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Надежда за вида: роди се бял носорог чрез изкуствено оплождане 

Зоологическата градина в Бургас приюти ранени птици без шанс в дивата природа 

WWF стартира нова кампания за опазване на тигрите по света 

Представиха Биосферен парк "Сребърна" по време на Летния университет по 

програма на UNESCO 

Седем зеленоглави патета се излюпиха във варненския зоопарк 

Oткриха орхидея в Япония, която не цъфти никога 

Смолян: РИОСВ - Смолян изпрати за лечение птица от защитен вид 

Еколози спасиха граблива птица, изпратиха я за лечение 

Езерата на Старозагорските бани и "Загорка" имат нови обитатели (СНИМКИ) 

"Неочакваният Херкулес" - в Нова Зеландия са открити останки на гигантски 

папагал (видео) 

Площта на горските пожари в Сибир надхвърля 1,5 милиона хектара 

Китай представи план за опазването и възстановяването на горите 

Волтова дъга уби десетки щъркели във варненско село 

Ограничават улова на акулите мако, критично застрашени са 

Нова защита срещу улова на акули и риби скат: видовете почти изчезнали от 

океаните 

Рекорден брой розови фламинги си "почиват" край Бургас 

Да спасим тези невероятни акули (ВИДЕО) 

Още 46 лалугера станаха част от последната колония на вида в Западна Странджа 

Пчелари на бунт, искат спешни действия от държавата 

Конвенция в Женева ще забрани дивите слонове в зоологическите градини 

Природозащитници възстановяват популацията на елени в Източните Родопи У нас 

се среща най-голямата свободна популация на елени лопатари в Европа 

https://profit.bg/svezho/nadezhda-za-vida-rodi-se-byal-nosorog-chrez-izkustveno-oplozhdane/
https://profit.bg/svezho/nadezhda-za-vida-rodi-se-byal-nosorog-chrez-izkustveno-oplozhdane/
https://www.gramofona.com/priroda/zoologicheskata-cityina-v-burgas-priyuti-raneni-ptici-bez-shans-v-divata-priroda
https://www.gramofona.com/priroda/zoologicheskata-cityina-v-burgas-priyuti-raneni-ptici-bez-shans-v-divata-priroda
http://novini.rozali.com/lyubopitno/wwf-startira-nova-kampaniia-za-opazvane-na-tigrite-po-sveta.html
http://novini.rozali.com/lyubopitno/wwf-startira-nova-kampaniia-za-opazvane-na-tigrite-po-sveta.html
https://dariknews.bg/regioni/ruse/predstaviha-biosferen-park-srebyrna-po-vreme-na-letniia-universitet-po-programa-na-unesco-2179536
https://dariknews.bg/regioni/ruse/predstaviha-biosferen-park-srebyrna-po-vreme-na-letniia-universitet-po-programa-na-unesco-2179536
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=894302
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=894302
https://www.dariknews.bg/novini/liubopitno/otkriha-orhideia-v-iaponiia-koiato-ne-cyfti-nikoga-2180064
https://www.dariknews.bg/novini/liubopitno/otkriha-orhideia-v-iaponiia-koiato-ne-cyfti-nikoga-2180064
http://focus-news.net/news/2019/08/06/2687281/smolyan-riosv-smolyan-izprati-za-lechenie-ptitsa-ot-zashtiten-vid.html
http://focus-news.net/news/2019/08/06/2687281/smolyan-riosv-smolyan-izprati-za-lechenie-ptitsa-ot-zashtiten-vid.html
https://www.haskovo.net/news/476626/Ekolozi-spasiha-grabliva-ptica--izpratiha-ya-za-lechenie
https://www.haskovo.net/news/476626/Ekolozi-spasiha-grabliva-ptica--izpratiha-ya-za-lechenie
https://www.actualno.com/starazagora/ezerata-na-starozagorskite-bani-i-zagorka-imat-novi-obitateli-snimki-news_774968.html
https://www.actualno.com/starazagora/ezerata-na-starozagorskite-bani-i-zagorka-imat-novi-obitateli-snimki-news_774968.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/08/07/3948397_neochakvaniiat_herkules_-_v_nova_zelandiia_sa_otkriti/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/08/07/3948397_neochakvaniiat_herkules_-_v_nova_zelandiia_sa_otkriti/
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=895253
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=895253
https://www.24chasa.bg/novini/article/7594922
https://www.24chasa.bg/novini/article/7594922
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/voltova-daga-ubi-desetki-shtarkeli-vav-varnensko-selo
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/voltova-daga-ubi-desetki-shtarkeli-vav-varnensko-selo
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=897746
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=897746
https://offnews.bg/sviat/nova-zashtita-sreshtu-ulova-na-akuli-i-ribi-skat-vidovete-pochti-izch-710007.html
https://offnews.bg/sviat/nova-zashtita-sreshtu-ulova-na-akuli-i-ribi-skat-vidovete-pochti-izch-710007.html
https://www.kmeta.bg/rekorden-broj-rozovi-flamingi-si-pochivat-kraj-burgas
https://www.kmeta.bg/rekorden-broj-rozovi-flamingi-si-pochivat-kraj-burgas
https://fakti.bg/world/404900-da-spasim-tezi-neveroatni-akuli-video
https://fakti.bg/world/404900-da-spasim-tezi-neveroatni-akuli-video
https://www.ngobg.info/bg/news/118262-още-46-лалугера-станаха-част-от-последната-колония-на-вида-в-западна.html
https://www.ngobg.info/bg/news/118262-още-46-лалугера-станаха-част-от-последната-колония-на-вида-в-западна.html
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/08/27/pchelari-na-bunt-iskat-speshni-deistviia-ot-dyrjavata.420931
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/08/27/pchelari-na-bunt-iskat-speshni-deistviia-ot-dyrjavata.420931
https://dariknews.bg/novini/sviat/konvenciia-v-zheneva-shte-zabrani-divite-slonove-v-zoologicheskite-gradini-2184219
https://dariknews.bg/novini/sviat/konvenciia-v-zheneva-shte-zabrani-divite-slonove-v-zoologicheskite-gradini-2184219
http://www.novjivot.info/2019/08/29/природозащитници-възстановяват-попу/
http://www.novjivot.info/2019/08/29/природозащитници-възстановяват-попу/
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Инж. Тонка Атанасова, РИОСВ-Бургас: Ако статутът на резерват Ропотамо бъде 

променен, ще загубим ценните уроци на природата 

  

http://focus-radio.net/%d0%b8%d0%bd%d0%b6-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d0%ba%d0%be/
http://focus-radio.net/%d0%b8%d0%bd%d0%b6-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d0%ba%d0%be/

