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Открити са два мъртви белоглави лешояда до резерват „Тисата“ 

 

Отрова избива белоглавите лешояди в Кресненското дефиле 

 

Стара Загора: Открито е първо гнездо на белоглави лешояди в Централен Балкан 

 

Отрови отново убиват лешоядите в Кресненското дефиле 

 

Неизвестни тровят белоглави лешояди в Кресненския пролом  

  

Отровена е цяла колония белоглави лешояди в Кресненския пролом 

 

И това лято тотална забрана за бране на мурсалски чай 

  

Пчелите не умират сами 

 

Почти 17 xиляди пчелни семейства са отровени през 2016 г. 

 

Къдроглавите пеликани в "Сребърна" вече свиват гнезда 

 

70 къдроглави пеликани гнездят в резервата Сребърна 

 

Първите щъркели долетяха в Благоевград 

 

 

http://pirin.bg/news/17/17_26_mbl.html
https://offnews.bg/news/Obshtestvo_4/Otrova-izbiva-beloglavite-leshoiadi-v-Kresnenskoto-defile_651312.html
http://www.focus-news.net/news/2017/03/14/2373943/stara-zagora-otkrito-e-parvo-gnezdo-na-beloglavi-leshoyadi-v-tsentralen-balkan.html
https://news.bg/society/otrovi-otnovo-ubivat-leshoyadite-v-kresnenskoto-defile.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/neizvestni-trovjat-beloglavi-leshojadi-v-kresnenskija-prolom.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/neizvestni-trovjat-beloglavi-leshojadi-v-kresnenskija-prolom.html
https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/otrovena-e-ciala-koloniia-beloglavi-leshoiadi-v-kresnenskiia-prolom-2013755
http://www.zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/49088-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%B9.html
http://www.zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/49088-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%B9.html
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/03/12/2931931_pchelite_ne_umirat_sami/
http://www.bgfermer.bg/Article/6088803
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/03/17/2936709_blizo_2_miliona_preletni_ptici_sa_ubiti_nezakonno_v/www.dnevnik.bg/zelen/bioraznoobrazie/2017/02/28/2926357_kudroglavite_pelikani_v_sreburna_veche_svivat_gnezda/
http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=31767
https://www.24chasa.bg/novini/article/6115653


                                                                                   
 

1618, София, бул. “Цар Борис III” No 136, п.к. 251 тел. 940 64 78 факс: 955 90 15 e-mail: bioproject@eea.government.bg 

 
 
 

 
Проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

 

Колко са врабчетата у нас? 

 

Къде отидоха врабчетата? Популацията им пада с 30% 
 

Решението на екоминистерството за парк "Пирин" доведе до протест 

 

Екоминистерството се оплете в плана за Национален парк "Пирин" 

 

България не управлява адекватно природните си паркове 

 

ЕК: България не управлява адекватно парковете и защитените си територии 

 

ЕК ни скастри, че бавим плановете за управление на парковете 

 

Проверяват за незаконна сеч в парк "Странджа" 

 

80% от младите царски орли гинат в електрическите жици 

 

Поредната далавера на зелените спряна от КЗК (обзор) 

 

КЗК спря далаверата за 12 млн. лв. на зелените и МОСВ 

 

 
 
 
 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/kolko-sa-vrabchetata-u-nas-2011378
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/03/20/kyde-otidoha-vrabchetata-populaciiata-im-pada-s-30.335415,3
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/05/2929327_reshenieto_na_ekoministerstvoto_za_park_pirin_dovede/
http://www.segabg.com/article.php?id=846161
https://trud.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80/
http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/ek-bulgariia-ne-upravliava-adekvatno-parkovete-i-zashtitenite-si-teritorii
https://www.24chasa.bg/novini/article/6086655
https://fakti.bg/bulgaria/227067-proveravat-za-nezakonna-sech-v-park-strandja
http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/80-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.551026.html
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD/
https://fakti.bg/bulgaria/229464-kzk-spra-dalaverata-za-12-mln-lv-na-zelenite-i-mosv
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