për këtë park kombëtar ka vite
që po zhvillohet dhe projekti “Mbështetje
institucionale për Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave për ruajtjen dhe përdorimin
e qëndrueshëm të biodiversitetit në zonat e mbrojtura
dhe menaxhimin e mbetjeve”, që financohet nga
Qeveria Italiane dhe zbatohet nga Unioni
Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN).
Projekti synon forcimin e kapaciteteve institucionale
për menaxhimin e zonave të mbrojtura nëpërmjet
zbatimit të protokolleve e përqasjeve planifikuese
me bazë ekosistemin dhe pjesëmarrjen. Projekti
përmban një komponent për përgatitjen e planit të
menaxhimit për Parkun Kombëtar Shebenik
Jabllanicë, i cili është drejt përfundimit. Plani i
menaxhimit do të synojë të rrisë efektivitetin e
ruajtjes se biodiversitetit brenda zonës së mbrojtur si

dhe nxitjen e rolit të saj thelbësor në zhvillimin e
komuniteteve që jetojnë brenda apo pranë këtyre
ekosistemeve të rëndësishme (pa harruar edhe
kontekstin ndërkufitar). Plani i menaxhimit do të
prekë të gjitha aspektet e zhvillimit të qëndrueshëm
(sociale, institucionale, ekonomike dhe mjedisore) në
një mënyrë të integruar me qëllimin final nxitjen e
ruajtjes së biodiversitetit dhe përdorimit të
qëndrueshëm të burimeve natyrore, si dhe
mbështetjen e zhvillimit harmonik socio-ekonomik.

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
(AKZM) me strukturat e saj të vartësisë, ka detyrë
dhe duhet të jetë e kujdesshme që të evidentojnë dhe
të marrin masa për kremtimin me dinjitet të këtyre
datave historike, duke hapur një faqetë re nëpunën e
tyre, për njohjen dhe promovimin e zonave të
mbrojtura, duke bashkëpunuar ngushtë me
institucionet dhe shoqërinë civile.
Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA)
është i gatshëm që të ndihmojë për promovimin e
vlerave të natyrës e të biodiversitetit, si dh në
ngritjen e kapaciteteve për përmirësimin e
menaxhimit të rrjetit të zonave të mbrojtura të
Shqipërisë.

Kukësi i bashkohet nismës #ShqipëriaJoDuhanit
Kukës, 24/04/2015 – Takimi i gjashtë “Shqipëria Jo
Duhanit!” – pas atyre të Tiranës, Korçës,
Beratit,Vlorës dhe Elbasanit, – u organizua në
qytetin e Kukësit nga një grup nismëtarësh i
shoqërisë civile, me mbështetjen e Ministrisë së

Shëndetësisë. Në qendrën e qytetit verior, me
pjesëmarrjen e disa nxënësve të shkollave 9-vjeçare
dhe gjimnazeve të Kukësit u zhvilluan aktivitete
sportive, ushtrime gjimnastikore, lojra argëtuese me
motive folklorike të zonës, etj., në Vijon në faqe 3
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mbeshtetje
të
Nismës
#ShqiperiaJoDuhanit, duke përcjellë një mesazh
edukues për uljen e nivelit të duhanpirjes në vend
dhe zgjedhjen e aktiviteteve sportive, nën moton
“Unë zgjedh shëndetin!”
Në takimin, i cili synon rritjen e shkallës së
ndërgjegjësimit të opinionit publik për zbatimin e
ndryshimeve që kanë hyrë rishtazi në fuqi në Ligjin
për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit,
mori pjesë edhe ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Beqaj,
si dhe përfaqësues të qeverisjes vendore, sistemit të
kujdesit shëndetësor dhe qytetarë të Kukësit.
“Unë besoj se është shumë e rëndësishme të
dekurajojmë rininë nga duhanpirja,” – tha midis të
tjerash në fjalën e tij për të pranishmit, Ministri
Beqaj, duke shtuar se “ne do të përpiqemi se sa më
shumë të rinj të mos e fillojnë këtë gjë, apo ta

fillojnë këtë gjë,” duke falënderuar qytetarët e
Kukësit për zbatimin vullnetar të suksesshëm të ligjit
për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit.
Ndërkohë, rrugëtimi i takimeve në kuadrin e nismës
#ShqipëriaJoDuhanit do të vijojë edhe me qytete të
tjera në vend.

