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Mirënjohje dhe Falenderime të veçanta për stafin
mjeksor!

Tashmë në mes të krizës së Covid 19, është e rëndësishme

të theksojmë nevojën për të rishqyrtuar marrëdhënien tonë

me mjedisin. Ndryshimi i mjediseve natyrore, fragmentimi i

habitateve, shpyllëzimet dhe zgjerimi i tejskajshëm i

zonave bujqësre dhe urbane kanë shtuar kontaktin midis

njeriut dhe kafshëve, duke shtuar kështu rrezikun e

shfaqjes dhe përhapjes së sëmundjeve të marra nga kafshët

e egra. Shëndeti i njeriut është i lidhur ngushtë me

shëndetin e mjedisit të tij rrethues. Me kalimin e krizës,

ne duhet të rindërtojmë mënyrën tonë të jetesës me një

përqasje gjithëpërfshirëse, duke vlerësuar si mirëqenien e

njeriut dhe atë të natyrës. Ky moment pauze e reflektimi

si pasojë e përhapjes së këtij virusi, duhet të na

ndihmojë të pranojmë gabimet e së shkuarës, të vlerësojmë

punën heroike të punonjësve të shëndetësisë dhe të

parashikojmë me kujdes hapat për të ardhmen. Një natyrë e

shëndetshme është thelbësore për mirëqenien e njerëzimit

dhe aftësinë e tij për të përballuar ndryshimet dhe

kërcënimet globale e për tu rimëkëmbur nga fatkeqësi të

tilla si kriza e Covid 19.

Strategjia Evropiane e Biodiversitetit 2030 
 

Në dhjetor 2019, Komisioni Evropian paraqiti Marëveshjen e
Gjelbër Evropiane, një plan që synon të transformojë
Bashkimin Evropian në një “shoqëri të drejtë e të begatë,
me një ekonomi moderne e konkuruese që përdor burimet me



efektivitet, me zero emetim neto të gazeve serë në 2050
dhe ku rritja ekonomike nuk lidhet drejtpërtdrejt me
përdorimin e burimeve”. 
Për më tepër...

Dy lloje interesante peshkaqenësh në ujërat shqiptare

Lloje të reja peshkaqenësh po vizitojnë gjithnjë e më
shumë ujërat shqiptare. Për më tepër...

Peshkaqenët që duhen mbrojtur në ujërat shqiptare 
Më poshtë po publikojmë një katalog me specie të
peshkaqenëve që janë parë më shumë në ujërat
shqiptare. Për më tepër... 

https://inca-al.org/sq/item/893-strategjia-evropiane-e-biodiversitetit-2030
https://inca-al.org/sq/item/893-strategjia-evropiane-e-biodiversitetit-2030
https://www.inca-al.org/sq/item/884-dy-lloje-interesante-peshkaqenesh-ne-ujerat-shqiptare
https://www.inca-al.org/sq/item/884-dy-lloje-interesante-peshkaqenesh-ne-ujerat-shqiptare
https://inca-al.org/sq/item/885-peshkaqenet-qe-duhen-mbrojtur-ne-ujerat-shqiptare
https://inca-al.org/sq/item/885-peshkaqenet-qe-duhen-mbrojtur-ne-ujerat-shqiptare


Organizatat e Shoqërisë
Civile i drejtohen

Qeverisë 
 

Mos ndërmerrni asnjë vendim
pa u siguruar për
transparencë dhe
pjesëmarrje!
Letra e dërguar
Kryeministrit Edi Rama,
Presidentit të Republikës

https://www.inca-al.org/sq/item/885-peshkaqenet-qe-duhen-mbrojtur-ne-ujerat-shqiptare
https://www.inca-al.org/sq/item/885-peshkaqenet-qe-duhen-mbrojtur-ne-ujerat-shqiptare
https://www.inca-al.org/sq/item/885-peshkaqenet-qe-duhen-mbrojtur-ne-ujerat-shqiptare
https://www.inca-al.org/sq/item/885-peshkaqenet-qe-duhen-mbrojtur-ne-ujerat-shqiptare


Ilir Meta, Kryetarit të
Kuvendit të Shqipërisë
Gramoz Ruçi nga WWF Adria
dhe 10 OJF përmban
rekomandime për
përshpejtimin e hapave
drejt ekonomisë së gjelbër.
Për më tepër...

