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Започва делото за нарушения при санитарни сечи в Национален парк "Пирин"  

РИОСВ – София спаси защитен вид сова, заседнала в комин 

Защитни гени помагат на делфини да оцелеят в някои екосистеми 

Полярна лисица стигна от Норвегия до Канада за 76 дни 

Съдят МОСВ заради незаконна сеч в парк "Пирин" 

Добричкият зоопарк се сдоби с още едно конче Пржевалски 

Експерти на РИОСВ - Шумен спасиха Алпийски бързолет, Домашна кукумявка и 

Бял щъркел 

Екоинспекцията в Смолян откри ново находище на застрашения от изчезване 

Родопски крем 

10 любопитни факта за пчелите 

Осем вида изчезнали животни, които има шанс да се върнат 

МОСВ: Намаляват случаите на мъртви делфини по българското крайбрежие на 

Черно море 

Специален проект на ЧЕЗ ще обезопаси 100 щъркелови гнезда в област Враца 

Подозрителен случай на масова смърт на птици в Австралия 

В Австралия препоръчват избиване на коали и кенгуру заради свръхпопулация 
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