Parku Natyror Rajonal Liqeni Ulzës promovon turizmin e qëndrueshëm
këndshëm.
Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte të afrojë
komunitetin pranë zonës së mbrojtur, duke e bërë sa
më të dukshme këtë territor të mbrojtur me ligj, por
nga ana tjetër kërkon nëpërmjet festave lokale të
promovojë vlerat turistike të zonës të cilat janë me të
vërtetë unikale. Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm

Ulëz 25 Prill 2015 — Me rastin e dy vjetorit të
shpalljes së Parkut Natyror Rajonal Ulëz, si edhe
festimeve të ditës së Shën Markut, një prej festave
tradicionale të qytezës së Ulzës, Rrjeti i organizatave
për Mbrojtjen e Natyrës, veçanerisht të shoqatës
Miqësia-Ulëz dhe INCA, organizuan disa aktivitete
promovuese ditën e Shtunë, datë 25 Prill 2015 në
Komunën Ulës për të festuar së bashku më rastin e
këtyre evenimenteve. Në këtë ceremoni përveç
autoriteteve lokale e qëndrore, kishte edhe një
pjesmarje të madhe nga komuniteti i zonës së Ulzës
dhe atij përreth tij, përfshirë edhe nxënësit e
shkollave, duke krujuar një ambjent festiv të

në këtë zonë do të ketë impakt të drejtpërdrejtë në
ekonominë lokale, por nga ana tjetër përçon më mirë
principet e mbrojtjes së natyrës. Gjithashtu duke parë
specifikën e zonës tentohet të promovohet turizmi,
duke krijuar mundësinë e shëtitjes me barkat e
peshkatarëve dhe shëtitjes në park si një risi më
shumë për këtë zonë që ende nuk është shfrytëzuar.

Vijon në faqe 4
Faqe 3

Institute for Nature Conservation in Albania
Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri
Vijon nga faqe 3

Një risi në këtë dy vjetor të shpalljes
së të parit Park Natyror Rajonal në Shqipëri ishte
tour-i i organizuar nga INCA me gazetarët e mediave

lokale dhe kombëtare ku ata u njohen me zonën dhe
potencialet e saj për promovimin si një destinacion i
ri turistik në Shqipëri. Gazetarët u shoqëruan dhe u
ndalen në disa pika strategjike të lugines së
Shkopetit, qytezën e Ulzës, PNR Liqeni i Ulzës me
qëllim njohjen me historinë e parkut si dhe vlerat
natyrore, historike dhe kulturore që ofron zona. Ata
patën mundësinë të përshkojnë me varkë liqenin e
Shkopetit dhe të shijojnë nga afër bukuritë natyrore
të tij, të bashkëbisedojnë me banorë të zonës,
operatorë turistik, peshkatarë etj dhe të marrin pjesë
në festimet e organizuara në qytezën e Ulzës.
Parku Natyror Rajonal Liqeni i Ulzës përbën
shëmbullin e parë në vendin tonë të kësaj përqasje të
re për ti sjellë zonat e mbrojtura më afër komunitetit
dhe autoriteve vendore dhe duke kontribuar në
mbrojtjen dhe ruajtjen e vlerave të natyrës
e biodiversitetit në vend. Ky park kërkon të
promovojë vlerat e biodiversiteti që kjo zonë
strehon, të ruajë e të mbrojë natyrën e bukur që ka

zona, të rrisë interesin për zhvilimin e turizmit dhe të
sjellë në vemendjen e çdo vizitori mundësinë e
argëtimit dhe kënaqësisë dhe pse jo, të bëhet
shëmbull dhe promotor për shpalljen e parqeve të
tjerë natyror rajonal në Shqipëri.
Me Vendimin Nr. 16, datë 03.04.2013, Këshilli i
Qarkut Dibër shpalli liqenin e Ulzës dhe zonën
përreth tij si "Park Natyror Rajonal", si i pari Park
i këtij lloji në vendin tonë, mbështetur në ligjin e
Zonave të Mbrojtura (nr.8906, datë 06.06.2002 dhe
amendimi i tij) dhe VKM-në nr.519, datë
30.06.2000.
Parku zë një sipërfaqe prej 4.206 ha dhe mbulon
zonën nga diga e hidroçentralit të Shkopetit përgjatë
shpateve e kreshtave të kodrave përgjatë kufirit
ndarës me rrethin e Mirditës dhe të gjithë territorin e
liqenit të Ulzës.

