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Në të do të gjeni gjithashtu informacione për rritjen e
ndërgjegjësimit të shoqërisë, studime shkencore në
fushën e natyrës, kuriozitete të ndryshme mjedisore etj.
Shpresojmë që ky botimi të shërbejë si një burim
stimulues dhe i nevojshëm me qëllim rritjen e informimit,
ndërgjegjësimin dhe njohurive mbi natyrën.

Mendojmë që suksesi i tij do të varet edhe nga angazhimi
sa me i gjerë me publikun si dhe specialistë e akademikë
të fushës. Shpresojmë që ju të gjeni mundësinë e t’i
kushtoni vëmendjen e duhur leximit të tij, të bëni
komente dhe ti ndani ato me shokë, kolegë, apo familjen
tuaj.

Ju urojmë lexim të këndshëm...
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Protestë paqësore me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Biodiversitetit
një anë promovojmë vlerat e këtij liqeni nga më të vjetrit
në botë dhe me shumë specie endemike, duke kërkuar ta
fusim në listën e vendeve të Trashëgimisë Natyrore të
Botës (UNESCO) dhe nga ana tjetër ndërtojmë rrugën
duke prishur në një gjatësi të konsiderueshme të tij prej
10 km zonën breg liqenore, duke betonizuar zonën dhe
hedhur inertet dhe baltën e nxjerrë ne liqen.

Ditën e mërkurë, më datë 22 Maj, në kuadër të Ditës
Ndërkombëtare të Biodiversitetit, INCA në bashkëpunim
me Qendrën Rajonale të Mjedisit REC, me Rrjetin e
Organizatave për Mbrojtjen e Natyrës, me organizata
mjedisore të Korçës dhe Pogradecit, Komunën Hudenisht
e Bashkinë Pogradec, organizuan një protestë paqësore në
një nga pikat më problematike e më të dëmtuara të liqenit
të Ohrit, ku prej disa muajsh po ndërtohet rruga e re dhe
ku shkatërrimi i zonës breg liqenore është i dukshëm. Nga

Kohët e fundit menaxhimi i Liqeni i Ohrit është parë në
mënyrë kritike nga organizatat e Shoqërisë Civile, jo
vetëm për ndërtimet e pa kontrolluara urbane ashtu dhe
për humbjen e biodiversitetit nga mbi peshkimi dhe
përdorimi i praktikave jo efektive në këtë drejtim.
Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës kombëtare në krah
të liqenit po ndërhyn në habitatin natyral të liqenit, duke
zvogëluar sipërfaqen dhe duke prishur cilësinë e ujërave
me hedhjen e materialeve inerte në liqen.
…për më tepër… http://www.inca-al.org

Mbahet takimi i Tretë Koordinues i projektit “Ekomuzeumi i Lumit Vjosa/Aoos”
Në kuadër të projektit “Ekomuzeumi i Lumit Vjosa/
Aoos (VAEcoM), bashkëfinancuar nga fondet
evropiane dhe fondet kombëtare të Shqipërisë dhe
Greqisë sipas Programit IPA Ndërkufitar ShqipëriGreqi 2007-2013 dhe me rastin e ceremonisë së hapjes
së sezonit turistik në rajonin e Përmetit, Instituti për
Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), në
bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit Pyjor në
Përmet, organizuan më 18-19 Maj 2013 Takimin e
Tretë Koordinues të këtij projekti.
Në takim morën pjesë edhe partneret grekë të projektit,
Medina dhe Pindus si dhe përfaqësues të autoriteteve
lokale. Dita e parë e takimit iu dedikua çështjeve
menaxhuese të projektit. Partnerët e projektit diskutuan
dhe ranë dakord mbi rrugët tematike kryesore të
Ekomuzeumit të Lumit Vjosa/Aoos, skenarin e
ekomuzeumit dhe organizimin e aktiviteteve të radhës.
Gjatë takimit u ra dakord që ekomuzeumi të ketë 4
rrugë tematike specifike, dy për Shqipërinë dhe dy për
Greqinë. Partnerët në takim ranë dakord dhe finalizuan
edhe skenarin e ekomuzeumit, i cili nuk është gjë tjetër

veç një histori e veshur me elementet e një përralle dhe
një miti bazuar në shkrimet, legjendat dhe gojëdhënat e
vjetra të zonës përreth lumit Vjosa/Aoos.
Përmes kësaj historie do të jepet përshkrimi i zonës
gjeografike të të gjithë rrjedhjes së lumit Vjosa nga
Greqia në Shqipëri. Titulli i Historisë përralle do të jetë
“Dhurata e Hënës”. Historia do të ketë si referim
vitet 1870-1890, por kjo vetëm për të pasur një
pikënisje.
… për më tepër… http://www.inca-al.org
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Shpallet i Pari Park Natyror Rajonal
Me Vendimin Nr.16, datë 03.04.2013, Këshilli i Qarkut
Dibër shpalli liqenin e Ulzës dhe zonën përreth tij si

kreshtave të kodrave përgjatë kufirit ndarës me rrethin e
Mirditës dhe të gjithë territorin e liqenit të Ulzës.

