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Nëse dimë më shumë, mbrojmë më mirë!
 

Për studentët e Universitetit të Vlorës të degës biologji, stafit akademik dhe
eskperteve lokalë në Gjirin e Vlorës, projekti “Nga mali në Det” i financuar nga
#CEPF organizoi trajnimin “Takim shkencor për masat mbrojtëse të specieve
endemike në Gjirin e Vlores”.

Për më tepër...

Aeroplanë apo shpendë mbi Lagunën
e Nartës

Me gjasë, në vend të pelikanëve, çafkave, flamengove e
shumë shpendëve të tjerë, mbi lagunën e Nartës do të
shohim të fluturojnë vetëm aeroplanë...

Për më tepër...
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Së bashku të dëgjojmë zërin e
Lagunës së Nartës

A është shkatërrimi i natyrës një mënyrë e mënçur për të
zhvilluar një vend?

Për më tepër...

Përherë pranë natyrës dhe
kafshëve të egra

Shpëtohen nga ngordhja e sigurtë tre zogj të kukuvajkës
mjekërroshe (Tyto alba)...

Për më tepër...

…ishin tre zogj të vegjël...

Shijimi i natyrës - Udhërrëfyesi i
Baks-Rrjollit

Në një situatë ku promovimi i turizmit të brendshëm dhe
shijimi i natyrës shqiptare është i
domosdoshëm, sjellim për të gjithë të interesuarit
"Udhërrëfyesin e parë turistik të zonës së mbrojtur të
Baks-Rrjollit".

Për më tepër...
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Promovimi i produkteve
agroushqimore në zonën Ana Malit

Mbyllet me sukses mini projekti Turizëm i qëndrueshëm
dhe promovim i produkteve agroushqimore në zonën e
Anës së Malit

Për më tepër...

Forumet Mjedisore Lokale për
advokim dhe lobim

Ngrihen Forumet Lokale të Shoqërisë Civile për
mbrojtien dhe menaxhimin e Parkut Kombëtar Shebenik-
Jabllanicë dhe Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta.

Krijohet Forumi i Përbashkët për Mbrojtien e Natyrës

Media - mesazhe për ruajtjen dhe promovimin e natyrës

Media kombëtare dhe lokale në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta të shoqëruar nga
stafi i INCA, MEN, HEU dhe AdZM Fier, informacione në natyre mbi advokimin... 

Për më tepër...
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Lamtumirë shishes plastike

Në Ditën Ndërkombëtare pa Çanta Plastike le të
ndërgjegjësohemi për të lënë mënjanë produktet
plastike...

Për më tepër...

Emoji popullor për të dashur
natyrën

Me këto fytyra të reja të Bunkerave dëshirojmë të japim
një mesazh optimizmi dhe t'ju bëjmë të ditur se ne e
duam vendin tonë spektakolar...

Për më tepër...
 

Data të rëndësishme...

Ohri - pjesë e
Trashëgimisë Botërore

Më 5 Korrik 2019, Shqipëria dorezoi në
UNESCO dosjen e kandidimit të pjesës
shqiptare të Liqenit të Ohrit, e cila, në
sesionin e 43-të të Komitetit të
Trashëgimisë Botërore, në Baku, u
miratua me unanimitet, si pjesë e Listës
së Trashëgimisë Botërore.

Për më tepër...

Trashëgimia Natyrore e
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Shqipërisë
Pyjet primar të Ahut të Karpateve dhe në
rajonet e tjera të Evropës (Shqipëri, Austri,
Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Gjermani, Itali,
Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë,
Ukrainë), përfshihen në Listën e
Trashëgimisë Botërore, të UNESCO-s

Për më tepër...

80 vjet - e Para Zonë e
Mbrojtur në Shqipëri

07/07/1940 - e para Zonë e Mbrojtur në
Shqipëri. 
Reservati Shtetëror i Gjuetisë "Shëngjin -
Kune - Vain - Bregu i Matës.

Për më tepër...
 

14 Korrik
Dita e Peshkaqenit

Mesdheu, një kurth për peshkaqenët

Në Ditën Botërore të Peshkaqenëve,
WWF denoncon një ilegalitet të madh
midis vendeve bregdetare...

Për më tepër...
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Zhdukja e tyre nga detet tona është kërcënim për planetin...

16 Korrik
Dita e krijimit të INCA

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në
Shqipëri është një organizatë e
rëndësishme e shoqërisë civile, me
përvojë, vizion dhe ndikim në
përmirësimin e statusit të vlerave natyrore
dhe të masave të nevojshme për t'i
mbrojtur ato...

Për më tepër...

28 Korrik - Dita Botërore
e Ruajtjes së Natyrës

Përkujtohet me 28 Korrik të çdo viti  për të
rritur ndërgjegjësimin të njerëzit për të
mbrojtur natyrën dhe burimet natyrore.

Për më tepër...

31 Korrik
Dita Botërore e Rangers

U vendos si e tillë për të vlerësuar punën
e palodhur dhe rolin e tyre të rëndësishëm
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në mbrojtjen e vlerave të spikatura të
trashëgimisë natyrore dhe kulturore...

Për më tepër...

Pak Histori...

...7 vjet më parë ...

...përcaktohen masat menaxhuese për shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve peshkore
në det me VKM nr.402, datë 08.05.2013...
----------------------------
...10 vjet më parë ...
...miratohen pagesat për ushtrimin e veprimtarisë së gjuetisë në Republikën e
Shqipërisë me VKM nr.700, datë 13.08.2010...
----------------------------
...26 vjet më parë ...
...laguna e Karavastasë dhe parku i Divjakës shpallen zonë Ramsar (e para në
Shqipëri) me VKM nr.413, datë 22.08.1994

Për të lexuar Ditari i Natyrës në vite...Kliko këtu!!! 

----------------------------
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