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Bujqësia dhe shërbimet e ekosistemit
 

Burimet natyrore dhe shërbimet e ekosistemit janë baza e të gjitha sistemeve bujqësore e
ushqimore. Për të garantuar rrjedhjen e qëndrueshme të shërbimeve të ekosistemit është
mëse e nevojshme që të ruhet biodiversiteti dhe të mbahen funksionet thelbësore të
ekosistemeve...

Për më tepër...

Pista e aeroportit
në zonën Vjosë-Nartë

Ende asnjë reagim nga institucionet
shtetërore mbi shqetësimin në rritje të
organizatave të shoqërisë civile për
ndërtimin e aeroportit në peizazhin e
mbrojtur “Vjosë-Nartë”...

Për më tepër...
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Efektet e HEC-eve në
Zonat e Mbrojtura

 
Komuniteti lokal dhe organizatat e
shoqërisë civile vazhdojnë të ngrejnë zërin
kundër ndërtimit të hidrocentraleve në
parkun kombëtar Shebenik - Jabllanicë...

Për më tepër...

Sigurojmë të ardhmen e
burimeve detare të

Adriatikut
 

Të mbajmë të pastër, të shëndetshëm e të
sigurtë mjedisin detar, ja çfarë kërkojnë
fëmijët...

Për më tepër...

Vlerësimi i kapaciteteve të OSHC
 

Organizatat e shoqërisë civile duhet të luajnë një rol të
rëndësishëm në procesin e negociatave për
anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Por cilat janë
kapacitetet e tyre? Çfarë aftësish apo strukturash
nevojiten? Për t'iu përgjigjur sa më mirë këtyre pyetjeve,
nëse nuk e keni bërë ende, plotësoni pyetësorin e
Grupimit Green27+!...

Për më tepër...

Projekti #EmpowerMed
 

Varfëria energjitike në Mesdhe, ndikon ndjeshëm në
shëndet e shoqëri si dhe nxit pabarazinë gjinore. Çfarë
duhet të dini rreth fuqizimit të grave për të luftuar ndaj
varfërisë energjitike...

Për më tepër...
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Furnizimi me energji fotovoltaike si rezervë për tre qendra të parqeve kombëtare

Për mbrojtjen e mjedisit dhe advokacinë për shpalljen

zonë e mbrojtur detare të Porto Palermos

Pak Histori...
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...1 vit më parë...

...miratohet VKM Nr.636, dt.25.09.2019 "Për miratimin e kritereve dhe të proçedurave të
shpalljes dhe administrimit të parqeve natyrore bashkiake". Fletore Zyrtare Nr.133,
dt.27.09.2019.
----------------------------
...4 vjet më parë...
...Shqipëria aderon në Konventën Europiane të Peizazheve me Ligjin nr.87/2016,
dt.09.09.2016...
----------------------------
...27 vjet më parë...
...miratohet VKM nr.451, dt.16.09.1993 “Për mirëadministrimin e shpellave”...është
zëvendësuar me VKM nr. 414, dt.19.06.2019 "Për rregullat, kriteret dhe proçedurat për
përdorimin e shpellave për qëllime turistike". Fletore Zyrtare nr. 89, dt.21.06.2019.

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

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