"Park Natyror Rajonal". Ky vendim mbështetet mbi 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 hidrocentralit të Shkopetit përgjatë shpateve e

Me rastin e shpalljes së Parkut të parë Natyror Rajonal në
Shqipëri, si dhe festimeve të ditës së Shën Markut, një
prej festave tradicionale të qytezës së Ulzës, INCA dhe
Komuna Ulëz organizuan ditën e Enjte më datë 25 Prill
2013 në Komunën Ulëz aktivitete të ndryshme kulturoromjedisore për të festuar së bashku me komunitetin këto

evenimenteve. Në aktivitete morën pjesë banorë të
zonës së Ulzës dhe zonave përreth, grupe artistike të
zonës të cilat performuan këngë dhe valle të zonës,
përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave, të Ministrisë së Brendshme, të
OJF-ve mjedisore etj.

...për më tepër...http://www.inca-al.org

Drejt shpalljes së Liqenit të Shkodrës — Rezervë e Biosferës Ndërkufitare
Në datën 22 Prill 2013, në orën 10:30 në ambientet e

Ndërkufitare Shqipëri-Mal i Zi 2010-2013, përmes

Qendrës së Informacionit të BE-së, me rastin e Ditës

projektit “Të mbështesim propozimin e Rezervës së

Botërore të Tokës, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në

Biosferës Ndërkufitare të zonës së Liqenit të Shkodrës.

Shqipëri

(INCA),

në

bashkëpunim

me

Forumin

Ndërkufitar të Liqenit të Shkodrës, organizuan takimin e

… për më tepër... http://www.inca-al.org

parë për fillimin e procesit të ri “Drejt Shpalljes së
Liqenit të Shkodrës Rezervë e Biosferës Ndërkufitare”.

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), në
bashkëpunim me organizatën mjedisore Green Home
(GH) të Malit të Zi, me mbështetjen e grandit të
UNESCO-s, po punon për finalizimin e procesit të
shpalljes së liqenit të Shkodrës Rezervë e Biosferës
Ndërkufitare, proces i cili është vazhdimi i një pune të
iniciuar dhe koordinuar nga INCA dhe GH që në vitin
2009 dhe i mbështetur e financuar nga Programi IPA
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Plani Strategjik për Zonat e Mbrojtura Detare dhe Bregdetare
Mbas një sërë takimesh konsultative në pjesën më të
madhe të qyteteve bregdetare, ditën e premte në date 12
Prill 2013 INCA, në bashkëpunim me PNUD organizuan
Takimin Konsultativ përfundimtar mbi “Planin Strategjik
për

Zonat

e

Mbrojtura

Detare

dhe

Bregdetare” (PSZMDB). Ky Plan është një rezultat i
rëndësishëm në kuadër të Projektit “Përmirësimi i
Mbulimit dhe Menaxhimi i efektshëm i zonave të
mbrojtura detare dhe bregdetare”. Në takim morën pjesë
përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave, përfaqësues të PNUD, të
shoqërisë civile, ekspertë të fushave të ndryshme,
akademikë

të

Universitetit

të

Tiranës

etj.

Në takim u diskutua mbi Zonat e Mbrojtura Detare dhe
Bregdetare (ZMDB) të cilat njihen në botë si një prej
instrumenteve më të efektshme për të administruar
mjedisin detar dhe bregdetar në rastet kur kërcënimet ndaj

këtij mjedisi kanë natyrë gjeografike dhe ku kërcënimet
mund të menaxhohen në nivel gjeografik. Gjithashtu një
vend të veçantë në takim zunë edhe diskutimet mbi
procesin e hartimit si vetë Planin Strategjik për Zonat e
Mbrojtura Detare dhe Bregdetare i cili u vlerësua nga
ekspertët dhe grupet e interesit si një dokument i plotë
dhe shumë i rëndësishëm për të ardhmen e bregdetit
shqiptar.

NJOFTIME
1-

Shpallet konkurimi për bursat UNESCO/KEIZO OBUCHI FELLOWSHIPS PROGRAMME
...për më tepër... http://www.inca-al.org/AL/Njoftim%20bursat%20keizo%20Obuchi.docx

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës
Rrjeti i Organizatave për Mbrojtjen e Natyrës mirëpret artikujt të ndryshëm të cilët ju dëshironi ti publikoni në
buletinin e saj elektronik. Artikujt duhet të jetë jo më shumë se 150 - 200 fjalë. Ju lutemi të merrni në
konsiderate këtë kërkesë, pasi interesi për të shpërndarë artikuj e lajme të ndryshme përmes buletinit është
konsiderueshëm dhe ne jemi duke u përpjekur që të sigurojmë hapësirë për të gjithë ju dëshironi të kontribuoni.
Redaksia mban të drejtën për të shkurtuar apo modifikuar 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 !
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