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Доклад на ООН: Един милион видове са в опасност от изчезване 

Десетки животни намериха смъртта си в пожар в зоопарк 

За седма поредна година във Варненския зоопарк се провежда кампанията "Второ 

приложение на коледните дръвчета" 

България отчита добро състояние на биоразнообразието си пред Брюксел 

Приключи втория етап на ЧЕЗ за опазване на застрашени птици 

България отчита добро състояние на биоразнообразието си пред 

Еврокомисията28.9% от данните на „зелените“ за Натура 2000 не са достоверни 

Тази седмица броим зимуващите водолюбиви птици в страната 

Два мишелова са най-новите обитатели на зоопарка във Варна 

Ще бъдат ли нанесени непоправими щети на цели екосистеми от пожарите в 

Австралия? 

От утре започва годишното броене на зимуващите птици край водоемите 

За 44-та поредна година броим зимуващите водолюбивите птици в България 

Поставиха 40 изкуствени гнезда за застрашения царски орел 

С над 8,5 милиона подобряват качеството на живот на животните и растенията в 

Сребърна 

Зимуващите водолюбиви птици в региона на Видин и Монтана са по-малко заради 

нетипично топлата зима 

Човекът е унищожил 467 вида животни само за 10 години 

По-малко птици зимуват у нас заради топлата зима 

Зимуващите в област Пазарджик водолюбиви птици са по-малко заради топлата 

зима 

Екокатастрофата идва: 1 млн. видове са пред изчезване 

Учени: Топлинна вълна в Тихия океан е убила един милион животни 

https://frognews.bg/novini/doklad-oon-edin-milion-vidove-opasnost-izchezvane.html
https://standartnews.com/svyat/desetki-zhivotni-namerikha-smrtta-si-v-pozhar-v-zoopark-410633.html
http://focus-radio.net/958289-2/
http://focus-radio.net/958289-2/
https://fakti.bg/bulgaria/436224-balgaria-otchita-dobro-sastoanie-na-bioraznoobrazieto-si-pred-bruksel
https://standartnews.com/biznes/priklyuchi-vtoriya-etap-na-chez-za-opazvane-na-zastrasheni-ptitsi-411055.html
https://trud.bg/българия-отчита-добро-състояние-на-би/
https://trud.bg/българия-отчита-добро-състояние-на-би/
http://www.poligraff.net/статия/Тази-седмица-броим-зимуващите-водолюбиви-птици-в-страната/55700
http://focus-radio.net/%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd/
https://www.investor.bg/drugi/338/a/shte-bydat-li-naneseni-nepopravimi-shteti-na-celi-ekosistemi-ot-pojarite-v-avstraliia-296198/
https://www.investor.bg/drugi/338/a/shte-bydat-li-naneseni-nepopravimi-shteti-na-celi-ekosistemi-ot-pojarite-v-avstraliia-296198/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/01/08/4013536_ot_utre_zapochva_godishnoto_broene_na_zimuvashtite/
https://www.ngobg.info/bg/news/119480-за-44та-поредна-година-броим-зимуващите-водолюбивите-птици-в-българия.html
https://www.actualno.com/society/postaviha-40-izkustveni-gnezda-za-zastrashenija-carski-orel-news_1423165.html
http://www.paralel44.com/с-над-85-милиона-подобряват-качеството/
http://www.paralel44.com/с-над-85-милиона-подобряват-качеството/
http://focus-radio.net/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd/
http://focus-radio.net/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd/
http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/113167-Chovekat-e-unishtodzil-467-vida-dzivotni-samo-za-10-godini
https://news.bg/bulgaria/po-malko-ptitsi-zimuvat-u-nas-zaradi-toplata-zima.html
https://www.marica.bg/region/pazardjik/zimuvashtite-v-oblast-pazardjik-vodolyubivi-ptici-sa-po-malko-zaradi-toplata-zima
https://www.marica.bg/region/pazardjik/zimuvashtite-v-oblast-pazardjik-vodolyubivi-ptici-sa-po-malko-zaradi-toplata-zima
https://www.dnes.bg/notifikacii/2020/01/16/ekokatastrofata-idva-1-mln-vidove-sa-pred-izchezvane.436121
https://www.vesti.bg/sviat/toplinna-vylna-v-tihiia-okean-e-ubila-1-mln.zhivotni-6104485
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Учени бият тревога: Трева никне около Еверест 

Човекът е унищожил 467 вида животни само за 10 години 

По-малко водолюбиви птици зимуват в България тази година 

С открити уроци и мониторинг на биоразнообразието на река Марица РИОСВ - 

Пловдив ще отбележи Световния ден на влажните зони-2-ри февруари 

Екоинспектори от Пловдив са спасили бедстваща граблива птица 

ЕП: 10% от следващия бюджет за биоразнообразие 

ЕП предлага 10% от следващия дългосрочен бюджет да отиде за опазване на 

биоразнообразието 

Какъв ще бъде подходът за управление на "Натура 2000" в България? 

 

https://www.woman.bg/novini/ucheni-biyat-trevoga-treva-nikne-okolo-everest.65286.html
http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/113167-Chovekat-e-unishtodzil-467-vida-dzivotni-samo-za-10-godini
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/01/16/4017031_po-malko_vodoljubivi_ptici_zimuvat_v_bulgariia_tazi/
http://focus-radio.net/%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7/
http://focus-radio.net/%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7/
http://focus-radio.net/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b1/
http://www.economynews.bg/еп-10-от-следващия-бюджет-за-биоразнообразие-news92964.html
https://www.banker.bg/sviat/read/ep-predlaga-10-ot-sledvashtiia-dulgosrochen-biudjet-da-otide-za-opazvane-na-bioraznoobrazieto
https://www.banker.bg/sviat/read/ep-predlaga-10-ot-sledvashtiia-dulgosrochen-biudjet-da-otide-za-opazvane-na-bioraznoobrazieto
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/01/27/kakyv-shte-byde-podhodyt-za-upravlenie-na-natura-2000-v-bylgariia.437166

