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Искат Драгоманското блато да стане защитена местност 

Природен парк "Странджа" отбеляза своята 25 годишнина 

Ето как в Бургас ще бъде отбелязан Световният ден на влажните зони 

2 февруари - Световен ден на влажните зони 

Доброволци се грижат за коали, пострадали заради незаконна сеч в Австралия 

Пожар изпепели 3000 дка в защитената местност "Калимок" 

На 50 години, в Кения почина Тим, един от последните големи слонове с огромни 

бивни 

"Калимок" е четвъртата влажна зона, опожарена за две седмици 

За първи път публикуваха световна карта на генетичното многообразие на рибите 

Феноменът Ел Ниньо има негативен ефект върху биоразнообразието на насекомите 

Започва мониторингът на вълците в България 

Броят на зимуващите в България червеногуши гъски намалява 

Кмет брани хилядолетен чинар 

БАН: Правителствените данни за „Натура 2000" са „съчинени" 

Цигани ядат пеликани и лебеди край Бургас 

Най-старото дърво във Варна извади наяве истини за Зеления регистър на Общината 

Екоминистерството пита за изменение на зоните за птиците край Шабла до 26 март 

Агенцията по околна среда призна, че е докладвала на Брюксел за "Натура" със 

стари данни 

БАН: Правителствените данни за „Натура 2000" са „съчинени" 
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