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Në këtë numër do të gjeni: 

 Aksione Komunitare për Zonat e Mbrojtura  

 2 Shkurti - Dita Botërore e Ligatinave  

 Ekspertët profesionistë të studimeve të VNM dhe VSM – aktorë të rëndësishëm të cilësisë 

së projekteve publike dhe private  

 Një det dialogësh me komunitetet bregdetare për brezat e ardhshëm të Mesdheut 

  Blue Land Project  

 Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?   

 ...me këtë rast Ju kujtojmë se…   

 Njoftime 

Në kuadër të 2 Shkurtit - Ditës Botërore të 

Ligatinave, mbështetur nga Projekti ACAP, në Lagunën 

e Nartës, si një ndër lagunat më të rëndësishme në 

Shqipëri, u realizua një aktivitet me pjesëmarrjen e 

nxënësve të shkollave 9-Vjeçare të Nartës dhe 

Novoselës, për t’u njohur më nga afër me lagunën që 

ata kanë afër vendit ku banojnë dhe për ta parë atë 

tashmë në një këndvështrim tjetër dhe duke mësuar 

më shumë lidhur me funksionin që laguna ka për 

komunitetin dhe për natyrën. Në këtë mënyrë ata jo 

vetëm mësojnë lidhur me ligatinat, por do të 

shpërndajnë eksperiencën e tyre te bashkëmoshtarët 

dhe të afërmit e tyre. 

Ky aktivitet, i realizuar në bashkëpunim me stafin e 

AdZM Vlorë, përfshintë një sërë miniaktivtetesh, në 

kuadër të njohjes dhe mbrojtjes së Natyrës si: krijimi 

i një marketi të lagunës së Nartës, i realizuar me tapat 

e shisheve plastike, si një mënyrë për të mbrojtur 

lagunat nga ndotja, ndërtimi i foleve të shpendëve të 

pyllit të cilët ndodhen aty afër, mbjellja e fidanëve të 

pishave të buta tipike të zonës së 

Aksione Komunitare në            

Zonat e Mbrojtura 

Vijon në faqe 2 
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5 Shkurt, në kuadër të projektit 

ACAP, u realizua një orë edukative 

mjedisore në shkollën “Meleq 

Gosnishti” në Përmet me temë 

“ M b j e l l j a  e  t r ë n d a f i l a v e , 

karakteristikë e qytetit të 

Përmetit”. 

Gjatë kësaj ore, nxënësit u njohën 

me mënyrën e nxjerrjes së ujit të 

trëndafilit, i përdorshëm për 

përgatitjen e ëmbëlsirave tipike, 

llokumet e bajamta me aromë 

trëndafili. Kjo u shoqërua me 

mbjelljen e kalemave të trëndafilave 

në oborrin e shkollës. Ky aktivitet jo 

vetëm nxit nxënësit ti kushtojnë 

rëndësi ambientit të shkollës duke e 

gjelbëruar atë, por edhe në 

përdorimin praktik të elementëve që ata mbjellin.  

hidrovorit të Nartës dhe prezantimi i 

punëve të fëmijve të realizuara gjatë orëve të hapura 

informative mjedisore parapërgatitëse në kuadër të 

kësaj dite. 

Vrojtimi i shpendëve (birdwatching) në zonën e 

kripores së Nartës si një ndër zonat më të pasura me 

shpendët e ujit në krahasim me pjesën tjetër të 

lagunës, ishtë aktiviteti symbol i kësaj dite. Vlen të 

theksohet se kemi ende një numër të madh të 

fëmijëve dhe pjesë të komunitetit të cilët nuk e dinë 

ende se flamingot janë lloje të cilat dimërojnë në 

vendin tonë dhe mund ti gjejmë në një numër të madh 

në lagunën e Nartës. Disa prej shpendëve të vrojtuar 

Vijon nga faqe 1 nga nxënësit ishin: Çafka e bardhë e vogël/Egretta 

garzetta, karabullaku i vogël/Microcarbo pygmaeus, 

pulëbardha rozë/Larus geneii, qyrylyku këmbëqirizë/

Tringa totanus, flamino/Phoenicopterus roseus, bilbili i 

ujit/Alcedo atthis etj. 