Aksione Komunitare në Zonat e Mbrojtura 

Pas urgjencës #COVID19, rinisin aktivitetet e
Projektit ACAP Project-Azione Comunitaria per le Aree
Protette dell’Albania në Parkun Kombëtar të Llogarasë dhë
në zonën e Zvërnec.

https://inca-al.us8.list-manage.com/track/click?u=47abfda43e9d3a038c6ef0473&id=ce93786cb2&e=14f5e85d8f
https://inca-al.us8.list-manage.com/track/click?u=47abfda43e9d3a038c6ef0473&id=ce93786cb2&e=14f5e85d8f
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDSGrHfA6oMr6XQVRdf3_ijJFbICnjKu-eWLF2qJ0m3X4ho7LpsazQWeXKlXE0mH6v9FtoBpdVr32K1egznnnldzsYt8Yjlw2kKJbE_CK6lZIC-stmU2SEu_fm5GbMt7iRL5xZsgammrJlMKrXWrM9Fo30uSP5JC7Ij132aX81c7c6G14IJmD9GiYGBsrg4dZsuXjBlMWUnDwj8wHfnLH0ROJTtZFpqunIit-gdzBF0mFa-J1C551uclfNQbZLQDlRjnrb37PFEfzZA1h2LSthEOBp0eLxlmZSxDbk8etYwFviyXU6rPUSfb4mpEMuZAb9bBnFWGoFVSdM1G_l6GBni&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/ACAP-Project-Azione-Comunitaria-per-le-Aree-Protette-dellAlbania-118233646251172/?__tn__=K-R&eid=ARCZJXFDc2zZLbV28yGXw2k17mlV9mLfRB1P4kIlNhAWeOlGysHbjVCuT2xFGS83Ggpg-AOsiTNQjf_2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSGrHfA6oMr6XQVRdf3_ijJFbICnjKu-eWLF2qJ0m3X4ho7LpsazQWeXKlXE0mH6v9FtoBpdVr32K1egznnnldzsYt8Yjlw2kKJbE_CK6lZIC-stmU2SEu_fm5GbMt7iRL5xZsgammrJlMKrXWrM9Fo30uSP5JC7Ij132aX81c7c6G14IJmD9GiYGBsrg4dZsuXjBlMWUnDwj8wHfnLH0ROJTtZFpqunIit-gdzBF0mFa-J1C551uclfNQbZLQDlRjnrb37PFEfzZA1h2LSthEOBp0eLxlmZSxDbk8etYwFviyXU6rPUSfb4mpEMuZAb9bBnFWGoFVSdM1G_l6GBni
https://www.facebook.com/Zvernec/?__tn__=K-R&eid=ARBx3za2t1egHo8StE5xwF5gsdR7PP_wzNt4CFiT0bV7yNhnaDUaj2rHflOfbiAlOJj8sWe5xRefwuss&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSGrHfA6oMr6XQVRdf3_ijJFbICnjKu-eWLF2qJ0m3X4ho7LpsazQWeXKlXE0mH6v9FtoBpdVr32K1egznnnldzsYt8Yjlw2kKJbE_CK6lZIC-stmU2SEu_fm5GbMt7iRL5xZsgammrJlMKrXWrM9Fo30uSP5JC7Ij132aX81c7c6G14IJmD9GiYGBsrg4dZsuXjBlMWUnDwj8wHfnLH0ROJTtZFpqunIit-gdzBF0mFa-J1C551uclfNQbZLQDlRjnrb37PFEfzZA1h2LSthEOBp0eLxlmZSxDbk8etYwFviyXU6rPUSfb4mpEMuZAb9bBnFWGoFVSdM1G_l6GBni
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263963655011503&id=118233646251172&__xts__[0]=68.ARB14r7Q2HnOn-MZYGIXpKrmIlXiwjMDG2O_5DGi7RBPeleTnvUQgf5hZx5e14TNA3bC2T-biP9Yv0nidFt3vZfpd7XtPEVqBw7Ol-O09EVENmkOElKTOmSH7RuMa-tG5KkWz-Rb9mIF2Jn1v-vgU7XnwoqfsfOj74cgLfWd8JJTJwPIShBcYKWX5eTOdnFha2LnDzP3Bu1-9bPHiNdrU3MmMHIUvR5FS47yOcsz2TWce9dIXczbBrrbPsRKafb2xmV6BffnCp-zh0TxiZ0D3n64-B8cR9KFLjUSstUTEfrEgsv8L48_Q5UJRKEU9YzcoBQcPYgrxF_tqj9rFBMr2YY&__tn__=-R


