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 Njoftime 

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri i 

uron Gëzuar Festat e fund vitit të gjithë 

lexuesve, miqve, kolegëve, bashkëpunëtorëve dhe 

dashamirësve duke i falenderuar për mbështetjen 

e vazhdueshme dhe bashkëpunimin e frytshëm në 

fushën e ruajtjes së natyrës dhe mjedisit në 

vendin tonë. 

Ne kemi bindjen që Viti i Ri 2019 do të sjellë më 

shumë bashkëpunime, angazhime e përpjekje në 

realizimin e qëllimit tonë të përbashkët, ruajtjen 

e natyrës shqiptare dhe krijimin e një mjedisi sa 

më të qëndrueshëm për sot dhe brezat që do të 

vijnë.  
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Në kuadër të projektit ACAP, edhe gjatë muajit 

Dhjetor kanë vazhduar orët e hapura informative 

në shkollat e qarkut të Vlorës dhe Përmetit. 

Në klasën e 6-të në shkollën "Hasan Mëhilli" të 

Dukati me mësuese Elvira Kola orët e hapura 

informative u lidhen me javën e fundit të 

Nëntorit e cila lidhej me javën e mbetjeve, ku 

nxënësit prezantuan punët e tyre të përfunduara 

gjatë asaj jave, të realizuara me mbetje të 

riciklueshme, duke nxitur ripërdorimin e tyre. 

Gjatë kësaj ore nxënësit së bashku realizuan një 

pemë duke përdorur lapsat me ngjyra dhe gjethet 

e pemëve. 

Realizimi i orëve të hapura, me fokus mjedisin 

dhe zonat e mbrojtura, duke trajtuar tema të 

ndryshme që vetë natyra ka në vetvete, rrit 

ndërgjegjësimin e nxënësve mbi mjedisin ku ata 

jetojnë e mësojnë.  
 

Aksione Komunitare për Zonat e Mbrojtura 



Institute for Nature Conservation in Albania 

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri 

Faqe 3 

Në shkollën “Lef Sallata” në Vlorë me mësues 

përgjegjës Edlira Aliaj dhe “Nikolla Xhuveli” në 

Nartë, me mësuese përgjegjëse Valentina 

Thanasi, Angjelina Pata, Adriana Tare. Gjatë 

këtyre orëve të hapura, në praninë eksperteve te 

INCA dhe përfaqësuesve të Administratës 

Rajonale të Zonave të Mbrojtura Vlorë, nxënësit 

u informuan me zonat e mbrojtura që ata kanë 

përreth dhe rëndësinë e tyre. Duke u njohur më 

nga afër me punën që po bëhet sot për mjedisin, 

dëshira e tyre për tu bërë pjesë e aktiviteteve 

monitoruese dhe vëzhguese ishte shumë e madhe 

dhe përfshirja e tyre në të ardhmen sa më shumë 

në cështjet e mjedisit sjell rritjen e vëmendjes 

së fëmijve për natyrën dhe më pas ata të jenë 

zëri ynë për ta mbrojtur atë.  
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Në shkollën "Pilo Prifti" Novoselë, u realizua një 

orë e hapur informative me nxënësit e klasës së 

IV, me mësuese përgjegjëse Selvie Lepuri, me 

qëllim zbukurimin e klasës dhe shkollë për festat 

e fundvitit duke përdorur objekte të 

riciklueshme. 

Po ashtu, përgatitja e kartolinave për urime nga 

vetë nxënësit rrit te ata imagjinatën për të 

punuar sa më bukur me çdo element të cilin ata 

nuk e përdornin më dhe e vënë sërisht në 

funksion. Në këtë mënyrë ata, nëpërmjet 

ripërdorimit, po japin ndihmën e tyre në 

mbrojtjen e mjedisit.  
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Edhe në shkollën 9-vjeçare Meleq Gosnishti të 