Këtij aktiviteti iu bashkuan edhe studentët e masterit 

shkencor në “Biologji Mjedisore” të Departamentit të 

Biologjisë nga Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë të 

cilët janë mëse të njohur me funksionimin e ligatinave 

dhe vlerat e tyre dhe nëpërmjet ekspeditave dhe 

studimeve që ata janë duke kryer treguan edhe 

eksperiencën e tyre dhe njohuritë që ata mbledhin vit 

pas viti.  
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Gjithashtu edhe në shkollën 9-vjeçare Nonda Bulka të 

Përmetit, në kuadër të projektit ACAP, u zhvillua një 

orë e hapur informative mjediosre e cila i referohej 

mënyrave të mbrojtjes së florës.  

Vazhdojn organizimi i orëve të hapura informative 

mjedisore me fokus natyrën - shkolla 9-vjeçare Nonda 

Bulka - Përmet.  
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Në kuadër të 

p r o j e k t i t 

ACAP, INCA 

v a z h d o n 

organizimin e 

o r ë v e  t ë 

h a p u r a 

i n f o r m a t i v e 

mjedisore me 

fokus natyrën 

e d h e  n ë 

q y t e t i n  e 

B e r a t i t  - 

shkol la 9-

v j e ç a r e 

Shyqyri Lakra.  

Në kuadër të projektit ACAP, shkolla 9-vjeçare “Balil 

Pelari” e Orikumit, realizoi një vizitë në lagunën e 

Orikumit ku nxënësit u njohën me vlerat e lagunës 

që kanë afër vendbanimeve të tyre dhe vëzhgimin e 

shpendëve tipikë të lagunës, si një ndër elementët më 

të rëndësishme të habitateve ligatinore.  
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KUR FESTOHEJ NJË DITËLINDJE 

Në kuadër të projektit ACAP, INCA vazhdon 

organizimin e orëve të hapura informative mjedisore 

me fokus natyrën. Pjesa "Kur festohej një ditëlindje" 

vënë në skenë nga aktorët e vegjël, ku të të gjitha 

veshjet, maskat, dekori ishin të përgatitura nga vetë 

nxënësit dhe mësuesit me materiale të riciklueshme - 

shkolla 9-vjeçare Nonda Bulka - Përmet. 

Më 21 shkurt, në kuadër të projektit ACAP, u zhvillua 

vizita e parë me nxënësit e shkollës “Meleq Gosnishti” 

Përmet, në Parkun Kombëtar “Bredhi i Hotovës-

Dangëlli”. 

Ky park është një ndër zonat e mbrojtura të vendit 

tonë, i cili mbetet totalisht në gjendjen e tij natyrore, 

gjë e cila ka çuar edhe në praninë e një diversiteti 

biologjik të lartë. Gjatë kësaj ekspedite me brezin e 

ardhshëm zhvilluam një sërë aktivitetesh të 

rëndësishme si: pyllëzimi i zonave të zhveshura të 

parkut nga vetë fëmijët, lëvizje në terren me 

përfaqësues të AdRZM Gjirokastër, të cilët u 

shpjeguan fëmijëve jo vetëm vlerat e larta që ka ky 

park por edhe mënyrën e monitorimit dhe menaxhimit 

të tij. Tashmë nxënësit të nxitur nga dashuria dhe 

kurioziteti që kanë për natyrën, mund të veprojnë si 

Junior Ranger-a dhe të japin ndihmë në mbrojtjen e 

zonave të mbrojtura afër vendbanimeve të tyre.  
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Ndërsa më 22 shkurt, u realizua vizita e dytë në 

“Parkun Kombëtar Bredhi i Hotovës-Dangëlli” me 

nxënësit e shkolles 9-vjeçare Nonda Bulka-Përmet. 

