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Лешояд от виенския зоопарк се заселва в Източните Родопи 

Кроношпан подкрепи добра практика за възстановяване и съхранение на местните 

горски екосистеми 

С европейско финансиране съхраняват защитени видове в парк „Златни пясъци“ 

С нова технология за производство на контейнерни фиданки ЮЗДП възстановява 

увредени гори от "Натура 2000" 

Царски орел беше убит от свои събратя при борба за гнездо и територия 

Еноти нападнаха пеликаните в Сребърна 

Почина една от най-редките костенурки в света, остават само три от вида й 

Нено Димов предлага изключването на територии от "Натура 2000" 
 

Заради застрашен вид птица строителството на Алепу трябва да продължи 

до 15 април  
  

Екологът д-р Добромир Добрев:80 лешоядчета ще се излюпят скоро 

 

Местните общности ще са с водеща роля за "Натура"  
 

Отравяне на пчели в Добруджа повдига съмнения за незаконно пръскане 

Наш лешояд задържан с обвинение за шпионаж в Йемен 

МОСВ вади зони от НАТУРА, "зеленият октопод" – в истерия 

Зелените прилапват 1/3 от територията на страната заради Натура 

Остават само три от най-застрашените костенурки в света 

Димитър Попов, БДЗП – Гоце Делчев: Съвместният ни проект с ЧЕЗ – България 

„Живот за птиците“ цели опазване на застрашените видове чрез въздушни 

електропроводи в защитените зони 

Мечки и муфлони се заселват под връх Миджур в Северозапада 

Тежки глоби от ЕК заради „зеления“ хаос в Натура 2000Министерският съвет отлага 

промените в Закона за биологичното разнообразие, които са единственият изход от 

ситуацията 

https://www.24chasa.bg/novini/article/7376240
https://www.24chasa.bg/novini/article/7376240
https://www.dariknews.bg/regioni/burgas/kronoshpan-podkrepi-dobra-praktika-za-vyzstanoviavane-i-syhranenie-na-mestnite-gorski-ekosistemi-2157617
https://www.dariknews.bg/regioni/burgas/kronoshpan-podkrepi-dobra-praktika-za-vyzstanoviavane-i-syhranenie-na-mestnite-gorski-ekosistemi-2157617
https://www.dariknews.bg/regioni/varna/s-evropejsko-finansirane-syhraniavat-zashtiteni-vidove-v-park-zlatni-piasyci-2157669
https://www.dariknews.bg/regioni/varna/s-evropejsko-finansirane-syhraniavat-zashtiteni-vidove-v-park-zlatni-piasyci-2157669
https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/s-nova-tehnologiia-za-proizvodstvo-na-kontejnerni-fidanki-iuzdp-vyzstanoviava-uvredeni-gori-ot-natura-2000-2157789
https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/s-nova-tehnologiia-za-proizvodstvo-na-kontejnerni-fidanki-iuzdp-vyzstanoviava-uvredeni-gori-ot-natura-2000-2157789
https://www.novini.bg/bylgariya/obshtestvo/532068
https://www.novini.bg/bylgariya/obshtestvo/532068
https://www.standartnews.com/regionalni/enoti-napadnakha-pelikanite-v-srebrna-389701.html
https://www.standartnews.com/regionalni/enoti-napadnakha-pelikanite-v-srebrna-389701.html
https://www.monitor.bg/bg/a/view/pochina-edna-ot-naj-redkite-kostenurki-v-sveta-ostavat-samo-tri-ot-vida-j-162517
https://www.monitor.bg/bg/a/view/pochina-edna-ot-naj-redkite-kostenurki-v-sveta-ostavat-samo-tri-ot-vida-j-162517