Permetit, në klasen e 3a dhe të 3b u 

organizuan orë të hapura informative me nxënës 

dhe prindër mbi mbrojtjen e mjedisit dhe zonat e 

mbrojtura në veçanti. 
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Gjithashtu orë të hapura informative dhe 

vepruese janë organizuar edhe në shkollëat 

"Hasan Mëhilli" Dukat, me mësuese përgjegjëse 

Çeljeta Mehillaj dhe Silvana Mersala, në shkollën 

"Balil Pelari" Orikum, me mësuese përgjegjëse 

Edlira Kola, ku nxënësit realizojnë zbukurimet e 

shkollës për Vitin e Ri me materiale të 

riciklueshme me temë "Zbukurojmë ambientin ku 

mësojmë dhe jetojmë duke përdorur materiale të 

riciklueshme". Po në këtë shkollë, me klasën e 3 

dhe të 7, me mësuese përgjegjëse Najada Zotaj 

dhe Tatjana Hoxhaj. Tema e trajtuar ishte 

“Mjedisi im”, ku nxënësit folën rreth të 

mbrojturit të naturës ku klasat e treta e 

ilustruan edhe me vizatime për natyrën dhe klasat 

e 7 dhe 8 me mbjelljen e 4 pemëve në oborrin e 

shkollës.  

Në shkollën "Nikolla Xhuveli", Nartë me 

pjesëmarrjen jo vetëm të nxënësve dhe 

mësueseve përgjegjëse, por edhe të prindërve të 

tyre të cilët ju bashkuan kësaj dite që fëmijët ja 

kishin kushtuar mjedisit jo vetëm me vizatime të 

përgatitura prej tyre, por edhe poezi dhe 

shprehje për mjedisin dhe duke e tejçuar 

mesazhin e tyre duke ndërtuar objekte 

nëpërmjet materialeve të riciklueshme. 

Në shkollën “Lef Sallata”, ora e hapur iu kushtua  

zonës së mbrojtur Vjosë-Nartë, e kategorisë 

“Peisazh i mbrojtur”. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte njohja më nga afër 

e natyrës, duke njohur së pari ato zona me vlera 

të larta të biodiversitetit. Duke qenë më afër me 

natyrën nxënësit e klasës së pestë, arrijnë të 

kuptojnë më mirë gjërat të cilat thjesht i kanë 

dëgjuar ose jo. Kjo nxit te ata imagjinatën dhe 

dëshirën për ta mbrojtur dhe për t’u treguar 

eksperiencën e tyre shokëve, të afërmve dhe të 

tjerëve duke qenë në këtë mënyrë zëri jonë.  

Gjatë kësaj ekspedite duke vepruar si junior 

Ranger, u realizuan disa aktivitete si: pastrimi i 

plazhit, intervietat me peshkatarë, vrapues dhe 

banues të asaj zone, ndarja e fletëpalosjeve të 

punuara më parë nga nxënësit, mbjellja e pemëve 

dhe birësimi i tyre, njohja me zonën ku 

përfaqësues të zonave të mbrojtura shpjeguan 

dhe drejtuan fëmijët në të gjithë zonën duke 

ndjekur në këtë mënyrë punën që ata vetë bëjnë. 

Përveç rëndësisë që ka si zonë, interes të veçantë 

shprehën për kundrimin e kafshëve dhe bimëve ku 

u ndanë në grupe të ndryshme ( grupi i shpendëve 

amfibëve dhe peshqve) dhe në fund secili 

prezantoi një përmbledhje duke informuar njëri 

tjetrin. 

Aktiviteti u mbyll me recitime, aktrime dhe 

gjëegjëza për natyrën dhe kafshët, që mbeten 

gjithmonë frymëzuese për çdo libër.  
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Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar 

mbrojtjen e natyrës në Shqipëri  

Lezhë - Divjakë - Librazhd - Vlorë - Në 

kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave 

Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar 

mbrojtjen e natyrës në Shqipëri”, financuar nga 

Bashkimi Europian, organizata zbatuese, Instituti 

për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), ka 

publikuar një thirrje për projekt propozime mbi 

bazën e një skeme minigrantesh, me fokus 

aktivitetet advokuese në fushën e ruajtjes së 

natyrës. Thirrja është drejtuar kryesisht për 

organizatat mjedisore të shoqërisë civile në nivel 

lokal pranë zonave pilote që projekti merr në 

konsideratë: Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta, 

Parku Kombëtar Shebenik-Jabllanicë, Parkun 

Natyror i Kune Vainit si dhe Zona e Porto 

Palermos. 