Një nga simbolet e aktiviteteve tona është mbjellja e 

fidanëve të pishës së butë, duke lejuar fëmijët të 

gjelbërojnë vendin e tyre dhe në një të ardhme të 

jenë ata që u tregojnë brezave të ardhshëm që dikur 

ajo pemë është mbjellë nga ata. Më pas vazhduam 

aktivitetet në brendësi të parkut, ku në mbështetjen e 

përfaqësuesve të zonave të mbrojtura, nxënësit 

mësuan më tepër mbi parkun, si një zonë që ata nuk e 

kishin vizituar më parë si dhe për mënyrën si ky park 

menaxhohet dhe qëndron i padëmtuar nga njeriu.  
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2 Shkurti - Dita Botërore e Ligatinave  

2 Shkurti i çdo viti është shpallur  si “Dita Botërore e 

Ligatinave”; kjo ditë shënon datën e miratimit të 

Konventës për Ligatinat në 2 Shkurt 1971 në qytetin 

Iranian të Ramsar-it. Ligatinat 

ose sistemet e “tokave të 

lagura”, janë sipërfaqe ujore të 

përhershme ose përkohshme 

deri në 6 metra thellësi, dhe 

përbëjnë një ekosistem mjaft i 

rëndësishëm që siguron larmi 

përfitimesh përfshirë filtrimin 

e ujit, sigurimin e biodiversitetit, mbrojtjen e 

bregdetit dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike. 

Publiku i gjerë është pak i ndërgjegjshëm për këto 

shërbime të rëndësishme të ligatinave. Shumë pak 

vetë e dinë se në 

vendin tonë 3% 

sipërfaqe së tokave të 

lagura në bregdet, 

strehojnë 75% e 

v l e r a v e  t ë 

biodiversitetit. Në jo 

pak raste, ligatinat 

janë shndërruar në 

vende për hedhjen e 

mbeturinave apo janë 

transformuar në toka 

buke apo terrene 

ndërtimi.  

" L i g a t i n a t  d h e 

ndryshimet klimatike" 

është tema për Ditën 

Botërore të Ligatinave 

2019 dhe synon të 

nxjerrë në pah rolin e 

rëndësishëm që luhet 

nga ligatinat, si 

zgjidhje natyrore, në 

përshtatjen dhe 

zbutjen e ndikimit të 

ndryshimeve klimatike. 

Në ditët e sotme, 

ekonomia, shëndeti i 

njeriut dhe ekosistemet natyrore janë duke u 

përballur me një nga problemet më të ngutshme: 

ndryshimet klimatike. Ekosistemet e tokave të lagura 

janë të prekura rëndë nga 

ndikimet e tilla të ndryshimeve 

klimatike, si rritja e nivelit të 

detit, zbardhja e koraleve, 

e f e k t e t  h i d r o l o g j i k e , 

ndryshimet në temperaturën e 

ujit dhe ndryshimet në 

disponueshmërinë dhe cilësinë e 

ujit. 

Ligatinat janë një ekosistem mjaft i rëndësishëm që 

sigurojnë një larmi përfitimesh përfshirë filtrimin e 

ujit, sigurimin e biodiversitetit, mbrojtjen e bregdetit 

d h e  zb u t j e n  e 

ndryshimeve klimatike. 

E ardhmja e njerëzimit 

varet nga ligatinat, 

megjithatë, gjysma e 

ligatinave në botë janë 

z h d u k u r  g j a t ë 

shekullit të fundit.  

