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Për më shumë se gjysmë shekulli, programi i UNESCO-s “Njeriu dhe Biosfera” ka punuar 

globalisht për të rimenduar marrëdhëniet midis njeriut dhe planetit. Logjika është e thjeshtë: 

për të përmirësuar marrëdhënien tonë me natyrën, së pari duhet të përmirësojmë të kuptuarit 

tonë se si ndikojmë në botën e gjallë përreth nesh - dhe anasjelltas. 

Kjo vlen për 738 vende në 134 vende anembanë botës: Rrjeti Botëror i Rezervave të Biosferës. 

Rezervat e biosferës nuk janë zona të mbrojtura konvencionale. Janë vende ku jetojnë dhe 

punojnë 276 milionë njerëz. Këto rezervatë ekzistojnë aty ku njerëzit kanë kontakt me natyrën. 

Nga qyteti në savanë, maja e malit në rizoforë, ato mund të jenë aq të vogla sa një komunitet 

ishullor ose korridore të gjera ekologjike që përfshijnë kontinente. 

Çdo ditë, në këto rezerva të biosferës, njerëzit fillojnë nga e para dhe e gjejnë marrëdhënien e 

tyre me mjedisin në kuptimin e vërtetë të fjalës – me biodiversitetin dhe zhvillimin e 

qëndrueshëm që shihen si synime të përputhshme dhe të ndërvarura. 

Në njohje të rolit të rëndësishëm të rezervave të biosferës për të gjithë njerëzimin, UNESCO 

është krenare të festojë Ditën e parë Ndërkombëtare të Rezervave të Biosferës më 3 Nëntor. 

Në këtë ditë, ne festojmë diversitetin e këtyre lokaliteteve: qëndrueshmërinë e tyre dhe 

njohuritë që na shërbejnë si shembull, që është mbështetja e tyre për ekonominë e gjelbër dhe 

përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. 

Në këtë ditë, ne festojmë gjithashtu potencialin e rezervave të biosferës për të adresuar sfidën 

e madhe të kohës sonë: arritjen e paqes me botën natyrore. 

Në këtë drejtim, rezervat e biosferës kanë shumë për të ofruar. Rritja e shpejtë e rrjetit global – 

me faqe të reja që shtohen çdo vit – dëshmon për ndërgjegjësimin në rritje se e ardhmja jonë 

varet nga përafrimi i stileve të jetesës me respekt më të madh për natyrën. 

Potenciali i këtyre rezervave inkurajohet veçanërisht nga të rinjtë, shumë prej të cilëve marrin 

pjesë në rrjetin global rinor të “Njeriut dhe Biosferës”. Këto vende janë gjithashtu shtëpi për 

shumë popuj indigjenë, të cilët kanë një kuptim dhe njohuri thelbësore për Tokën. 



Ata prej jush që nuk e keni vizituar ende një rezervë biosfere, ju bëj thirrje ta bëni këtë dhe do 

të shihni vende që janë vërtet të veçanta, jo vetëm sepse janë shtëpia e mrekullive natyrore, 

por edhe sepse janë shtëpia e njerëzve të jashtëzakonshëm. 

Ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e parë ndërkombëtare të rezervave të biosferës. 