Në këtë kontekst, INCA  ndërmerri disa takime 

informuese dhe sqaruese për NGO-të mjedisore 

të interesuara lidhur me rregullat dhe formen e 

aplikimit. 

Për më shumë Informacion rreth thirjes dhe 

Projektit , referojuni linkut të me poshte:  
https://www.inca-al.org/sq/item/695-thirrje-per-minigrante  

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e zbatuesit të projektit dhe nuk reflekton pikpamjet e Bashkimit Evropian  

Ky projekt financohet nga 
Bashkimi Evropian 

https://www.inca-al.org/sq/item/695-thirrje-per-minigrante?fbclid=IwAR3dAsl7lkNiIh_Y2Rl5Cc-GfPfKUcQTwPYG0ZNBFXTfzKwzwXqzOlpFTUo
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Vlorë 5 Dhjetor 2018 - Në kuadër të projektit 

NEMO u realizua webinari i vendeve mesdhetare 

me temë ndryshe nga ato të mëparshmet “Receta 

lokale dhe ushqime tradicionale në komunitetin 

lokal të Zarzis, Tunizi” . Gjatë këtij webinari 

morrën pjesë përfaqësues të peshkatarëve të 

vendeve të Mesdheut si Tunizia, Libia, Italia, 

Maroku, Egjipti dhe Alegjeria, me kordinues Z. 

Paolo Fiume. Mbajtja e webinarit nga ana e 

përfaqësueve nga Shqipëria u bë afër qendrës së 

peshkimit Radhimë.  

Duke qenë se projekti mbështet peshkimin e 

qëndrueshëm dhe punon në lidhje me ndarjen e 

eksperiencave midis peshkatarëve të ndryshëm të 

vendeve të Mesdheut, ndër të tjera një rol mjaft 

të rëndësishëm sigurisht që do të luaj edhe 

komuniteti lokal dhe rëndësia që ka në vetvetë 

ruajtja e traditave të këtyre komuniteteve, siç 

janë edhe ushqimet tradicionale, sidomos të 

gatuara ato nga familjet e peshkatarëve të 

këtyre zonave, që e kanë jetën shumë të lidhur 

më detin.   

Ndarja e një experience të tillë, këtë rradhë e 

realizuar nga amvisat e familjeve të peshkatarëve 

të Tunizisë, të cilët në thjeshtësinë e tyre na 

treguan një ushqim tradicinal të vendeve arabe 

siç ishte Cous Cous (kus kus), lloj gatimi të cilin ne 

në Shqipëri nuk e përdorim, është mjaft e 

rëndësishme për të kuptuar historinë dhe 

traditat e vendeve të tjera duke rritur në këtë 

mënyrë bashkëpunimin dhe dëshirën e vendeve të 

ndryshme për të njohur sadopak nga vendet që i 

lidh i njëjti det.   

Në kuadër të këtij projekti, përfaqësues të 

peshkatarëve të Shqipërisë, si Baçi Durmishaj, 

Oltion Mustafaj, Rexhep Mustafaj, Mariglen Naci 

dhe Agustin Demiraj janë gjithmonë të gatshëm 

për të ndarë eksperiencat e tyre dhe për të 

mësuar nga vendet e Mesdheut mbi taktikat dhe 

rregullat e peshkimit, në mënyrë që ti vënë ato në 

zbatim në vendin e tyre për të siguruar jo vetëm 

të ardhurat e tyre të përditshme, por edhe 

ruajtjen e natyrës, veçanërisht detit të cilin kush 

më mirë se nga peshkatarët mund ta mbrojë në 

mënyrë të vazhdueshme, duke qenë se vetë jeta e 

tyre është e lidhur me të.   

