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ООН отбелязва Световния ден на дивата природа 

Изследване: Тропическите гори може да отделят повече въглероден диоксид, 

отколкото поглъщат 

Находището на пролетно ботурче в Осенец процъфтява 

Учени откриха гъсеница, която яде пластмаса 

Вековни дървета в Странджа ще станат защитен вид 

И европейски природозащитници подадоха сигнал за неверни доклади на България 

Скандалът ескалира! И Европа откри гафове в доклада ни по Натура 2000 

В търсене на причините: Унищожаването на природата ли е виновно за появата на 

COVID 19? 

Учени създават детайлни карти на тропическите гори, за да е ясно колко CO2 реално 

поглъщат 

Ученици от цялата страна ще премерят знанията си за лешоядите и "Натура 2000" 

Започва обществено обсъждане за обявяването на десет нови защитени зони 

18 изумителни факта за пандите 

Нели Дончева от WWF преди Часът на Земята: У нас най-старото дърво е на 1650 г. 

Първа двойка черни лешояди в България с брачен полет 

Три лемурчета от защитен вид се родиха в Бургас 

 

http://www.poligraff.net/статия/ООН-отбелязва-Световния-ден-на-дивата-природа/56759
http://www.hiclub.bg/Article/8265788
http://www.hiclub.bg/Article/8265788
http://www.desant.net/show-news/52414
http://www.pixelmedia.bg/учени-откриха-гъсеница-която-яде-плас/
https://www.agro.bg/novini/gorsko-stopanstvo/vekovni-darveta-v-strandzha-shte-stanat-zashtiten-vid/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/03/13/4040748_i_evropeiski_prirodozashtitnici_podadoha_signal_za/
https://www.marica.bg/balgariq/skandalat-eskalira-evropa-otkri-gafove-v-doklada-ni-po-natura-2000
https://www.actualno.com/interest/v-tyrsene-na-prichinite-unishtojavaneto-na-prirodata-li-e-vinovno-za-pojavata-na-covid-19-news_1444140.html
https://www.actualno.com/interest/v-tyrsene-na-prichinite-unishtojavaneto-na-prirodata-li-e-vinovno-za-pojavata-na-covid-19-news_1444140.html
http://3e-news.net/свят/учени-създават-детайлни-карти-на-тропическите-гори,-за-да-е-ясно-колко-co2-реално-поглъщат_75448
http://3e-news.net/свят/учени-създават-детайлни-карти-на-тропическите-гори,-за-да-е-ясно-колко-co2-реално-поглъщат_75448
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/03/20/4043014_uchenici_ot_cialata_strana_shte_premeriat_znaniiata_si/
https://www.topnovini.bg/novini/856796-zapochva-obshtestveno-obsajdane-za-obyavyavaneto-na-deset-novi-zashtiteni-zoni
https://www.actualno.com/curious/18-izumitelni-fakta-za-pandite-news_1446364.html
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/neli-doncheva-ot-wwf-predi-chasat-na-zemyata-u-nas-nay-staroto-darvo-e-na-1650-g
https://www.mediapool.bg/parva-dvoika-cherni-leshoyadi-v-bulgaria-s-brachen-polet-news305468.html
https://www.kmeta.bg/tri-lemurcheta-ot-zastiten-vid-se-rodiha-v-burgas