Ky Park është shpallur falë punës se Instituti për
Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) në
bashkëpunim me Komunën Ulëz, dhe mbështetjes e
përkrahjes së Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në Tiranë dhe stafit të Ministrisë së
Mjedisit.
http://www.ata.gov.al/reportazhnje-udhetim-neliqenet-e-shkopetit-dhe-te-ulzes-256019.html
http://tesheshi.com/reportazh-ulza-perla-e-fshehur-eshqiperise-se-veriut/
https://www.facebook.com/MediaPlusTelevizion/
videos/959556560751902/?pnref=story
http://www.mapo.al/2015/04/reportazh-nje-udhetimne-liqenet-e-shkopetit-dhe-te-ulzes
http://www.balkanweb.com/site/reportazh-njeudhetim-ne-ulze-ne-parkun-rajonal-qe-fton-turistet/
http://www.standard.al/reportazh-turizmi-i-aventures
-ulza-aty-ku-bukuria-nuk-eshte-vetem-tek-liqeni/
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Mbahet në Vlorë takimi i parë me aktorët për
planin e menaxhimit të turizmit
Vlorë 29 Maj 2015 - Në
kuadër
të
projektit
“Aktivitete
të
Qëndrueshme Ekonomike
në Zonat e Mbrojtura
Detare të Mesdheut –
Komponenti
për
Shqipërinë” në ambientet
e Hotel Bologna Vlorë u
mbajt takimi i parë me
grupet e interesit si pjesë
e procesit të hartimit të
Planit të Menaxhimit të
Turizmit të Qëndrueshëm.
Ky proces ka për qëllim kryesor diskutimin e këtij
plani me grupet e interesit dhe rritjen e kapaciteteve
midis tyre për zbatimin e tij si dhe përcaktimin e
vizionit për zhvillimin e turizmit në zonë. Gjithashtu
ky takim kishte për edhe qëllim përcaktimin e
impaktit të aktivitetve turistike në natyrë dhe
ekonomi dhe kohëzgjatjen e tyre. Takimi, përveç
punës në grupe, u shoqërua edhe me prezantime
kryesisht lidhur me situaten e turizmit në Vlorë.
Në takim morën pjese përfaqësuas nga Agjensia
Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Universiteti
Ismail Qemali Vlorë, Këshilli i Qarkut Vlorë,
Inspektoriati i Mjedisit, Organizata të Shoqërisë
Civile, operatore lokale
etj.
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NJOFTIME
10 Maj — Dita Ndërkombëtare e Zogjve Migrues
22 Maj — Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit
24 Maj — Dita Europiane e Parqeve
31 Maj — Dita Botërore Kundër Duhanit
1-

Progetto Rafforzamento delle capacita nazionali per la protezione della natura (SECCS MEASURE 2)
- Preparazione della Rete Natura 2000 - Avvisi di selezione
http://www.italcoopalbania.org/index.php?l=i
http://www.italcoopalbania.org/oportunita_lavoro_page.php?l=i

2-

World Migratory Bird Day 2015 - "Energy – make it bird-friendly!"
www.worldmigratorybirdday.org

3-

#WorldMigratoryBirdDay

Internship & Research Opportunities in the Aegean Islands. Students, recent graduates and scientists
can join Archipelagos Institute and take part in its multidisciplinary research opportunities in the
Aegean Sea islands
http://archipelago.gr/en/

4-

Për të lexuar “Ditari i Natyrës” në vite…
http://www.inca-al.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category
&id=15&Itemid=195&lang=sq

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës
 Rrjeti i Organizatave për Mbrojtjen e Natyrës mirëpret artikuj të ndryshëm të cilët ju dëshironi ti publikoni në ditarin e saj
elektronik. Artikujt duhet të jenë jo më shumë se 150 - 200 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 mban 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!

 Ky botim u mundësua nga një grant i dhënë nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri përmes programit SENiOR-A. Ky
publikim paraqet pikëpamjet e autorit/autorëve mbi këtë temë. Këto pikëpamje nuk janë adoptuar apo aprovuar nga REC Shqipëri
dhe nuk duhet të shihen si qëndrime të tij apo të Ambasadës Suedeze në Shqipëri. REC Shqipëri nuk garanton saktësinë e të dhënave
të këtij publikimi e nuk mban përgjegjësi për përdorimin e tij.
Botim i Rrjetit të Organizatave për Mbrojtjen e Natyrës / Redaksia: Ilirjan Qirjazi; Vilma Kadiu; Marinela Mitro
Rr. Islam Alla, Pall IVEA, Kati I, Tiranë; Tel/Fax: + 355 4 2231 437
www.inca-al.org; info@inca-al.org; www.facebook.com/inca.albania
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