Bashkimi i peshkatarëve të ndryshëm në webinare 

të tilla dhe në diskutime të vlefshme të punës së 

tyre rrit ndërgjegjësimin e tyre mbi detin dhe të 

gjitha llojeve me të cilat ata bien ndesh, dhe në 

një të ardhme duke ndarë eksperiencat e tyre me 

cdo peshkatarë që ndan të njëjtin det me të do të 

sjellë që ata të jenë ndihma jonë më e madhe për 

të siguruar mbrojtjen e natyrës dhe çdo gjë që 

është e lidhur me të, për të arritur atë që ne e 

quajmë “Zhvillimi i Qëndrueshëm”.  

Receta lokale dhe ushqime tradicionale në komunitetin lokal të Zarzis, Tunizi  
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Takim Bashkëpunues i Aktorëve Kombëtarë në Kuadër të Nismës 

Rajonale, GEO-CRADLE  

Tiranë - 19 Dhjetor 2015 - Takim 

Bashkëpunues i Aktorëve Kombëtarë në Kuadër të 

Nismës Rajonale, GEO-CRADLE 

Në kuadër të projektit GEO-CRADLE, i financuar 

nga Programi HORIZON 2020 i Bashkimit 

Evropian, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në 

S h q i p ë r i  n ë 

b a s h k ë p u n i m 

m e  A u t o r i t e t i n 

S h t e t ë r o r  t ë 

I n f o r m a c i o n i t 

Gjeohapësinor (ASIG), 

organizuan takimin me 

aktorët kombëtarë 

institucionalë, biznese 

dhe akademike, për 

angazhimin e tyre në nismat rajonale për 

vëzhgimin dhe monitorimin e Tokës. 

GEO-CRADLE synon të jetë një konsorcium 

rajonal që mbledh së bashku institutet kërkimore 

me famë, autoritetet publike, SME-të e 

specializuara dhe shoqata lider ndërkombëtare, 

duke kombinuar një shkallë të gjerë të 

ekspertizës në monitorimin e mjedisit të planetit 

përmes një ansambli të teknologjive të ndryshme 

të EO (p.sh. remote sensing, insitu, sinergjisë së 

modeleve të avancuara) në fushat e Ndryshimeve 

Klimatike, Aksesit në Materialet e Lëndëve të 

Para, Sigurisë Ushqimore dhe Energjisë.Takimi ka 

për qëllim prezantimin e arritjeve të kësaj nisme 

rajonale që koordinohet nga Observatori 

Kombëtar i Athinës (NOA), duke synuar 

mundësinë e përdorimit të rrjetit kombëtar të 

aktorëve kryesore që kanë në praktikën e tyre 

përdorimin e të dhënave VT, si dhe aplikimin e 

modeleve për vrojtimet dhe monitorimet e Tokës. 

Ky rrjet është pjesë e rrjetit rajonal dhe 

orientohet në përdorimin dhe shkëmbimin e të 

dhënave dhe eksperiencave në fushat 

Ndryshimeve Klimatike, Aksesit në Materialet e 

Lëndët e Para, Sigurisë Ushqimore dhe Energjisë. 

GEO-CRADLE u jep mundësinë aktorëve të 

përfshirë të identifikojnë kapacitetet dhe 

nevojat dhe të përfshihen në bashkëpunime 

rajonale dhe më gjerë në 

zbatim të modeleve 

G E O S S  d h e 

COPERNICUS.Pjesë e 

kësaj nismë është edhe 

nominimi i ASIG si pikë 

fokale e programit GEO 

për Shqipërinë, për të 

krijuar mundësinë e 

informimit, aksesit dhe 

bashkëpunimeve përmes këtij programi me 

bashkëpunëtorë në rajonin e Ballkanit, Evropës 

dhe më gjerë.  
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Prezantimi i “Udhëzues për hartimin e planit të mbarështrimit të pyjeve dhe kullotave – 

brënda territorit të zonave të mbrojtura mjedisore  

Tiranë - 27 Dhjetor 2018 - Shoqata Kombëtare e 

Parqeve të Shqipërisë (ShKPSh) së bashku me 

Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura 

(AKZM), po organizojnë Konferencën Kombëtare 

për prezantimin e “Udhëzues për hartimin e planit 

të mbarështrimit të pyjeve dhe kullotave – 

brënda territorit të zonave të mbrojtura 

mjedisore”. 

