
DITARI I NATYRËS
Nr.88 - Shtator 2020 / viti i tetë i publikimit

Sigurimi i një roli aktiv dhe efektiv në planifikimin, zbatimin e masave të ruajtjes së natyrës
dhe angazhimin e palëve të tjera të interesit për vendimmarrje koherente, kërkon që të
bashkojmë forcat dhe të formojmë një mesazh bindës mbi rëndësinë e ruajtjes së natyrës,
të përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore për politikë-bërësit, subjektet dhe
komunitetin...

Për më tepër...

Pa veprime ambicioze e të integruara që
ndërthurin përpjekjet për ruajtjen dhe
restaurimin e biodiversitetit me
transformimin e sistemit ushqimor dhe
prodhimit, llojet e kafshëve dhe bimëve
vazhdojnë të zhduken si pasojë e
aktivitetit njerëzor...

Për më tepër...
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Zhvillimi dhe ngritja e një modeli qeverisës
me pjesëmarrje në nivel ndërkufitar, duke
përfshirë komunitetet lokale në
përcaktimin e veprimeve menaxhuese,
siguron menaxhimin  e qëndrueshëm të
burimeve natyrore dhe kulturore të zonave
detare dhe bregdetare...

Për më tepër...

Grupet e interesuara dhe përfituesit po
synojne një mënyrë menaxhimi ku ekuilibri
midis përfitimeve social-ekonomike dhe
ruajtjes së burimeve natyrore të mos
cenojë zhvillimin e qëndrueshëm, sipas
modelit të qeverijes me pjesëmarrje të
gjërë...

Për më tepër...

Përdorimi i mjeteve dixhitale në funksion
të promovimit turistik ka pasur një trend
rritës kohët e fundit në Shqipëri, duke
promovuar destinacione të rëndësishme
për turistët vendas dhe veçanërisht ata të
huaj...

Për më tepër...

Studimet vlerësojnë që gjatë 30 viteve
të fundit, niveli i zhdukjes së faunës do
kishte qenë 3-4 herë më i madh...

Për më tepër...

#PërnjëAdriatik më të Pastër, më të
Shëndetshëm, më të Mbrojtur

Për më tepër...
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Cilët krahë do të fluturojnë sipër saj?...
 

Për më tepër...

Motoja e fushatës advokuese - lobuese e
rrjetit "Riviera Blu?...

Për më tepër...
 

Ç'farë po bëjmë kështu me Pyjet dhe
Natyrën?... 

Për më tepër...
 

Në eksplorim të Parkut Kombëtar të Prespës
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Data të rëndësishme...

16-22 Shtator,

Java Europiane e Lëvizjes

#MobilityWeek Tema e vitit 2020 e JAVA EUROPIAN E ELËVIZJES është “Lëvizje me
emisione zero për të gjithë”.

Për më tepër...
 

JAVAEUROPIANEELËVIZJES

22 Shtatori

Dita Botërore pa

Makina
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Nisma europiane “Në qytet pa makinën
time” ka startuar për herë të parë në
Francë në 1998. U deshën rreth katër vjet
që kjo nismë të bëhej një nga
manifestimet me përfshirjen më të madhe
në fushën e mbrojtjes së mjedisit...

Për më tepër...

25 Shtatori

Dita e Bregdetit

Mesdhetar

Dita e Bregdetit shërben për të promovuar
menaxhimin e integruar të zonës
bregdetare (ICZM) si kornizë optimale e
politikave për arritjen e zhvillimit të
qëndrueshëm të zonave bregdetare...

Për më tepër...

27 Shtatori

Dita Botërore e

Turizmit
 

Për më tepër...

Pak Histori...

...1 vit më parë...

...miratohet VKM Nr.689, dt.23.10.2019, "Për miratimin e kritereve dhe të procedurave të
shpalljes së kurorës së gjelbër dhe përcaktimin e rregullave e të përgjegjësive në lidhje me
administrimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e sa"j.  Fletore Zyrtare Nr.145, dt.29 Tetor 2019...
----------------------------
...2 vjet më parë...
...miratohet VKM Nr.661, dt. 31.10.2018, "Për zgjerimin e sipërfaqes së Parkut Kombëtar
“Lurë” dhe krijimin e Parkut Kombëtar “Lurë–Mali i Dejës” Fletore Zyrtare Nr.157, dt.7
Nëntor 2018...
----------------------------
...2 vjet më parë...
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...miratohet VKM Nr.593, dt. 09.10.2018, "Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe
përgjegjësitë e komiteteve të menaxhimit të zonave të mbrojtura mjedisore". Flet.Zyrtare
Nr.147, dt.16 Tetor 2018.
----------------------------
...12 vjet më parë...
...miratohet Ligji nr.10006, dt.23.10.2008 "Për Mbrojtjen e Faunës së Egër".  Fletore
Zyrtare Nr.168, dt.31 Tetor 2008.
Aktet që kanë ndryshuar aktin e mësipërm...
----------------------------
...13 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.687, dt.19.10.2007 "Për shpalljen me sipërfaqe të zgjeruar, të
ekosistemit natyror Divjakë-Karavasta "Park Kombëtar". Fletore Zyrtare nr.144, dt.30 Tetor
2007...
----------------------------
...16 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.680, dt.22.10.2004 "Për shpalljen e sistemit ligatinor Vjosë - Nartë
Peizazh Ujor/Tokësor i mbrojtur". Fletore Zyrtare nr.77 dt.29 Tetor 2004...
----------------------------
...18 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.531 dt.31.10.2002 "Për shpalljen e kompleksit ligatinor të Butrintit dhe
të territorit përreth tij zonë natyrore veçanërisht e mbrojtur dhe përfshirjen e tij në listen e
ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si habitate të shpendëve ujorë. Fletore
Zyrtare nr.70 dt. Nentor 2002...

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

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