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Природолюбители бият тревога! Водолюбивите птици изчезват от река 

Места - от 60 корморана м.г. сега останаха само 5-6  

Местни видове влечуги ще има в терариума в Минерални бани  

Лъвчетата Терез и Масуд са пораснали и се чувстват добре  

Най-старата птица в света си измъти пиленце (СНИМКИ)  

Двама южнокорейци арестувани в Хърватия, искали да изнесат 252 хиляди живи 

змиорки  

Експерти: Натура 2000 е сбъркана в България и ЕК знае това  

Гергана Сандъкчиева, Туристически информационен център-Петрич: „Конгура“ е 

сред 10-те най-ценни резервата в България  

Тигър уби потенциалната си партньорка в британски зоопарк  

Почти 100 % от намерените мъртви птици от началото на годината в 

Гоцеделчевско са били наранени  

Насекомите на планетата изчезват опасно бързо, твърдят учени  

Извънредно положение обяви руски архипелаг заради нашествие на бели мечки  

Ми(ни)стър 34%  

Франция забрани и 5-те пестицида, свързани със смъртта на пчелите  

Риболовът в язовир „Боровица” забранен за три години  

В България вече няма живи реки, алармират от WWF  

11 организации с отворено писмо, подкрепят промените в Закона за биологичното 

разнообразие 

WWF: В България вече няма живи реки 

Община Пловдив спечели делото за зоологическата градина във ВАС 

http://viaranews.com/?p=299558
http://viaranews.com/?p=299558
http://www.antenneair.eu/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE/02/2019/
http://www.cross.bg/masyd-terez-kudeto-1595781.html#.XFvqsVX7T4Y
https://www.dariknews.bg/novini/liubopitno/naj-starata-ptica-v-sveta-si-izmyti-pilence-snimki-2147004
https://www.24chasa.bg/novini/article/7286424
https://www.24chasa.bg/novini/article/7286424
https://trud.bg/експерти-натура-2000-е-сбъркана-в-българи/
http://www.focus-news.net/news/2019/02/09/2621632/gergana-sandakchieva-turisticheski-informatsionen-tsentar-petrich-kongura-e-sred-10-te-nay-tsenni-rezervata-v-balgariya.htm
http://www.focus-news.net/news/2019/02/09/2621632/gergana-sandakchieva-turisticheski-informatsionen-tsentar-petrich-kongura-e-sred-10-te-nay-tsenni-rezervata-v-balgariya.htm
https://dnes.dir.bg/intsidenti/tigar-ubi-potentsialnata-si-partnyorka-v-britanski-zoopark
http://infomreja.bg/pochti-100--ot-namerenite-myrtvi-ptici-ot-nachaloto-na-godinata-v-gocedelchevsko-sa-bili-naraneni-61346.html
http://infomreja.bg/pochti-100--ot-namerenite-myrtvi-ptici-ot-nachaloto-na-godinata-v-gocedelchevsko-sa-bili-naraneni-61346.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/02/10/3388107_nasekomite_na_planetata_izchezvat_opasno_burzo/
http://www.moreto.net/novini.php?n=391113
https://www.duma.bg/mi(ni)star-34-n185068
https://www.greentech.bg/archives/77753
http://www.novjivot.info/2019/02/13/риболовът-в-язовир-боровица-забра/
http://www.varnautre.bg/2019/02/14/103944/в-българия-вече-няма-живи-реки-алармир
http://www.glasove.com/categories/skandalyt/news/11-organizacii-s-otvoreno-pismo-podkrepyat-promenite-v-zakona-za-biologichnoto-raznoobrazie
http://www.glasove.com/categories/skandalyt/news/11-organizacii-s-otvoreno-pismo-podkrepyat-promenite-v-zakona-za-biologichnoto-raznoobrazie
https://www.vesti.bg/bulgaria/wwf-v-bylgariia-veche-niama-zhivi-reki-6092055
http://focus-radio.net/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%25
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63% от растенията са на изчезване  
 

Законът за биоразнообразието разбуни духовете  
 

Розов пеликан и още 40 защитени птици бяха пуснати на свобода  

  200-килограмова моруна конфискувана край Силистра, пускат я в Дунав  

Радостина Ценова, Българска фондация „Биоразнообразие“: Новият проект 

„Лагуната на живота“ е насочен към благосъстоянието на Атанасовско езеро и ще 

работи на екосистемно ниво 

Загубата на биоразнообразието – тежка заплаха за изхранването по света 

  Къде зимуват червеногушите гъски  

 

 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

http://www.chernomore.bg/izbrano/2019-02-24/63-ot-rasteniyata-sa-na-izchezvane
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/zakonut-za-bioraznoobrazieto-razbuni-duhovete
https://dnes.dir.bg/burgas/rozov-pelikan-i-oshte-40-zashtiteni-ptitsi-byaha-pusnati-na-svoboda
https://m.24chasa.bg/region/article/7307040
http://www.focus-news.net/news/2019/02/21/2626286/radostina-tsenova-balgarska-fondatsiya-bioraznoobrazie-noviyat-proekt-lagunata-na-zhivota-e-nasochen-kam-blagosastoyanieto-na-atanasovsko-ezero-i-shte-raboti-na-ekosistemno-nivo.htm
http://www.focus-news.net/news/2019/02/21/2626286/radostina-tsenova-balgarska-fondatsiya-bioraznoobrazie-noviyat-proekt-lagunata-na-zhivota-e-nasochen-kam-blagosastoyanieto-na-atanasovsko-ezero-i-shte-raboti-na-ekosistemno-nivo.htm
http://www.focus-news.net/news/2019/02/21/2626286/radostina-tsenova-balgarska-fondatsiya-bioraznoobrazie-noviyat-proekt-lagunata-na-zhivota-e-nasochen-kam-blagosastoyanieto-na-atanasovsko-ezero-i-shte-raboti-na-ekosistemno-nivo.htm
https://www.actualno.com/topnews/zagubata-na-bioraznoobrazieto-tejka-zaplaha-za-izhranvaneto-po-sveta-news_723469.htm
http://www.haskovo.net/news/467555/kde-zimuvat-chervenogushite-gski