Me miratimin e ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e 

mbrojtura” dhe krijimin e Agjencisë Kombëtare 

të Zonave të Mbrojtura, u krijuan kushtet për 

administrimin dhe mirëmenaxhimin e zonave të 

mbrojtura, brenda standarteve kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Pjesëkryesore e Rrjetit 

Kombëtar të ZMM janë dhe pyjet e kullotat, të 

cilët duhet të mbarështrohen në mënyrë të 

qëndrueshme, bazuar në dispozitat e ligjit për 

zonat e mbrojtura, përfshirë standartet që 

kërkohen për qeverisjen e ZMM, ku sistemet e 

menaxhimit parashikojnë mos prekjen e 

grumbujve pyjorë, që janë brenda territorit të 

zonave të mbrojtura. Planifikimi, si pjesë 

përbërëse e mbarështrimit të pyjeve, ka të bëjë 

me përcaktimin e qëllimeve dhe objektivave të 

aktorëve të ndryshëm dhe vendosjen e synimeve 

dhe hapave që duhen ndjekur për t’i arritur ato. 

Procesi i planifikimit duhet të çojë në krijimin e 

një panoramë të qartë dhe të balancuar që lejon 

marrjen e masave efektive të 

menaxhimit te ekosistemeve pyjore-kullosore. 

Hartimi i planeve të mbarështrimit të 

qëndrueshëm e shumë funksional të pyjeve e 

kullotave kërkon zbatimin e metodave të reja e 

bashkëkohore. Planet e reja të mbarështrimit të 

pyjeve-kullotave, brenda zonave te mbrojtura, 

duhet të kenë qëllime të shumëfishta, duke 

mbuluar gjithë aspektet sociale, ekologjike e 

ekonomike. Ato duhet të bazohen në zonimin e 

zonës së mbrojtur, duke mbështetur 

maksimalisht përfitimet socio-ekonomike pa vënë 

në pikëpyetje biodiversitetin dhe funksionet 

ekologjike të ekosistemeve natyrore. 

Udhëzuesi për hartimin e planeve të 

mbarështrimit të pyjeve dhe kullotave, brenda 

territorit të zonave të mbrojtura, përshkruan 

gjithë procesin që duhet të ndiqet nga 

specialistët që do të merren me hartimin e 

planeve të mbarështrimit. Ai bazohet në 

“Udhëzuesin e Planeve të Mbarështrimit të 

Integruar të Pyjeve dhe Kullotave”, i përgatitur 

në kuadër të Projektit të Shërbimeve Mjedisore, 

duke integruar në të eksperiencën e deritanishme 

të strukturave të AKZM dhe AdZM-ve, në 

menaxhimin e zonave të mbrojtura në përgjithësi 

dhe pyjeve e kullotave në veçanti. Në të 

përfshihen të gjitha kërkesat për administrimin 

nga SHKPSH 
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Fragmente nga manuali i praktikave më 
të mira botërore 

Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?     

Shteti: Filipine  

Rasti: Fëmijët kundër prerjes së tepërt të 

drurëve.    

Theksi: Ekologjia e ekuilibruar dhe e 

shëndetshme është e drejta e brezave të 

tanishëm dhe të ardhshëm.   

Lidhur me çështjen Oposa, Gjykata e Lartë në 

Filipine pranoi një ankim nga një grup fëmijësh në 

emër të tyre dhe brezave të ardhshëm kundër 

veprimtarive të tepërta të prerjes së drurëve të 

lejuara nga Departamenti i Mjedisit.  

Ankimi bazohej në të drejtën e “një ekologjie të 

ekuilibruar dhe të shëndetshme”, e cila u përfshi 

në Kushtetutë në vitin 1987.  