Dita Botërore e 

Ligatinave është një 

mundësi e mirë për të 

kërkuar ndryshimin e 

s i t u a t ë s  d h e 

n d ë r g j e g j ë s u a r 

publikun mbi rëndësinë 

që kanë ligatinat për 

t ë  a r d h m e n  e 

njerëzimit. 
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Ekspertët profesionistë të studimeve të VNM dhe VSM – aktorë të 

rëndësishëm të cilësisë së projekteve publike dhe private  

Tiranë - 14 Shkurt 2019 - INCA zhvilloi Tryezën e 

Rrumbullakët “Ekspertët profesionistë të studimeve 

të VNM dhe VSM – aktorë të rëndësishëm të cilësisë 

së projekteve publike dhe private”. 

Takimi u organizua në kuadër të projektit CO-SEED – 

“Shoqëria Civile vepron për Zhvillimin Social-Ekonomik 

mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm”. Projekti 

financohet BE nëpërmjet fondeve IPA për shoqërinë 

civile dhe mediat.  

Takimi kishte si qellim të diskutonte në këtë tryezë të 

rrumbullakët mbi përmirësimin e cilësisë së studimeve 

të VNM dhe VSM, si dhe përmirësimin e kuadrit ligjor 

për cilësinë e këtyre studimeve, duke nxitur debat 

konstruktiv të rolit të ekspertëve të vlerësimit të 

mjedisit, si aktorët kryesorë të zbatimit të kuadrit 

ligjor dhe si vlerësues objektiv të burimeve natyrore 

në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm të 

shoqërisë.  

Në takim merrnin pjesë përfaqësues të MTM, 

ekspertë të VNM, përfaqësues të shoqërisë civile etj.  
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Vlorë - 21 Shkurt 2019 - Në kuadër të projektit 

NEMO, u realizua një webinar me temë “Një det 

dialogesh me komunitetet bregdetare per brezat e 

ardhshëm të Mesdheut”. 

Ky webinar, me fokus peshkimin e qëndrueshëm, solli jo 

vetëm përfshirjen e peshkatarëve nga vende të 

ndryshme të Mesdheut, por si asnjëherë më parë edhe 

përfshirjen e nxënësve të shkollave të ndryshme 

përfaqësuese nga Tunizia, Libia, Italia, Maroku, Egjipti 

Shqipëria dhe Algjeria. Ne, si pjesë e këtij projekti 

mjaft efektiv në menaxhimin e peshkimit dhe 

mundësinë e përmisimit të gjuetisë së peshkut, dhamë 

ndihmën tonë në përfshirjen e nxënësve të shkollës 9-

Vjeçare “Lef Sallata” dhe studenteve të universitetit 

të Vlorës. Përfshirja e nxënësve të cilët e njohin 

natyrën dhe çdo gjë rreth saj vetëm në faqet e librit, 

duke qenë pjesë e webinareve të tilla, e gjykojnë këtë 

aktivitet si një mundësi për të shprehur mendimet e 

tyre lirisht dhe duke treguar gjithmone e më shumë 

nga vetja. Gjatë këtij webinari ata patën mundësinë të 

shprehnin mendimet e tyre lidhur me detin dhe çfarë 

mendojnë ata se mund të bëjnë për të. Mendimet e 

secilit nxënës u dëgjuan nga nxënës të tjerë nga vende 

të tjera të Mesdheut si një ndarje idesh, mendimesh 

dhe përgjegjësish midis brezave të ardhshëm. 

Përfshirja e nxënësve, studentëve, prindërve në tema 

të cilat jo gjithmonë janë shumë të dëgjuara nga ata, 

rrisin gjithmonë e më shumë njohuritë e tyre dhe në të 

njëjtën kohë ne, duke i përfshirë në aktivitete të cilat 

në fund të fundit kanë si qëllim ruajtjen dhe sigurimin 

e burimeve natyrore pikërisht për këta breza të rinj 

që po vijnë, rrisim te ata përgjegjësinë për të dhënë 

ndihmën e tyre në arritjen e këtij qëllimi. Tashmë ata 

janë zëri jonë tek bashkëmoshatarët, prindrit dhe çdo 

personi tjetër me të cilin ata mund të bien në kontakt 

dhe të tregojnë eksperiencën e tyre. 