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/04/09/3416960_neno_dimov_predlaga_izkljuchvaneto_na_teritorii_ot/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/04/09/3416960_neno_dimov_predlaga_izkljuchvaneto_na_teritorii_ot/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/04/07/3416159_zaradi_zastrashen_vid_ptica_stroitelstvoto_na_alepu/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/04/07/3416159_zaradi_zastrashen_vid_ptica_stroitelstvoto_na_alepu/
https://www.bgdnes.bg/Article/7392157
https://www.bgdnes.bg/Article/7392157
https://www.dnes.bg/stranata/2019/04/10/mestnite-obshtnosti-shte-sa-s-vodeshta-rolia-za-natura.407068
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/04/15/3419897_otraviane_na_pcheli_v_dobrudja_povdiga_sumneniia_za/?ref=home_main_news
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/04/15/3419897_otraviane_na_pcheli_v_dobrudja_povdiga_sumneniia_za/?ref=home_main_news
https://darikradio.bg/nash-leshoad-obvinen-v-shpionaz-v-iemen.html
http://www.glasove.com/categories/na-fokus/news/mosv-vadi-zoni-ot-natura-zeleniyat-oktopod-v-isteriya
http://www.glasove.com/categories/na-fokus/news/mosv-vadi-zoni-ot-natura-zeleniyat-oktopod-v-isteriya
https://www.pik.bg/зелените-прилапват-13-от-територията-на-страната-заради-натура-news834846.html
https://www.pik.bg/зелените-прилапват-13-от-територията-на-страната-заради-натура-news834846.html
http://www.classa.bg/свят/item/394629-остават-само-три-от-най-застрашените-костенурки-в-света
http://www.classa.bg/свят/item/394629-остават-само-три-от-най-застрашените-костенурки-в-света
http://www.focus-news.net/opinion/2019/04/21/49742/dimitar-popov-bdzp-gotse-delchev-savmestniyat-ni-proekt-s-chez-balgariya-zhivot-za-ptitsite-tseli-opazvane-na-zastrashenite-vidove-chrez-vazdushni-elektroprovodi-v-zashtitenite-zoni.html
http://www.focus-news.net/opinion/2019/04/21/49742/dimitar-popov-bdzp-gotse-delchev-savmestniyat-ni-proekt-s-chez-balgariya-zhivot-za-ptitsite-tseli-opazvane-na-zastrashenite-vidove-chrez-vazdushni-elektroprovodi-v-zashtitenite-zoni.html
http://www.focus-news.net/opinion/2019/04/21/49742/dimitar-popov-bdzp-gotse-delchev-savmestniyat-ni-proekt-s-chez-balgariya-zhivot-za-ptitsite-tseli-opazvane-na-zastrashenite-vidove-chrez-vazdushni-elektroprovodi-v-zashtitenite-zoni.html
http://www.focus-news.net/opinion/2019/04/21/49742/dimitar-popov-bdzp-gotse-delchev-savmestniyat-ni-proekt-s-chez-balgariya-zhivot-za-ptitsite-tseli-opazvane-na-zastrashenite-vidove-chrez-vazdushni-elektroprovodi-v-zashtitenite-zoni.html
https://trud.bg/мечки-и-муфлони-се-заселват-под-връх-ми/
https://trud.bg/мечки-и-муфлони-се-заселват-под-връх-ми/
https://trud.bg/тежки-глоби-от-ек-заради-зеления-ха/
https://trud.bg/тежки-глоби-от-ек-заради-зеления-ха/
https://trud.bg/тежки-глоби-от-ек-заради-зеления-ха/
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ООН: Да се готвим за масово измиране на видове 

Почти милион растения и животни са застрашени от изчезване 

 

https://www.vesti.bg/sviat/oon-da-se-gotvim-za-masovo-izmirane-na-vidove-6094696
https://www.vesti.bg/sviat/oon-da-se-gotvim-za-masovo-izmirane-na-vidove-6094696
https://www.borbabg.com/2019/04/24/pochti-milion-rasteniya-i-zhivotni-sa-zastrasheni-ot-izchezvane/
https://www.borbabg.com/2019/04/24/pochti-milion-rasteniya-i-zhivotni-sa-zastrasheni-ot-izchezvane/