Gjykata e Lartë vendosi që ankimuesit mund të 

ngrinin një padi të përbashkët, si individë, në 

emër të brezit të tyre dhe atyre të ardhshëm. E 

drejta e tyre për të paditur bazohej në konceptin 

e përgjegjësisë ndër breza, lidhur me ekologjinë 

e ekuilibruar dhe të shëndetshme. Kjo e drejtë i 

jepte rëndësi “ritmit dhe harmonisë së natyrës”.     

Këtu përfshiheshin, ndër të tjera, vendimet e 

drejta, përdorimi, menaxhimi, ripërtëritja dhe 

ruajtja e pyjeve, mineraleve, tokave, ujërave, 

peshkimit, botës së egër, zonave në det të hapur, 

dhe burimeve të tjera natyrore të vendit. Përpos 

kësaj, eksplorimi, zhvillimi, dhe përdorimi i tyre 

duhet të ishte njëlloj i aksesueshëm si për brezin 

e tanishëm ashtu edhe për brezat e ardhshëm. 

Gjykata vendosi t’i anulonte të gjitha lejet 

ekzistuese për prerjen e drurëve, dhe të ndalonte 

miratimin e lejeve të reja lidhur me këtë çështje, 

të cilat nuk janë në përputhje me të drejtat e 

përgjithshme mjedisore.     

dhe trajtimin e këtyre burimeve natyrore, të 

paracaktuar në dispozitat e ligjit “Për zonat e 

mbrojtura” dhe të akteve nënligjore në zbatim të 

tij. Udhëzuesi do të sigurojë një integrim dhe 

standardizim të informacionit për pyjet dhe 

k u l l o t a t  q ë 

n d o d h e n  n ë 

terr i tor in  e 

ZMM, në sistemin 

kombëtar të 

informacionit për 

p y j e t . 

N j ë s i a  e 

menaxhimit do të 

jetë “Zona e 

mbrojtur”, mbi 

b a z ë n  e 

nënzonave, të cilat do të zëvendësojnë konceptin 

“Ekonomia pyjore”, që është mënyra e organizmit 

të mbarështrimit të pyjeve e kullotave me 

funksion prodhues. Zonimi i territorit dhe tipet e 

habitateve do të kenë një rol thelbësor në 

përcaktimin e objektivave dhe masave për 

trajtimin e grumbujve pyjore.Udhëzuesi synon të 

mbështesë hartimin e Planeve tëMbarështrimit të 

P y j e v e  d h e 

Ku l lotave  në 

Z o n a t  e 

M b r o j t u r a 

Mjedisore (PMPK-

ZMM), bazuar në 

rregu l la  dhe 

standarde të mirë 

përcaktuar, duke 

përfshirë të 

gjithë aktorët 

dhe siguruar një 

pjesëmarrje sa më të gjerë të tyre, në procesin e 

hartimit të planit, të planifikimit të masave dhe 

të zbatimit të tyre. 
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...me VKM Nr. 102, datë 15.01.1996 "Për miratimin 

në parim të strategjisë për zbatimin e projektit 

për vlerësimin mjedisor nga zbatimi i projektit të 

pyjeve (aneksi Rrjeti i Zonave të Mbrojtura)", pas 

studimit ekologjik të pyjeve të virgjër të 

Shqipërisë, u miratuan: 

1. Rezervat Strikt Natyror 

 1.Lumi i Gashit, me sipërfaqe 3,000.0 ha, 

qarku Kukës, rrethi Tropojë. 

 2.Kardhiqi, me sipërfaqe 1,800.0 ha, qarku 

Gjirokastër, rrethi Gjirokastër. 

 3.Laguna e Karavastasë, me sipërfaqe 

5,000.0 ha, qarku Fier, rrethi Lushnjë, më pas u 

përfshi në sipërfaqen e zgjeruar të PK “Divjakë-

Karavasta”. 

 4.Rrajca, me sipërfaqe 4,700.0 ha, qarku 

Elbasan, rrethi Librazhd, më pas u përfshi në 

sipërfaqen e PK “Shebenik-Jabllanicë”. 