Ashtu sikundër çdo herë tjetër rolin më të 

rëndësishëm në webinare të tilla, i kanë luajtur 

peshkatarët përfaqësues të vendeve bregdetare, 

kësaj here peshkatarët mësuan edhe fëmijët më tepër 

lidhur me punën e tyre të përditshme, me sekretet e 

detit dhe me mënyrën si ata përfitojnë të mira nga 

deti por në të njëjtën kohë edhe përpiqen të ruajnë 

atë sa më shumë të jetë e mundur. Nxënësit duke 

dëgjuar historitë e tyre, nisin të imagjinojnë dhe të 

“imitojnë” të rriturit në mënyrën si ata kujdesen për 

detin dhe speciet që ndodhen në të. Pavarësisht 

informacioneve që ata marrin në bankat e shkollës, pas 

këtij webinari ata u larguan me më shumë informacione 

të cilat nuk i kishin dëgjuar më parë, dhe të kthehen 

sërisht në bankat e shkollës dhe të tregojnë çdo gjë 

të re që ata mësuan.  

Një det dialogësh me komunitetet bregdetare për brezat e ardhshëm të 

Mesdheut 
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Blue Land Project 

Tiranë - 25-27 Shkurt 2019 - Takimi i tretë midis 

partnerëve të Blue Land Project. "Modeli i 

pjesëmarrjes për menaxhimin e qëndrueshëm të 

resurseve detare dhe bregdetare dhe për ruajtjen e 

habitateve, biodiversitetit dhe shërbimeve të 

ekosistemeve ndërkufitare. 

Objektivat kryesorë të projektit janë: - Përcaktimi i 

një modeli menaxhimi ndërkufitar (i quajtur BLUE 

LAND); - Hartëzimi, kuantifikimi, monitorimi i 

shërbimeve të ekosistemeve të zonave BLUE LAND 

dhe zhvillimi i mjeteve të informimit dhe komunikimit; 

- Ngritja e modelit të qeverisjes me pjesëmarrje të 

zonave BLUE LAND nga pikëpamja e replikimit të tij në 

zona të tjera. 

Ky takim ka për qëllim ngritjen e grupit zbatues 

ndërkufitar të modelit Blue Land si dhe firmosjen e 

një marrëveshje midis partnerëve për zhvillimin e një 

modeli ndërkufitar qeverisje duke përfshirë edhe 

k o m u n i t e t e t  e  z o n a v e  b r e g d e t a r e . 

Ditën e tretë të takimit u zhvillua një vizitë studimore 

në zonën e Porto Palermos e cila është një prej tre 

zonave të identifikuara ku zbatohet ky projekt. 

Blue Land Project ose projekti Territoret Blu, synon 

krijimin e një modeli të përbashkët i cili do të 

zbatohet edhe në zona të tjera bregdetare të 

mesdheut. 

Tre zonat e projektit përfshijnë habitatet detare dhe 

bregdetare në Shqipëri, Itali dhe Mal i Zi. 

- Zona e Gjirit të Porto Palermos në jug të Shqipërisë. 

- Bregu i Otranto-Leuca në Pulia, Itali. 

- Bregu i Ada-Bojana (Buna) duke përfshirë dhe 

ligatinat bregdetare të Bunës dhe dunat e rërës 

përgjatë pjesës së deltës së lumi në Mal të Zi.  
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Fragmente nga manuali i praktikave më 

të mira botërore 

Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?     

Shteti: Moldavi 

Rasti: OJQ mjedisore kundër kontratave për pyjet 

Theksi: Subjektet që kërkojnë akses në informacion 

nuk janë të detyruar të japin arsyen pse e kërkojnë 

informacionin.    

