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Най-отровната риба в света се засели в Егейско море  

Двойка брадати лешояди снесоха първото си за годината яйце в Спасителния център 

Охлювът Джордж, последен от вида си, почина на 14-годишна възраст  

Започва преброяването на зимуващите водолюбиви птици  

Стефан Аврамов: Промените в Закона за биоразнообразието противоречат на духа на 

директивите за "Натура"  

Над 4300 птици от 22 вида на тазгодишното Среднозимно преброяване в Източните 

Родопи  

Прокуратурата се самосезира за разрушените дюни на къмпинг "Смокиня"  

Кой унищожи дюните на къмпинг "Смокиня"?  

Птица отпреди ледниковата епоха гнезди в язовир "Боровица"  

ООН обяви 2020 г. за Международна година на здравето на растенията  

Изненади при преброяването на зимуващите водолюбиви птици у нас  

 Редки и неочаквани видове птици бяха регистрирани при 

преброяването на зимуващите водолюбиви птици у нас  

Крилът измества местообитанието си заради затоплянето 

Екоексперти спасиха птица от защитен вид  

БРАКОНИЕРИ ПРОСТРЕЛЯХА РОЗОВ ПЕЛИКАН В БУРГАС 

Пазарджик: 93 защитени животни са регистрирани в РИОСВ, сред тях 

са папагали, соколи и маймуни 

Свилен Чешмеджиев, БДЗП: Tри пъти повече водолюбиви птици са 

наблюдавани при тазгодишното средно зимно преброяване в сравнение 

с миналогодишното  

https://www.novinite.bg/articles/169154/Naj-otrovnata-riba-v-sveta-se-zaseli-v-Egejsko-more
https://stzagora.net/2018/01/02/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE/
http://www.haskovo.net/news/464496/Ohlyuvat-Dzhordzh--posleden-ot-vida-si--pochina-na-14-godishna-vazrast
https://www.novini.bg/bylgariya/obshtestvo/518590
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/01/11/3373006_stefan_avramov_promenite_v_zakona_za_bioraznoobrazieto/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/01/11/3373006_stefan_avramov_promenite_v_zakona_za_bioraznoobrazieto/
http://www.novjivot.info/2019/01/14/над-4300-птици-от-22-вида-на-тазгодишното-ср/
http://www.novjivot.info/2019/01/14/над-4300-птици-от-22-вида-на-тазгодишното-ср/
http://www.shum.bg/article/179707/
https://www.nova.bg/news/view/2019/01/14/237405/кой-унищожи-дюните-на-къмпинг-смокиня/
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=868641
http://www.agro.bg/news/article70092.html
http://www.poligraff.net/статия/Изненади-при-преброяването-на-зимуващите-водолюбиви-птици-у-нас/49144
https://www.ngobg.info/bg/news/116090-редки-и-неочаквани-видове-птици-бяха-регистрирани-при-преброяването.html
https://www.ngobg.info/bg/news/116090-редки-и-неочаквани-видове-птици-бяха-регистрирани-при-преброяването.html
https://www.sinoptik.bg/news/krilyt-izmestva-mestoobitanieto-si-zaradi-zatoplianeto-2254
http://www.regnews.net/bg/ekoeksperti-spasiha-ptitsa-ot-zashtiten-vid-/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/brakonieri-prostrelyaha-rozov-pelikan-v-burgas
http://www.focus-news.net/news/2019/01/24/2615704/pazardzhik-93-zashtiteni-zhivotni-sa-registrirani-v-riosv-sred-tyah-sa-papagali-sokoli-i-maymuni.html
http://www.focus-news.net/news/2019/01/24/2615704/pazardzhik-93-zashtiteni-zhivotni-sa-registrirani-v-riosv-sred-tyah-sa-papagali-sokoli-i-maymuni.html
http://www.focus-news.net/news/2019/01/24/2615753/svilen-cheshmedzhiev-bdzp-tri-pati-poveche-vodolyubivi-ptitsi-sa-nablyudavani-pri-tazgodishnoto-sredno-zimno-prebroyavane-v-sravnenie-s-minalogodishnoto.htm
http://www.focus-news.net/news/2019/01/24/2615753/svilen-cheshmedzhiev-bdzp-tri-pati-poveche-vodolyubivi-ptitsi-sa-nablyudavani-pri-tazgodishnoto-sredno-zimno-prebroyavane-v-sravnenie-s-minalogodishnoto.htm
http://www.focus-news.net/news/2019/01/24/2615753/svilen-cheshmedzhiev-bdzp-tri-pati-poveche-vodolyubivi-ptitsi-sa-nablyudavani-pri-tazgodishnoto-sredno-zimno-prebroyavane-v-sravnenie-s-minalogodishnoto.htm
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България е заплашена от наказателна процедура заради защитените 

територии  

Русе: Започна размножителният период за 25 двойки къдроглави пеликани 

в резервата Сребърна  

ЕК предупреди България заради неизпълнени задължения по 

"Натура 2000"  

 

  

  

  

  

 

https://www.frognews.bg/novini/zaplashva-balgariia-nakazatelna-protsedura-zaradi-zashtitenite-teritoriia.html
https://www.frognews.bg/novini/zaplashva-balgariia-nakazatelna-protsedura-zaradi-zashtitenite-teritoriia.html
http://www.focus-news.net/news/2019/01/24/2615801/ruse-zapochna-razmnozhitelniyat-period-za-25-dvoyki-kadroglavi-pelikani-v-rezervata-srebarna.html
http://www.focus-news.net/news/2019/01/24/2615801/ruse-zapochna-razmnozhitelniyat-period-za-25-dvoyki-kadroglavi-pelikani-v-rezervata-srebarna.html
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ek-predupredi-bylgariia-zaradi-neizpylneni-zadyljeniia-po-natura-2000-275906/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ek-predupredi-bylgariia-zaradi-neizpylneni-zadyljeniia-po-natura-2000-275906/

