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Млад щъркел е спасен в село Богорово 

 

Спасен е млад бял щъркел в силистренското село Богорово 

 

Спасен е млад бял щъркел в силистренското село Богорово 

 

Млад щъркел е спасен в село Богорово 

 

Проверяват сигнали за изхвърлени от морето мъртви делфини 

 

Морбили мори делфините 

 

Морбили мори делфините в Черно море Морбили е най-вероятната причина, 

рибарите се кълнат, че не са мрежите им 

 

Прокуратурата назначи проверка заради мъртвите делфини в Черно море 

 

Шест зеленоглави патета и четири керкенеза от Спасителния център на Зелени 

Балкани бяха освободени вчера в „Княз-Борисовата градина“ 

 

Първите 7 млади бели щъркела от Спасителния център на Зелени Балкани са вече на 

свобода! 

 

Заради затоплянето на водата вече има 60 нови вида в Черно море 

 

Животинските видове изчезват в абсолютен план 

 

Стартира онлайн петцията ДА ПОСВЕТИМ СПЕЦИАЛЕН ДЕН НА ОРЕЛА 

 

Залесяваме ударно горите с космат дъб, хвойна и клек 

 

ЮНЕСКО взе под закрила вековните букови гори на “Централен Балкан“ 

 

https://www.24chasa.bg/region/article/6319025
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1610874
http://www.dobrich.utre.bg/2017/07/05/440731-spasen_e_mlad_byal_shturkel_v_silistrenskoto_selo_bogorovo
http://focus-radio.net/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%89%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB-%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BC/
http://m.novini.bg/news.php?id=433335
https://trud.bg/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://trud.bg/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/07/13/3006634_prokuraturata_naznachi_proverka_zaradi_murtvite/
http://www.greenbalkans.org/bg/Shest_zelenoglavi_pateta_i_chetiri_kerkeneza_ot_Spasitelniya_tsentyr_na_Zeleni_Balkani_byaha_osvobodeni_vchera_v_Knyaz_Borisovata_gradina_-p6408
http://www.greenbalkans.org/bg/Shest_zelenoglavi_pateta_i_chetiri_kerkeneza_ot_Spasitelniya_tsentyr_na_Zeleni_Balkani_byaha_osvobodeni_vchera_v_Knyaz_Borisovata_gradina_-p6408
http://www.greenbalkans.org/bg/Pyrvite_7_mladi_beli_shtyrkela_ot_Spasitelniya_tsentyr_na_Zeleni_Balkani_sa_veche_na_svoboda_-p6404
http://www.greenbalkans.org/bg/Pyrvite_7_mladi_beli_shtyrkela_ot_Spasitelniya_tsentyr_na_Zeleni_Balkani_sa_veche_na_svoboda_-p6404
http://www.monitor.bg/a/view/50304-%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-60-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://www.segabg.com/article.php?id=862931
http://agro.bg/article64063.html
http://www.kmeta.bg/zalesyavame-udarno-gorite-s-kosmat-dub-hvojna-i-klek
http://www.zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/52682-%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%E2%80%9C.html
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113 000 дка гори нападнати от корояди,секат ги 

http://www.zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/52927-113%C2%A0000-%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%B8.html

