
 

 

 

 

 

 

 

Syri i Sheganit (Monumet Natyre)  Foto INCA 
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…4 vjet më parë ... 

…1 vjit më parë ... 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153735551447561.1073741891.319334287560&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153735551447561.1073741891.319334287560&type=3
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 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-  Turi i Lumenjve të Ballkanit / Lumi Osum (Shqipëri), 10-12 Maj 2016 

 Lumi i Osumit mendohet të jetë krijuar 2-3 milion vjet më parë. Ai ka kanionin më të madh në 
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 Shqipëri dhe shihet nga shumë gjeografë dhe kërkues evropian si një nga më të mëdhenjtë në Evropë. 

 Rreziku më i madh i lumit Osum është plani i qeverisë shqiptare për të ndërtuar në kaskadë tetë 

 hidrocentrale. 

 Ndërtimi i tetë digave përgjatë Osumit do të ndryshojë rrjedhën e lumit dhe peizazhin e bukur të 

 kanionit. Kjo do të rrezikojë speciet e peshqve autoktone dhe turizmin e aventurës që është zhvilluar 

 kohët e fundit përgjatë lumit. WWF dhe INCA janë aktive në Shqipëri për mbrojtjen e lumenjve 

 kundrejt zhvillimit të paqëndrueshëm të hidrocentraleve dhe Osumi është një simbol i kësaj përpjekje.  

 Së bashku me disa partnerë, WWF dhe INCA kanë kërkuar që qeveria shqiptare të deklarojë 

 moratorium për digat, duke vendosur që të gjitha projektet e hidrocentraleve të ndalohen për një 

 periudhë tre vjeçare derisa një kuadër më i rreptë i vendimmarrjes të vendoset në përputhje me 

 legjislacionin e BE. 

 Programi 

 Në 10 maj, kajakër do të arrijnë në Çorovodë në Shqipëri. Për dy ditë kajakër do të eksplorojnë 

 kanionin e Osumit. Së bashku me OSHC lokale (INCA, Outdoor Albania, Toros, Albanian Rafting) 

 WWF do të organizojë aktivitete në mbrëmje në kamp: Dokumentari i Vjosës “One for the River – the 

 Vjosa Story” në mbrëmjen e parë dhe DamNation në të dytën.  

 E Martë, 10 Maj – Arritja në qendrën e rafting Çorovodë. Shikim të dokumentarit të Vjosës “One for 

                                  the River – the Vjosa Story” në mbrëmje 

 E Mërkurë, 11Maj – Aktivitetet e Ditës  

                                    10:00h Fillon nga Çorovoda: vozitje në kanionin e Osumit   

                                    13:00h Takimi në kamp dhe piknik me pjesëmarrësit  

                                    19:00h Shikimi i dokumentarit DamNation + diskutime dhe darkë 

 E Enjte, 12Maj – Aktivitetet e Ditës  

                                   10:00h Fillon nga Çorovoda: vozitje në kanionin e Osumit   

                                   16:00h Kthim në kamp dhe kohë e lirë 
Pjesëmarrësit do të qëndrojnë në zonën e kampit në Çorovodë.  

 Kontaktet: Bojan Stojanović, bstojanovic@wwfadria.org, +385 95 2567 780 

                               Emirjeta Adhami, emirjeta.adhami@inca-al.org, +355 68 2062 157  

 

3 - 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 
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