Mbrojtia e dunave dhe turizmi kreativ

Shoqata “Aleanca e Alpeve Shqiptare”, në kuadër të
projektit “Protection of Duna and Creative Tourism
PRODUCT”, si pjesë e programit LIVING BUNA që zbatohet nga
INCA dhe financohet nga Fondacioni MAVA dhe IUCN, mbështet
nismen e re për rajonin e Bunës...

Menaxhimi jo i mirë i
mbetjeve vijon të mbetet
një problematikë për
turizmin në vendin tonë
edhe pse shumë aksione
pastrimi janë ndërmarrë
herë pas here!
Për më tepër...

- Guest House 3B, Bed
Breakfast - Birdwatching;
"Shpendët që pe, merri në
disk me vete!" - P.Imeraj -
Habitatet ligatinore, delta
e Bunes & Kolonizatoret e
tyre! 
Për më tepër...

Tabela informuese për
turistët në Baks-Rrjoll

 
Në kuadër të projektit
Living Buna finacuar nga
MAWA, në partneritet me

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263092435098625&id=118233646251172&__xts__[0]=68.ARDaUrK_QGqwe1FsTmMDrlAB5RwXr28rxIfbDMuwUEQ2P3ZVSmWsZPDyBiOLPeXj2kjvDiTJP-0ySQ3g5TUVPdCrQjgKjlLK1ts1lK81WlwOvdDH66pAWaedu9gCti83wn7JiQpqzc6OShKQ9apxZaC2Zc49Sidn96un43l_Up0nYJOzjYWpW4CD0a2GPbf3YiQFBvQzzaeActsNSh7zm_Y_FCF40CNprquhE8sxbRoDlCk_c9Km0VTQaBKHBXsZk9KScfFLRs_LGfAbWGQIc7NjIL5p30nUY-4YKWbJTVR9D3Zd-6MtAmA_vSCBI_HIE0s8NHNWy3a7Z0dP8rYKvV8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=262322325175636&id=118233646251172
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=265658204842048&id=118233646251172&__xts__[0]=68.ARDp3X6cJmPLBnGc3rqdgVukXPTe-EuVl4vBPlPV_j_gKOm4hgt1mPi0knT9hoSp8d67GxglqQPbZdnef-1UjQJ5LJYFRkCrbL2Qr1O6JyJU_Hlt12G2-NE21JpW-dyWo125EBVQFi7lXXdOnmWYO-Clt3tIuV093rY9Djkb4AnNDOCD1K04Xm4nGWqZ8ihz5MHepGJi1DWITwCmHVgcc07rKGmoESqumMyLGoCGQo8IMKBs0tT_sz4ED12-BLeVlSIP92sWHVT7QZgZDsAV6x1fqOXp-Vv8e-fGyGuUHhNnH2aOymrbvRp7KtvHpdTOx4VCzLzBjsG1pdxl-PPxRVs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=266462741428261&id=118233646251172&__xts__[0]=68.ARA_f8m4Prr0Eyilb1S4fGxWdi49f2kIqduEtQpP2odyGR3SZ0ioY6AroxLAItIp2bKq4TyJ26BzK_VHdl84LNSCrg1u_czmF8k8eAYkYpLdRP27rqJk3o16Wyqewgq-4BONfhBs5Tz-ep5Ys7IW-MUa6jMSosBHCksL2NLxq_olSjTL4vqTA5d6qO4i5FuoDdmATIxlbdSf1V8UiA_2p3WRM7uH-V2rE2-ojh5uLNsV44YNtKwqe_HW7n89ZdzAIWKUkutFpxNHFiI53E1_osCo1M8B9ACc_t8CP3B0C45uDxkVLE5ZU75dMJ1oOduY10LWtpqaOM8tWagEt8Dc6pE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1122569724763295&id=100010308347596&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1122569724763295&id=100010308347596&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1129966607356940&id=100010308347596&__xts__[0]=68.ARBufOblVdcI5d_68jmnfImjIJZZQR4y_MbnQJcgnlFv0lx2d6gHUHCBobrT_LfIJpnqBjsPKYBqBPykCsW2Fku0gkZBhCXLvktz8oBbWuQXABXV-7wEaIAgWhKbfosp3HDvrqmF-2t4ZQDTV5e0nzetQzXKnv7PAW6JsSzBqgdZyeqmolUYTfSrlmiMzwsmmuVnZDhKZ8MkspeTjqA6ULgIfVyoN8cIEU0TZOw6wb9MsFP37df137Lc2P570rRC7mOlsxZFd_eqPuaZIVug-UlzIyaQrc_pFBr-HAxrWhqFPwwcN5RAkmS2GP2PuqS7NBfa4oTv6UtP-HG0ma68apKVtA0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1129966607356940&id=100010308347596&__xts__[0]=68.ARBufOblVdcI5d_68jmnfImjIJZZQR4y_MbnQJcgnlFv0lx2d6gHUHCBobrT_LfIJpnqBjsPKYBqBPykCsW2Fku0gkZBhCXLvktz8oBbWuQXABXV-7wEaIAgWhKbfosp3HDvrqmF-2t4ZQDTV5e0nzetQzXKnv7PAW6JsSzBqgdZyeqmolUYTfSrlmiMzwsmmuVnZDhKZ8MkspeTjqA6ULgIfVyoN8cIEU0TZOw6wb9MsFP37df137Lc2P570rRC7mOlsxZFd_eqPuaZIVug-UlzIyaQrc_pFBr-HAxrWhqFPwwcN5RAkmS2GP2PuqS7NBfa4oTv6UtP-HG0ma68apKVtA0&__tn__=-R


INCA dhe IUCN, Qendra
Aarhus Shkodër, promovon
vlerat mjedisore të
peisazhit ujor/tokësor të
Lumit Buna-Velipojë. 
Për më tepër...

Tulipani Kukësit-miratohet
mbrojtja e habitatit të tij
 
Përveç bukurive të shumta
natyrore të rajonit të
Kuksit, kjo zonë njihet
edhe për pasuritë e mëdha
të bimësisë. Ndër bimet më
të veçanta dhe autentike
është edhe Tulipani
Shqiptar. Për më tepër...

Anëtarësimin në BE për
Kapitullin 27

 
Rrugëtimi i shqipërisë në
procesin e integrimit
evropian ka qënë dhe mbetet
i gjatë në kohë dhe
përpjekje. Për më tepër...

Data të rëndësishme...