2. Park Kombëtar 

 1.Lugina e Valbonës, me sipërfaqe 8,000.0 

ha, qarku Kukës, rrethi Tropojë. 

 2.Mali i Tomorrit, me sipërfaqe 4,000.0 

ha, qarku Berat, rrethi Berat, më pas u përfshi në 

sipërfaqen e PK “Mali i Tomorrit”. 

 3.Bredhi i Hotovës, me sipërfaqe 1,200.0 

ha, qarku Gjirokastër, rrethi Përmet, më pas u 

përfshi në sipërfaqen e PK “Bredhi i Hotovës-

Dangëlli”. 

 4.Qafë Shtama, me sipërfaqe 2,000.0 ha, 

qarku Durrës, rrethi Krujë. 

 5.Zall Gjocaj 140 ha 

3. Monument Natyre 

 1.Bredhi i Sotirës, me sipërfaqe 1,740.0 

ha, qarku Gjirokastër, rrethi Gjirokastër. 

 2.Zhej, me sipërfaqe 1,500.0 ha, qarku 

Gjirokastër, rrethi Gjirokastër. 

 3.Syri i Kaltër, me sipërfaqe 180.0 ha, 

qarku Vlorë, rrethi Delvinë. 

...me këtë rast Ju kujtojmë se  
23 vjet më parë... 

 4.Vlashaj, me sipërfaqe 50.0 ha, qarku 

Dibër, rrethi Peshkopi. 

4. Rezervat Natyror i Menaxhuar 

1.Rrëzoma, me sipërfaqe 1,490.0 ha, qarku Vlorë, 

rrethi Delvinë. 

 2.Tej Drini i Bardhë, me sipërfaqe 30.0 ha, 

qarku Kukës, rrethi Has. 

 3.Gërmenj-Shelegur, me sipërfaqe 430.0 

ha, qarku Korçë, rrethi Kolonjë. 

 4.Polis, me sipërfaqe 45.0 ha, qarku 

Elbasan, rrethi Librazhd. 

 5.Stravaj, me sipërfaqe 400.0 ha, qarku 

Elbasan, rrethi Librazhd. 

 6.Sopot, me sipërfaqe 300.0 ha, qarku 

Elbasan, rrethiLibrazhd. 

 7.Dardhë-Xhyrë, me sipërfaqe 400.0 ha, 

qarku Elbasan, rrethi Librazhd. 

 8. Qarrishtë, me sipërfaqe 318 ha, qarku 

Elbasan, rrethi Librazhd. 

5. Peizazhi Mbrojtur 

1. Nikolicë, me sipërfaqe 510.0 ha, qarku Korçë, 

rrethi Devoll. 

2. Bizë, me sipërfaqe 1370 ha, qarku Tiranë, 

rrethi Tiranë, më pas përfshihet në PM “Mali me 

Gropa-Bizë-Martanesh”. 

3. Berdheti, me sipërfaqe 670 ha, qarku Tiranë, 

rrethi Tiranë, më pas përfshihet në PM “Mali me 

Gropa-Bizë-Martanesh”. 

6. Zonë e Mbrojtur e Burimeve Natyrore të 

Menaxhuara 

1.Luzni-Bulaç, me sipërfaqe 5,900.0 ha, qarku 

Dibër, rrethi Peshkopi e Bulqizë. 

2.Piska-Shqeri, me sipërfaqe 5,400.0 ha, qarku 

Korçë, rrethi Kolonjë. 

3.Bjeshka e Oroshit, me sipërfaqe 4.745.0 ha, 

qarku Lezhë, rrethi Mirditë. 

4.Guri i Nikës, me sipërfaqe 2,000.0 ha, qarku 

Korçë, rrethi Pogradec. 
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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! 

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 

26 Janar - Dita Ndërkombëtare e Edukimit Mjedisor 

27 Janar - Dita e Shërbimit Pyjor Shqiptar 

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

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

http://www.inca-al.org/
mailto:info@inca-al.org

