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Мъртъв розов пеликан завързан на знак 

Завързаха мъртъв розов пеликан за пътен знак край Раднево 

Експерти: Задава се изчезване на 1 млн. видове - първото, причинено от човека 

1 милион растения и животни изчезват 

Природата на Земята е в най-лошото си състояние в историята на човечеството 

Пуснаха на свобода три мечета при съвместна акция на МОСВ и "Четири лапи" 

Един милион видове вече са застрашени от изчезване 

Разорано е находище на див божур край Божурище 

Депутати предлагат да се строи върху дюни и да поскъпнат глобите за палатки върху 

тях 

Китоподобните бозайници в България тази година са най-много в района на 

Калиакра 

Върнаха към живот тюленчета, откраднати от бракониери и държани за развлечение 

в търговски центрове 

Арести в Харманли заради 30 костенурки от защитен вид 

Търсят се редки растения и животни 

Откриха 381 нови животински и растителни видове в Бразилска Амазонка 

Днес отбелязваме международния ден на пчелите 

Тръгва официална европейска подписка за спасение на пчелите 

Малко мече намери подслон в частен двор в село Кладница 

Отбелязваме международния ден на биологичното разнообразие 

Само 80 000 коали остават в света, което ги прави “функционално изчезнали” 

Божурище може да остане без божури 

Стела Дочева, РИОСВ – Варна: Оцеляването на човека като биологичен вид е 

немислимо без оцеляването на био разнообразието 

https://www.vesti.bg/bulgaria/myrtyv-rozov-pelikan-zavyrzan-na-znak-6094898
http://www.bnews.bg/article/260252-zavarzaha_martav_rozov_pelikan_za_paten_znak_kray_radnevo
http://www.bnews.bg/article/260252-zavarzaha_martav_rozov_pelikan_za_paten_znak_kray_radnevo
https://dnes.dir.bg/spektar/eksperti-zadava-se-masovo-izchezvane-na-vidove-parvoto-prichineno-ot-choveka
https://dnes.dir.bg/spektar/eksperti-zadava-se-masovo-izchezvane-na-vidove-parvoto-prichineno-ot-choveka
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/1-milion-rasteniya-i-zhivotni-izchezvat-391403.html
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/1-milion-rasteniya-i-zhivotni-izchezvat-391403.html
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=882352
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=882352
https://www.bnt.bg/bg/a/pusnakha-na-svoboda-tri-mecheta-pri-svmestna-aktsiya-na-mosv-i-chetiri-lapi
https://www.bnt.bg/bg/a/pusnakha-na-svoboda-tri-mecheta-pri-svmestna-aktsiya-na-mosv-i-chetiri-lapi
https://www.woman.bg/novini/edin-milion-vidove-veche-sa-zastrasheni-ot-izchezvane.61281.html
https://www.woman.bg/novini/edin-milion-vidove-veche-sa-zastrasheni-ot-izchezvane.61281.html
http://www.agro.bg/news/article71287.html
http://www.agro.bg/news/article71287.html
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536674_deputati_predlagat_da_se_stroi_vurhu_djuni_i_do/?ref=rss
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536674_deputati_predlagat_da_se_stroi_vurhu_djuni_i_do/?ref=rss
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3518349_kitopodobnite_bozainici_v_bulgariia_tazi_godina_sa/?ref=home_layer2
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3518349_kitopodobnite_bozainici_v_bulgariia_tazi_godina_sa/?ref=home_layer2
https://www.offnews.bg/sviat/varnaha-kam-zhivot-tiulencheta-otkradnati-ot-brakonieri-i-darzhani-za-703103.html
https://www.offnews.bg/sviat/varnaha-kam-zhivot-tiulencheta-otkradnati-ot-brakonieri-i-darzhani-za-703103.html
https://www.dariknews.bg/regioni/haskovo/aresti-v-harmanli-zaradi-30-kostenurki-ot-zashtiten-vid-2165094
https://www.dariknews.bg/regioni/haskovo/aresti-v-harmanli-zaradi-30-kostenurki-ot-zashtiten-vid-2165094
https://www.burgasnews.com/2019/05/16/търсят-се-редки-растения-и-животни/
https://www.burgasnews.com/2019/05/16/търсят-се-редки-растения-и-животни/
https://www.actualno.com/interest/otkriha-381-novi-jivotinski-i-rastitelni-vidove-v-brazilska-amazonka-news_630718.html
https://www.actualno.com/interest/otkriha-381-novi-jivotinski-i-rastitelni-vidove-v-brazilska-amazonka-news_630718.html
http://www.agro.bg/news/article71431.html
http://www.agro.bg/news/article71431.html
https://www.petel.bg/Tragva-ofitsialna-evropeyska-podpiska-za-spasenie-na-pchelite__315982
https://www.petel.bg/Tragva-ofitsialna-evropeyska-podpiska-za-spasenie-na-pchelite__315982
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/21/3908910_malko_meche_nameri_podslon_v_chasten_dvor_v_selo/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/21/3908910_malko_meche_nameri_podslon_v_chasten_dvor_v_selo/
http://novini.dir.bg/2019/05/21/news27512942.html
http://novini.dir.bg/2019/05/21/news27512942.html
http://www.pixelmedia.bg/само-80-000-коали-остават-в-света-което-ги-п/
http://www.pixelmedia.bg/само-80-000-коали-остават-в-света-което-ги-п/
https://www.dnes.bg/stranata/2019/05/22/bojurishte-moje-da-ostane-bez-bojuri.411040
https://www.dnes.bg/stranata/2019/05/22/bojurishte-moje-da-ostane-bez-bojuri.411040
http://www.focus-radio.net/стела-дочева-риосв-варна-оцеляване/
http://www.focus-radio.net/стела-дочева-риосв-варна-оцеляване/
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Губим биологични видове не само качествено, но и количествено 

Във Филипините: Засаждаш 10 дръвчета, ако искаш диплома 

Две малки бели тигърчета пристигнаха вНикарагуа (Видео) 

 

Стартираха теренните проучвания по проект на ЧЕЗ Разпределение за защита 

живота на птиците 

 

http://www.haskovo.net/news/472513/Gubim-biologichni-vidove-ne-samo-kachestveno--no-i-kolichestveno
http://www.haskovo.net/news/472513/Gubim-biologichni-vidove-ne-samo-kachestveno--no-i-kolichestveno
https://profit.bg/svezho/vav-filipinite-zasazhdash-10-dravcheta-ako-iskash-diploma/
https://profit.bg/svezho/vav-filipinite-zasazhdash-10-dravcheta-ako-iskash-diploma/
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7475961
http://www.focus-news.net/news/2019/05/26/2662357/startiraha-terennite-prouchvaniya-po-proekt-na-chez-razpredelenie-za-zashtita-zhivota-na-ptitsite.html
http://www.focus-news.net/news/2019/05/26/2662357/startiraha-terennite-prouchvaniya-po-proekt-na-chez-razpredelenie-za-zashtita-zhivota-na-ptitsite.html