9 Maj - Dita Botërore e
Shpendëve Migratorë

 
Dita Botërore e Shpendëve
Migratorë ka filluar të
festohet nga viti 2006 dhe
ka si qëllim të shërbejë si
një ditë ndërgjegjësimi.
Për më tepër...

https://www.facebook.com/qendraaarhus.shkoder/posts/1708851802587457
https://www.facebook.com/qendraaarhus.shkoder/posts/1708851802587457
https://www.intoalbania.com/sq/tulipani-i-kukesit-miratohet-mbrojtja-e-habitatit-te-tij/?fbclid=IwAR22fPs6OEawJw5Gxd2SjcDPg93D87sHJaA7RM5VekqbYYqADWhcBGEm3BE
https://www.intoalbania.com/sq/tulipani-i-kukesit-miratohet-mbrojtja-e-habitatit-te-tij/?fbclid=IwAR22fPs6OEawJw5Gxd2SjcDPg93D87sHJaA7RM5VekqbYYqADWhcBGEm3BE
https://inca-al.org/sq/item/891-fuqizimi-i-kontributit-te-sektorit-te-shoqerise-civile-ne-negociatat-per-anetaresimin-ne-be-per-kapitullin-27
https://inca-al.org/sq/item/891-fuqizimi-i-kontributit-te-sektorit-te-shoqerise-civile-ne-negociatat-per-anetaresimin-ne-be-per-kapitullin-27
https://www.facebook.com/inca.albania/posts/2979135278818479
https://www.facebook.com/inca.albania/posts/2979135278818479


21 Maj - Dita Evropiane e
Rrjetit Natura 2000

Dita Evropiane e Natura
2000 lidhet me 21 Majin e
vitit 1992, kur u aprovuan
së bashku Direktiva e
Habitateve të BE dhe
Programi LIFE.
Për më tepër...

21 Maj - Dita
Ndërkombëtare e Çajit

Përfitime për të gjithë,
nga fusha në filxhan.
Dita e parë ndërkombëtare e
çajit kërkon thirrje për
veprim të përbashket për të
siguruar qëndueshmerinë e
sektorit të çajit.
Për më tepër...

Java e Biodiversitetit 2020 (18-22 Maj)

Java Ndërkombëtare e Biodiversitetit ka të bëjë me lidhjen
e njerëzve me natyrën, me komunikimin e rëndësisë së
biodiversitetit dhe motivimin e njerëzve për të luajtur
rol në mbrojtjen e tij.

Shkenca dhe njohuritë
tradiconale, nxitësit e
uljes së larmisë biologjike
dhe rrugët për të ardhme të
qëndrueshme. 
Për më tepër...

Kuiz mbi natyrën shqiptare.
8 foto me pyetje mbi disa
nga thesaret natyrore të
vendit tonë nga veriu në
jug!
Për më tepër...

https://www.facebook.com/inca.albania/posts/3011762298889110
https://www.facebook.com/inca.albania/posts/3011762298889110
https://www.inca-al.org/sq/item/889-21-maj-dita-ndekombetare-e-cajit
https://www.inca-al.org/sq/item/889-21-maj-dita-ndekombetare-e-cajit
https://www.inca-al.org/sq/item/886-java-e-biodiversitetit-2020-18-22-maj
https://www.inca-al.org/sq/item/886-java-e-biodiversitetit-2020-18-22-maj
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1137253116628289&id=100010308347596&__xts__[0]=68.ARBFJu_GNXjLQ-N8uTBss_uEXiNfm9ndhIR2K8980Ktc_E7s3QFRq8nSiZwhbmpTPWGEf9v-F1AuNS18qj-41aBLrbr6YCCMpX2BCqbTrURjoG2Vv_Km1k59Pu7AqQ5QJs77pi538yhu80cxHZ5XX-yjMstWOVsJzK4NH_y4Y1MQQMlISIzRHkJStuSZDCmoiMhoYBGD9zpL2S81Q3RimKfuFtEwQvqhas2KqXbnmxBzXl0oAsTmDExGm1Y_ef_fGE1O5xTurTX4k7_1ZVYKSVivd_MHWdtxfnJH&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1137253116628289&id=100010308347596&__xts__[0]=68.ARBFJu_GNXjLQ-N8uTBss_uEXiNfm9ndhIR2K8980Ktc_E7s3QFRq8nSiZwhbmpTPWGEf9v-F1AuNS18qj-41aBLrbr6YCCMpX2BCqbTrURjoG2Vv_Km1k59Pu7AqQ5QJs77pi538yhu80cxHZ5XX-yjMstWOVsJzK4NH_y4Y1MQQMlISIzRHkJStuSZDCmoiMhoYBGD9zpL2S81Q3RimKfuFtEwQvqhas2KqXbnmxBzXl0oAsTmDExGm1Y_ef_fGE1O5xTurTX4k7_1ZVYKSVivd_MHWdtxfnJH&__tn__=-R


