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Совите закъсняха, но долетяха 

 „ЧЕЗ Разпределение” започна от Самоков монтирането на елементи за защита на 

птиците по мрежата 

Демонстративна незаконна сеч разкриха служители на ДГС - Разлог 

Благоевград: Служители на ДГС – Разлог разкриха незаконна сеч на дървесина в 

местността Мразеница 

Съвместна акция в горите в Добричко завърши с 24 акта за незаконна сеч 

NASA се изправя срещу незаконната сеч 

Незаконна сеч на бял бор в Разложко 

30 кубика незаконна дървесина иззета при спецакцията в Старозагорско 

Укрепват коритото на реката при село Бистрица със спечелен проект по ТГС 

Тревога! Да спасим акулите  

И животните боледуват от замърсяването с пластмаса (ВИДЕО)  

Учени: Редица видове акули и други морски хищници са на границата на 

изчезването  

Природозащитници предупреждават, че плъховидните кенгура са застрашени от 

изчезване  

Свръхпотреблението може да унищожи рибните запаси на планетата  

Най-възрастната дива птица в света отново ще има пиленце  

Заснеха мечка и малкото й след сигнал за нападнати кошери  

Ученици пуснаха 120 фазана в Борисовата градина  

Земните недра изобилстват от живот  
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