OJQ-ja Eco-TIRAS (Shoqata Ndërkombëtare 

Mjedisore e Mirëmbajtësve të Lumenjve), paraqiti një 

kërkesë te Agjencia Shtetërore e Pyjeve ‘Moldsilva’ 

për të zbuluar numrin e kontratave të qirasë për tokat 

e administruara nga Fondi Shtetëror i Pyjeve. 

Moldsilva nuk e pranoi kërkesën me arsyen se 

informacioni i kërkuar ishte shumë i madh, si dhe i 

kërkoi OJQ-së të jepte arsyen pse e kërkonte atë 

informacion. Kërkesa për informacionin u përsërit, dhe 

u ndoq sërish nga një tjetër refuzim. Këtë herë 

kërkesa nuk u pranua me arsyen e një detyrimi për ta 

mbajtur informacionin konfidencial nga palët e treta. 

Asnjëra nga dy letrat e dërguara te OJQ-ja nuk 

përmbanin informacion se si të kërkohej një procedurë 

rishikimi.      

Eco-TIRAS më pas bëri një ankesë te Gjykata e Apelit 

në Chisinau lidhur me refuzimet dhe deklaroi se 

Moldsilva ishte e detyruar të ofronte kopjet e 

kontratave sipas kërkesës. Apeli mbështetej në 

dispozitat përkatëse të legjislacionit moldav, dhe 

gjithashtu i referohej përkufizimit të “informacionit 

mjedisor” në Konventën  Aarhus.  

Gjykata e Apelit i dha të drejtë Eco-TIRAS, meqenëse 

kjo OJQ ishte regjistruar me qëllimin për të 

kontribuuar në përmirësimin e mjedisit dhe mbrojtjen 

dhe  përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore 

të basenit ujor Nistru (Dniestr). Gjithashtu, Gjykata 

vendosi që refuzimi i Moldsilva-s ishte shkelje e Ligjit 

për Aksesin në Informacion, i cili parashikon se personi 

që kërkon akses në informacion nuk është i detyruar të 

tregojë arsyen pse e kërkon atë. Përpos kësaj, në 

përputhje me këtë Ligj, aksesi në informacion nuk 

mund të jetë i kufizuar në rastet kur informacioni 

është në interes të publikut dhe i referohet mbrojtjes 

së mjedisit. Edhe pse ligji lejon përjashtime të 

caktuara, Moldsilva nuk arriti të vërtetonte se 

refuzimi i plotësonte këto kritere. Mbrojtja e të 

drejtave dhe interesave të ligjshme të një individi 

është e nevojshme në një shoqëri demokratike, dhe se 

dëmi ndaj këtyre interesave do të ishte më i madh se 

interesi publik për atë lloj informacioni.   

Bazuar në këto arsye, Gjykata vendosi në favor të Eco-

TIRAS, dhe urdhëroi Moldsilva-n ta ofronte 

informacionin e kërkuar. 

...me këtë rast Ju kujtojmë se  

19 vjet më parë... 

...me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.82, datë 

02.03.2000 shpallet Park Kombëtar, në mbrojtje të 

shtetit, zona arkeologjike e Butrintit, me sipërfaqe 25 

km2. Bazuar në rekomandimet e disa studime të kryera 

për këtë territor, kompleksi natyror ligatinor i Liqenit 

të Butrintit dhe rrethinat e tij, përfshi edhe kepin e 

Stillos, me VKM nr.693, datë 10.11.2005, u rishpall 

Park Kombëtar, me sipërfaqe të zgjeruar prej 8,591.2 

ha. 

Në kuadrin e projektit të Menaxhimit të Integruar 

dhe Pastrimit të Zonës Bregdetare (ICZMCP), u 

hartua dhe plani i menaxhimit të PK të Butrintit, i cili u 

miratua, sipas dispozitave të ligjit “Për zonat e 

mbrojtura”, të ndryshuar, me urdhrin nr.404, datë 

09.06.2011 të ministrit të Mjedisit. Mbi bazën e 

rekomandimeve të planit të menaxhimit, me VKM 

nr.134, datë 20.02.2013, sipërfaqja e parkut u 

zgjeruar në 9,424.4 ha, nga e cila 883.2 ha është zonë 

detare.  