20 Maj - Dita Botërore e Bletëve
A e dini se në botë ekzistojne 25000 lloje të ndryshme
bletësh? Për më tepër...

22 Maj - Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Biologjik
Për më tepër...

https://www.youtube.com/watch?v=B4DeJNA3h90
https://www.youtube.com/watch?v=B4DeJNA3h90
https://www.inca-al.org/sq/item/888-22-maj-dita-nderkombetare-e-diversitetit-biologjik
https://www.inca-al.org/sq/item/888-22-maj-dita-nderkombetare-e-diversitetit-biologjik


Mesazhet që nxënësit tanë kanë sjellë në kuadër të Ditës

Ndërkombetare të Diversitetit Biologjik 2020

24 Maj - Dita Europiane e
Parqeve

#ParksForHealth
Dita Europiane e Parqeve u
promovua për herë të parë
në vitin 1999 me nismën e
EUROPAPARK Federation me
qëllim rritjen e profilit
të zonave të mbrojtura
europiane...
Për më tepër...

31 Maj - Dita Botërore e Luftës
Kundër Duhanit

Çdo vit në 31 Maj OBSH organizon
Ditën Botërore të Luftës Kundër
Duhanit. Motoja e kësaj dite për
vitin 2020 është “Mbrojtja e të
rinjve nga manipulimet e industrisë
dhe mbrojtja e tyre nga përdorimi i
duhanit dhe nikotinës”.
Për më tepër...

Pak Histori...

https://www.youtube.com/watch?v=qQkl0DEf-nE
https://www.inca-al.org/sq/item/890-24-maj-dita-europiane-e-parqeve
https://www.inca-al.org/sq/item/890-24-maj-dita-europiane-e-parqeve
https://www.facebook.com/inca.albania/posts/3036010959797577
https://www.facebook.com/inca.albania/posts/3036010959797577


...4 vjet më parë...

...miratohet ligji nr.16, dt.02.06.2016 “Për shpalljen e
moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”...
--------------
...6 vjet më parë ...
...dt.11.06.2014, Këshilli Koordinativ Ndërkombëtar (ICC)
i Programit “Njeriu dhe Biosfera” të UNESCO, ka miratuar
nominimin e Rezervës Ndërkufitare të Biosferës Ohër-
Prespë...
--------------
...7 vjet më parë ...
...me VKM nr. 489, dt.13.06.2013, në zbatim detyrimeve të
konventës Ramsar, territori prej 15,118.6ha, i Prespës së
Madhe dhe të Vogël, u shpall dhe u përfshi në listën e
ligatinave ndërkombëtare veçanërisht si habitat i
shpendëve ujorë, i rregjistruar me nr.site 2151,
dt.03.07.2013...
---------------
...14 vjet më parë ...
...me VKM nr.402, dt.21.06.2006, ekosistemi natyror i
Malit të Dajtit, shpallet “Park Kombëtar” me sip. të
zgjeruar prej 29,384.18 ha.
 

Njoftime...
 5 Qershor - Dita Botërore e Mjedisit

 8 Qershor - Dita Botërore e Oqeaneve

15 Qershor - Dita Botërore e Erërave

17 Qershor - Dita Botërore e Luftës Kundër               

             Shkretëtirëzimit e Thatësirës

21 Qershor - Dita e Liqenit të Shkodrës                   

             Dita e Liqenit të Ohrit

Për të lexuar Ditari Natyrës në vite...KLIKO!!! 

https://www.inca-al.org/sq/publikimet/ditari-i-natyres
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