Territori natyror i kompleksit ligatinor të Butrintit (ku 

u përfshinë Liqeni i Butrintit, zona arkeologjike e PK të 

Butrintit, Kepi i Stillos dhe ishujt e Ksamilit), me 

sipërfaqe të përgjithshme prej 13,500 ha, me VKM 

nr.531, datë 31.10.2002, shpallet zonë natyrore, 

veçanërisht e mbrojtur, për t’u përfshirë në listën e 

Konventës (Ramsar) “Për ligatinat me rëndësi 

ndërkombëtare, veçanërisht si habitate të shpendëve 

ujorë”. 
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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! 

www.inca-al.org;  

info@inca-al.org;  

www.facebook.com/inca.albania 

Botim i Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri / INCA  

Redaksia: Nihat Dragoti; Ilirjan Qirjazi; Vilma Kadiu; Marinela Mitro 

Grupimi “Të Shpëtojmë Arinjtë Shqiptarë” 

Organizatat Partnere të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës 

Njoftime 

 3 Mars - Dita Botërore e Jetës së Egër 

 5 Mars - Dita Botërore e Efiçencës së Energjisë 

12 Mars - Dita Mbill një Lule 

14 Mars - Dita Ndërkombëtare e Veprimit për Lumenjtë 

21 Mars - Dita Ndërkombëtare e Pyjeve 

22 Mars - Dita Botërore e Ujit 

23 Mars - Dita Botërore e Meteorologjisë 

e shtuna e fundit e Marsit - Ora e Tokës 

1 - Për të lexuar “Ditari i Natyrës” në vite…  

http://www.inca-al.org/index.php/sq/publikimet/ditari-i-natyres 

…10 vjet më parë ...  

...me VKM nr.241, datë 06.03.2009 miratohet “Lista e 

llojeve të huaja invazive dhe për përcaktimin e 

proçedurave, për ndalimin dhe/ose futjen e tyre në 

pikat doganore të vendit”. Sipas këtij 

vendimi...Ndalohet futja në territorin e RSH të llojeve 

të huaja invazive, sipas përcaktimit të shtojcës I... 

Ndalimin e futjes në territorin e RSH të ekzemplarëve 

të rinj, të llojeve të huaja, me shkallë invazioni 3, sipas 

shtojcës II... 

…9 vjet më parë ...  

...ligji nr.10253, datë 11.03.2010 “Për gjuetinë”. Ky 

ligj ka për qëllim: a) përcaktimin e rregullave e të 

kërkesave për zhvillimin e gjuetisë, si një veprimtar 

tradicionale, sportive, çlodhëse dhe turistike; b) 

menaxhimin e qëndrueshëm të gjuetisë, duke e 

vlerësuar faunën e egër si pasuri kombëtare që 

administrohet dhe mbrohet me ligj; c) garantimin që 

parimet për gjuetinë të zbatohen në mënyrë rigoroze, 

duke ruajtur tërësinë e ekosistemit dhe baraspeshën 

ekologjike; ç) mosdëmtimin e llojeve të faunës së egër 

e të habitateve të tyre gjatë ushtrimit të gjuetisë; d) 

respektimin e së drejtës së gjuetisë dhe të të 

drejtave mbi gjahun, mbi trofetë e produktet e 

gjuetisë dhe të tregtimit të tyre... 

Me ligjin nr.7/2014 “Shpallet Moratoriumi i Gjuetisë 

në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i ligjit është 

përmirësimi i gjendjes së llojeve të faunës së egër, 

objekt gjuetie. Ndërsa objekti i tij është ndalimi i 

ushtrimit të gjuetisë në gjithë territorin e RSH. 


